
 

Gwasanaeth Democratiaeth 
Democratic Service 

Swyddfa’r Cyngor 
CAERNARFON 

Gwynedd 
LL55 1SH 

 

 

 

www.gwynedd.llyw.cymru 

 
 

  
 

Cyfarfod 
 

PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
 

 

 
Dyddiad ac Amser 

 
1.00 y.h., DYDD LLUN, 27AIN TACHWEDD, 2017 

 

 
 

 
Lleoliad 

 
Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DE 

 
D.S. 
 
Rhagflaenir gan ymweliadau safle mewn cysylltiad â cheisiadau rhifau: 
 
(i)  C17/0565/41/LL (Tir ger Bro Sion Wyn, Chwilog, LL53 6NJ) 
(ii) C17/0557/38/LL (Tir ger Ffordd y Traeth, Llanbedrog, LL53 7TF)  
(iii) C17/0628/39/LL (Ynys For Bach, Abersoch, LL53 7EL) 
(iv) C17/0656/42/LL (Maes y Garn, Stryd Fawr, Nefyn, LL53 6HD) 
 
Aelodau’r Pwyllgor i gyfarfod ar y safle cyntaf am 9.45am. 

 

 

 

Pwynt Cyswllt 

Lowri Haf Evans 

01286 679878 

LowriHafEvans@gwynedd.llyw.cymru  

(Dosbarthwyd 17/11/17) 

Rhaglen Gyflawn

http://www.gwynedd.llyw.cymru/
mailto:LowriHafEvans@gwynedd.llyw.cymru


 

PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 

Aelodaeth (15) 
 
 

Plaid Cymru (8) 
 

Y Cynghorwyr 
Elwyn Edwards Simon Glyn 

Sian Wyn Hughes Berwyn Parry Jones 
Huw Gruffydd Wyn Jones Edgar Wyn Owen 

Catrin Wager Gruffydd Williams 
 
 

Annibynnol (4) 
 

Y Cynghorwyr 
Eric M. Jones Anne Lloyd Jones 
I. Dilwyn Lloyd Eirwyn Williams 

 
 

Llais Gwynedd (1) 
 

Y Cynghorydd 
Owain Williams 

 
 

Llaf / Rhydd (1) 
 

Y Cynghorydd 
Stephen W. Churchman 

 
 

Annibynnol Unedig Gwynedd (1) 
 

Y Cynghorydd 
Louise Hughes 

 



 

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 
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annerch y pwyllgor 
 

3 munud 
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Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-Gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr:, Simon Glyn, Louise Hughes, Sian Wyn Hughes, Berwyn Parry Jones, Eric M. 
Jones, Huw G. Wyn Jones, Dilwyn Lloyd, Edgar Wyn Owen, Catrin Wager, Eirwyn Williams, 
Gruffydd Williams ac Owain Williams. 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Aled Ll. Evans, Gareth W. Griffith, Elwyn Jones, Kevin 
Morris Jones ac Elfed Wyn Williams (Aelodau Lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Cynllunio), A. Rhys Roberts (Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch Swyddog 
Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Bethan Adams 
(Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 

Ymddiheuriadau: Y Cynghorydd Stephen Churchman. 
 

1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

(a) Datganodd y Cynghorwyr Anne Lloyd-Jones a Berwyn Parry Jones fuddiant personol, yn 
eitem 5.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0565/41/LL) oherwydd eu bod yn aelodau o 
Fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd. 

 

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

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

nodir: 
 

 Y Cynghorydd Elfed Wyn Williams, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.1 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0367/18/LL); 

 Y Cynghorydd Elwyn Jones, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.2 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0440/18/AM); 

 Y Cynghorydd Gareth W. Griffith, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0507/20/LL); 

 Y Cynghorydd Aled Ll. Evans, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0565/41/LL); 

 Y Cynghorydd Simon Glyn, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitemau 5.5 
a 5.8 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau C17/0669/46/LL a C17/0859/46/LL); 

 Y Cynghorydd Kevin Morris Jones, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0807/15/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 16 
Hydref 2017, fel rhai cywir. 

 

3. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

Tud. 7

Eitem 4.
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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 C16/0367/18/LL – Tir ger Capel Maes y Dref, Clwt y Bont, Deiniolen 
 

Cais llawn i godi 12 tŷ ynghyd â chreu mynedfa a lôn stad. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd y cais yng 
nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2017 er mwyn i’r ymgeisydd gyflwyno 
gwybodaeth bellach parthed y cynllun draenio ynghyd â derbyn manylion pellach pam na 
ellir cynnwys llecyn chwarae o fewn safle’r cais. Adroddwyd y derbyniwyd gwybodaeth 
bellach parthed y cynllun draenio ond nid oedd gwybodaeth bellach wedi ei dderbyn yn 
cyfiawnhau pam na ellir cynnwys llecyn chwarae fel rhan o'r cais cynllunio. 

 
 Eglurwyd pan gyflwynwyd y cais gerbron y Pwyllgor ym mis Mawrth roedd y safle tu mewn 

i’r ffin datblygu ac wedi ei ddynodi ar gyfer tai o dan Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 
(CDUG). Fodd bynnag, yng Ngorffennaf 2017 disodlwyd y CDUG gan Gynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl), nid oedd y safle mwyach wedi ei leoli o fewn y ffin 
datblygu, er ei fod yn ymylu arno. 

 
 Nodwyd er gwaethaf y ffaith bod 4 o'r 12 tŷ yn rhai fforddiadwy, ni ystyriwyd bod y cais 

bellach yn cydymffurfio gyda pholisïau cyfredol cynllunio gan fod y safle yn ei gyfanrwydd 
wedi ei leoli y tu allan i'r ffin datblygu fel y'i cynhwysir yn y CDLl, nad oedd y cynnig yn 
dangos bod ei leoliad yng nghefn gwlad yn hanfodol ac nid oedd y cynnig ar gyfer 100% tai 
fforddiadwy, felly, nid oedd y cais yn ei wedd bresennol yn dderbyniol mewn egwyddor. 

 
 Nodwyd wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a 

chenedlaethol yn ogystal â’r holl sylwadau/gwrthwynebiadau a dderbyniwyd credir nad oedd 
y bwriad yn ei wedd bresennol yn dderbyniol mewn egwyddor a’i fod yn groes i ofynion y 
polisïau perthnasol fel y nodwyd yn yr adroddiad. 

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

nododd bod risg llifogydd, nid oedd angen am dai yn yr ardal a bod y safle tu allan i’r ffin 
datblygu.  

 
(c) Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 

Holodd aelod os byddai’r swyddogion yn gefnogol i’r cais pe byddai’r holl dai yn dai 
fforddiadwy. Mewn ymateb, nododd y Rheolwr Cynllunio y byddai’n rhaid asesu manylion 
pe cyflwynir cais o’r fath. 
 
Nododd aelod ei bod am bleidleisio i wrthod y cais oherwydd risg llifogydd.  

 
PENDERFYNWYD gwrthod y cais.  
 
Rheswm: 
 
Bwriad yn annerbyniol ar sail egwyddor ac yn groes i ofynion Polisi PCYFF1 (ffiniau 
datblygu), TAI3 (tai mewn pentrefi gwasanaeth) a TAI16 (safleoedd eithrio) o'r Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn ac i Nodyn Cyngor Technegol 6 ar Gynllunio ar 
gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy ynghyd â Pholisi Cynllunio Cymru, Pennod 9 Tai 

Tud. 8
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gan ei fod yn golygu codi tai newydd yng nghefn gwlad a thu allan i ffin datblygu Deiniolen 
heb gyfiawnhad. 
 

2. Cais rhif C17/0440/18/AM – Tir ger Gorswen, Brynrefail 
 

Cais amlinellol gyda rhai materion wedi'u cadw'n ôl i godi wyth tŷ fforddiadwy (un par a dau 
deras o dri) ynghyd ag addasu mynedfa bresennol, llecynnau parcio, ffordd i'r ystâd a 
gerddi i'r tai unigol. 

  
(a)  Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd y cais 

yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 16 Hydref 2017 er mwyn cynnal ymweliad safle. 
‘Roedd rhai o’r aelodau wedi ymweld â’r safle cyn y cyfarfod.  

 
 Adroddwyd yn dilyn cyfarfod blaenorol y Pwyllgor bod ychydig o faterion wedi codi. Yn 

gyntaf, yn sgil sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno 
asesiad risg llygredd gan arbenigwyr priodol a oedd yn dod i’r casgliad bod y safle’n addas 
ar gyfer y datblygiad ond yn argymell archwiliadau mwy manwl cyn darparu’r isadeiledd. 
Nodwyd yr ymgynghorwyd efo CNC ac Uned Gwarchod y Cyhoedd ar gynnwys yr 
adroddiad ond ni dderbyniwyd ymateb hyd yma. Tynnwyd sylw bod y cyrff yma eisoes wedi 
datgan bodlonrwydd i’r datblygiad fynd yn ei flaen yn ddarostyngedig i amodau priodol ac 
felly ni ragwelwyd unrhyw wrthwynebiadau newydd, ond o bosib byddai sylwadau ar y 
dulliau gweithredu. 

 
 Yn ail, derbyniwyd ymateb gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i’r Datganiad Cymunedol 

ac Ieithyddol yn nodi wrth ystyried pwysigrwydd a sicrhau darpariaeth briodol o dai 
fforddiadwy yn y Sir, byddai’r datblygiad yn debygol o roi cyfle i gadw’r boblogaeth leol yn 
eu cymuned a thrwy hynny fe all gael effaith positif ar yr Iaith Gymraeg. 

 
 Nodwyd y codwyd mater yn y cyfarfod blaenorol parthed darpariaeth llecyn agored ar y 

safle, cadarnhawyd mai trothwy o 10 uned, a roddir yn y CDLl, lle'r oedd gofyn i ddatblygwr 
gwneud darpariaeth benodol. Tynnwyd sylw bod y safle tua 50 llath o brif gae chwarae’r 
pentref ac felly ystyrir bod darpariaeth llecynnau agored digonol eisoes yn bodoli ar gyfer 
preswylwyr y tai yma.   

 
 Tynnwyd sylw y derbyniwyd cadarnhad, cyn cyfarfod blaenorol y Pwyllgor, bod Cyngor 

Cymuned Llanddeiniolen yn gefnogol o’r cynllun.  
 
 Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 

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

gan nodi’r prif bwyntiau canlynol:-  

 Bod trigolion cyfagos yn gwrthwynebu’r bwriad; 

 Cydnabod bod lleihad o 12 i 8 tŷ o’r cais blaenorol ond o’r farn ei fod dal yn or-
ddatblygiad o’r safle; 

 Byddai caniatáu’r datblygiad ar safle tu allan i’r ffin datblygu yn mynd yn groes i’r 
CDLl; 

 Cwestiynu’r angen ac os fyddai’r tai yn fforddiadwy; 

 Pryderon o ran diogelwch ffyrdd, byddai cynnydd mewn traffig o ganlyniad i’r  
datblygiad gyda damweiniau yn ddiweddar rhwng ceir a gwrthdrawiadau efo plant yn 
y gorffennol; 

 Bod angen trafodaeth rhwng y Cyngor, y datblygwr a thrigolion o ran y defnydd 
gorau i’r safle. 

  
(c)   Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd y swyddogion: 
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 Nad oedd amheuaeth am yr angen am y math yma o dai. Roedd yr Uned Strategol 
Tai wedi cadarnhau'r angen a Grŵp Cynefin wedi datgan diddordeb mewn datblygu 
tai ar y safle; 

 Nid oedd y bwriad yn groes i’r CDLl; 

 Ni fyddai cofnod o wrthdrawiadau rhwng ceir gan yr Uned Drafnidiaeth, mater i’r 
heddlu ydoedd. O safbwynt gwrthdrawiadau ceir efo plant, nid oedd gan yr Uned 
Drafnidiaeth gofnod o unrhyw ddigwyddiadau. Roedd y datblygiad yn 
hunangynhwysol efo mynediad da felly nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth 
wrthwynebiad i’r bwriad. 

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

 Pryder o ran yr angen am dai 4 llofft; 

 Ei fod yn bwysig gwrando ar farn leol o ran bod y tir yn llygredig; 

 Pryder o ran mynediad a diogelwch ffyrdd; 

 Pryder o ran risg llifogydd; 

 Bod y bwriad yn golygu gor-datblygiad o’r safle; 

 Croesawu bod y cais am dai fforddiadwy a bod angen am dai cymdeithasol; 

 Dylid rhoi ystyriaeth i newid y lôn i fod yn unffordd neu roi llwybr cerdded i wella’r 
sefyllfa o ran diogelwch ffyrdd; 

 Bod angen gwrando ar farn yr aelod lleol a byddai’r aelod yn pleidleisio yn erbyn 
caniatáu’r cais; 

 Pryder na fyddai’r tai yn fforddiadwy; 

 Gresynu bod aelodau yn bwriadu pleidleisio yn erbyn caniatáu cais a fyddai’n 
darparu tai fforddiadwy i bobl leol; 

 Dylid derbyn barn yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth bod y bwriad 
yn unol â’r canllawiau; 

 Bod y safle tu allan i’r ffin datblygu; 

 A oedd y tai yn ychwanegol i’r nifer a nodir yn y CDLl? 

 Camgymeriad pe gwrthodir y cais, ddim eisiau derbyn costau yn erbyn y Cyngor o 
ganlyniad i apêl; 

 Bod yr angen wedi ei brofi a byddai’r bwriad yn galluogi teuluoedd ifanc i aros yn yr 
ardal.  

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

 Bod tystiolaeth yn dangos bod angen am y math yma o dai a bod 100% o’r tai yn dai 
fforddiadwy; 

 Gellir rheoli fforddiadwyedd y tai drwy Gytundeb 106 a fyddai’n sicrhau bod y 
datblygiad yn cyd-fynd efo gofynion tai fforddiadwy; 

 Bod yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth wedi cadarnhau bod y 
bwriad yn dderbyniol o safbwynt priffyrdd. Dylid rhoi gryn bwysau ar farn y swyddog, 
felly pe gwrthodir y cais ar sail diogelwch ffyrdd yna cyfeirir y cais i gyfnod cnoi cil; 

 Bod gwybodaeth broffesiynol arbenigol wedi ei roi gerbron parthed diogelwch ffyrdd, 
felly pe gwrthodir y cais ar y sail yma byddai risg sylweddol i’r Cyngor o ran apêl; 

 Bod Polisi TAI 16 o’r CDLl yn caniatáu, fel eithriad, datblygu cynlluniau tai oedd yn 
100% fforddiadwy ar safleoedd a oedd union gerllaw ffin datblygu ac yn ffurfio 
estyniad rhesymegol i’r anheddle; 

 Byddai’r cais yn cyfrannu tuag at yr angen am dai a adnabuwyd yn y CDLl.  
 

PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i ymrwymiad cyfreithiol priodol yn ymwneud gyda sicrhau fod yr 8 tŷ 
yn dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol cyffredinol, derbyn cadarnhad gan Cyfoeth 
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Naturiol Cymru a'r Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd bod yr adroddiad rheoli risg 
llygredd yn dderbyniol ac amodau cynllunio perthnasol yn ymwneud gyda: 

 
1.  Amser cychwyn y datblygiad a chyflwyno materion a gadwyd yn ôl 
2. Deunyddiau i gyd i’w cytuno 
3. Toeau llechi 
4. Rhaid cyflwyno a chytuno manylion trefniant y safle 
5.  Amod Dŵr Cymru 
6.  Rhaid cyflwyno, cytuno a gweithredu Cynllun Gwaredu Rhywogaethau Ymledol 
7. Rhaid cyflwyno, cytuno a gweithredu cynllun tirlunio a phlannu coed gan gynnwys 

manylion pa goed sydd i'w gwarchod, sut bydd y coed hyn yn cael eu hamddiffyn yn 
ystod y datblygiad a rheolaeth y nodweddion hyn yn yr hirdymor 

8. Amodau rheoli risg lygredd   
9. Dim gwaith clirio’r safle yn ystod y tymor nythu adar 
10. Amodau priffyrdd 
11. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir. 

 
 Nodiadau:  
 Dŵr Cymru 
 Cyfoeth Naturiol Cymru 
 Priffyrdd 
 
3.  Cais rhif C16/0507/20/LL – Swyddfeydd Menai Marina, Hen Gei Llechi, Y Felinheli 
 

Codi estyniad deulawr i'r swyddfa bresennol er mwyn darparu toiledau, cawodydd a mwy o 
le swyddfa ynghyd a chodi 3 uned manwerthu (A1) ac ehangu'r maes parcio presennol. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y datganiad dylunio a 
mynediad yn esbonio byddai’r adeilad yn hwyluso gwyliadwriaeth naturiol mewn lleoliad 
canolig rhwng y porthladd i’r de orllewin a’r system porthladd i’r dwyrain. Hefyd bwriedir 
gweithredu giatiau’r porthladd o’r adeilad. Byddai’r adeilad hefyd yn darparu cyfleusterau 
newydd yn cynnwys toiledau a chawodydd i ddefnyddwyr y marina mewn lleoliad canolig. 

 
 Tynnwyd sylw bod newid perchnogaeth ers cyflwyno’r cais. Derbyniwyd llythyr gan y 

perchennog newydd yn datgan ei fwriad i barhau gyda’r cais. 
 
 Nodwyd bod safle'r cais yn gyfan gwbl y tu mewn i ffin datblygu Felinheli. Ychwanegwyd 

bod safle’r cais hefyd yn gwneud defnydd o dir a ddatblygwyd o’r blaen a bod hyn yn cael ei 
annog trwy Bolisi Cynllunio Cymru a’r CDLl.  

 
 Derbyniwyd nifer o sylwadau yn gwrthwynebu ar sail fod yr adeilad yn ddatblygiad 

dominyddol, a oedd yn rhy fawr a byddai’n cael effaith negyddol ar gymeriad y marina a 
oedd yn cynnwys adeiladau rhestredig. Ar y llaw arall, derbyniwyd sylwadau o blaid y 
datblygiad yn cydnabod byddai’r bwriad yn cynnig gwelliant gweledol i’r ardal trwy gael 
gwared ar y cabanau symudol ac y byddai’r ardal yn llawer mwy deniadol. 

 
 Nodwyd wrth asesu lleoliad, uchder a swmp adeiladau cyfagos a oedd yn cynnwys tai tri 

llawr, bloc o fflatiau a gwesty sylweddol yng nghyd-destun lefelau naturiol y dirwedd, ni 
ystyriwyd byddai’r datblygiad yn strwythur dominyddol nac yn rhy fawr i’r safle. Ystyriwyd 
hefyd fod y dyluniad a’r deunyddiau yn dderbyniol i’r lleoliad. Ni ystyriwyd ychwaith y 
byddai’r datblygiad yn niweidiol i osodiad yr adeiladau rhestredig cyfagos. Ystyriwyd y 
byddai’n rhesymol ac yn angenrheidiol i osod amod i sicrhau nad oedd yr unedau 
manwerthu yn cael eu codi heb y swyddfeydd er mwyn sicrhau edrychiad boddhaol i’r 
datblygiad a gwarchod mwynderau gweledol yr ardal. 
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Ystyriwyd bod yr effeithiau yn gysylltiedig gyda swyddfeydd, cyfleusterau mwynderol ac 
unedau manwerthu bychan yn gallu fod yn dderbyniol yn agos i dai preswyl, yn enwedig 
wrth roi ystyriaeth i ddefnydd presennol y tir. Er mwyn gwarchod mwynderau preswyl y tai 
cyfagos, ystyriwyd ei fod yn rhesymol i gyfyngu oriau agor y siopau rhwng 8yb a 8yh bob 
dydd a hefyd rhwystro unrhyw ddanfoniadau tu allan i’r oriau yma hefyd. 

    
Ategwyd y cais gan asesiad canlyniad llifogydd ac roedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi 
cadarnhau fod canlyniadau posib yn gallu cael eu rheoli'n ddigonol ar y safle hwn yn 
dibynnu ar osod amodau yn ymwneud â lefel llawr gorffenedig yr unedau manwerthu, 
ymgorffori mesurau atal difrod llifogydd i’r adeilad presennol a’i estyniad a chytuno ar a 
gweithredu cynllun gweithredu llifogydd. 
 
Nodwyd bod y cynlluniau yn dangos bwriad i ehangu’r maes parcio er mwyn gwasanaethu’r 
datblygiad. Nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad yn seiliedig ar osod 
amod yn gwahardd defnyddio'r maes parcio fel storfa gychod. Derbyniwyd nifer fawr o 
wrthwynebiadau ar sail materion a phroblemau parcio a oedd eisoes yn bodoli yn yr ardal 
ac effaith y datblygiad arfaethedig ar hynny. 
 
Yn dilyn trafodaethau pellach derbyniwyd sylwadau gan y perchennog newydd, yn datgan 
na fyddai unrhyw wrthwynebiad i osod amod yn atal y maes parcio rhag cael ei ddefnyddio 
ar gyfer storio cychod. Ystyriwyd hefyd ei fod yn briodol i sicrhau fod y maes parcio ar gael i 
gwsmeriaid y siopau newydd ynghyd â defnyddwyr y marina trwy amod. Ystyriwyd y gall 
gosod amod o’r fath gynnig gwelliant i’r ardal gan nad oedd rheolaeth o’r maes parcio yn 
bresennol a dylai’r amod leihau'r angen i berchnogion cychod barcio ar ochr y lôn trwy 
gadw’r maes parcio ar gyfer ceir yn unig. 

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

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

 Ei fod yn Gadeirydd Pwyllgor o fwyafrif o drigolion Hen Gei Llechi; 

 Byddai unrhyw ddatblygiad newydd yn golygu gor-ddatblygiad o’r safle; 

 Bod yr aelod lleol a’r Cyngor Cymuned yn gefnogol i’w gwrthwynebiad; 

 Nid oedd yr adroddiad yn rhoi ystyriaeth i’r cais cynllunio a ganiatawyd yn 2010, er 
nad oedd wedi ei ddatblygu mi fyddai yn y dyfodol agos; 

 Byddai’r datblygiad yn effeithio ar gymeriad yr ardal; 

 Bod problemau parcio eisoes yn yr ardal. 
 
(c)  Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor 

Cynllunio hwn):-  

 Bod yr adnoddau cysylltiol ar y safle eisoes ond bod y cyn-berchennog wedi eu 
llesu; 

 Effaith ar barcio a thrafnidiaeth, problemau yn yr ardal yma eisoes; 

 Bod camarwain o ran y maes parcio, defnyddir i gadw cychod. Lle fyddai’r cychod yn 
cael eu cadw pe gosodir amod yn atal eu cadw yno? 

 Bod adeiladau mawr yn cymryd drosodd yr ardal; 

 Bod angen cysidro’r 87 tŷ a effeithir gan y datblygiad; 

 Gofyn i’r Pwyllgor ystyried gwrthod y cais. 
 
(ch)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y Rheolwr Cynllunio: 

 Nid oedd y Cyngor Cymuned wedi gwrthwynebu ond eu bod wedi cynnig sylwadau 
fel y nodwyd yn yr adroddiad; 

 Bod newid perchnogaeth wedi bod ac nid oedd yr adnoddau cysylltiol gwreiddiol ar 
gael i ddefnyddwyr felly ni ellir rhoi ystyriaeth iddynt. Roedd yr adnoddau cysylltiol 
bwriedig wedi eu lleoli mewn lle amlwg a gwell ar gyfer defnyddwyr; 
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 Ystyriwyd nad oedd y datblygiad yn or-ddatblygiad o’r safle; 

 Bod yr amod yn atal y maes parcio rhag cael ei ddefnyddio ar gyfer storio cychod yn 
glir. Pe byddai angen symud cwch o’r dŵr allan ar graen roedd modd cadw’r maes 
parcio’n glir ar gyfer y cyfnod perthnasol. Gellir gofyn i’r ymgeisydd am fwy o 
wybodaeth pe dymunir.  

 
 Cynigwyd i wrthod y cais yn groes i argymhelliad y swyddogion oherwydd ei fod yn or-

ddatblygiad o’r safle, byddai’r bwriad yn ychwanegu at y problemau parcio a thrafnidiaeth 
bresennol, effaith ar adeiladau rhestredig ac effaith ar fwynderau trigolion lleol. Eiliwyd y 
cynnig. 

 
 Nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio mai rôl cynllunwyr oedd asesu ceisiadau 

a’r holl wybodaeth a ddaw i law a chyflwyno argymhelliad cadarn. Nododd y rhoddwyd 
ystyriaeth i sylwadau lleol. Awgrymodd y dylid ystyried cynnal ymweliad safle gan mai’r prif 
bryder oedd maint y datblygiad. Nododd y byddai’n hynod o anodd cyfiawnhau gwrthod ar 
sail materion parcio a thrafnidiaeth o ystyried sylwadau’r Uned Drafnidiaeth. O safbwynt 
materion dyluniad, maint y datblygiad, yr effaith weledol ac effaith ar adeiladau rhestredig 
gerllaw, dylid efallai eu hystyried ar y safle cyn dod i benderfyniad. Nodwyd y gellir yn y 
cyfamser gofyn i’r ymgeisydd gadarnhau manylion ymarferol o ran symud y cychod. 

 
 Cynigwyd gwelliant i gynnal ymweliad safle, gofyn i’r ymgeisydd am wybodaeth bellach o 

ran y sefyllfa gyda’r adnoddau cysylltiol presennol yn ogystal â chadarnhad am ddefnydd y 
maes parcio a sut y bwriedir symud y cychod o’r doc i’r tir yn y dyfodol. Eiliwyd y gwelliant. 

 
PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle, gofyn i’r ymgeisydd am wybodaeth bellach 
o ran y sefyllfa gyda’r adnoddau cysylltiol presennol yn ogystal â chadarnhad am 
ddefnydd y maes parcio a sut y bwriedir symud y cychod o’r doc i’r tir yn y dyfodol. 

 
4. Cais rhif C17/0565/41/LL - Tir ger Bro Sion Wyn, Chwilog 
 

Cadeiriwyd y drafodaeth ar y cais hwn gan yr Is-gadeirydd. 
 

Cais i godi tŷ deulawr farchnad agored. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y bwriad yn golygu codi 
tŷ newydd ar dir tu mewn i’r ffin datblygu ag o fewn ardal breswyl ym mhentref Chwilog.  

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 
 Nodwyd y byddai’r tŷ arfaethedig yn cael ei leoli ar safle a oedd gyfochrog â ffordd 

gyhoeddus ag yn gymharol agos i dai presennol. Cydnabuwyd bod ffenestri ar dalcenni’r 
adeilad arfaethedig ble fyddant yn edrych tuag at dai presennol, ond roedd pellter o oddeutu 
17 medr rhwng y talcenni a’r tai agosaf gyda ffordd sirol heibio i un ochr yn ogystal. Teimlir 
na fyddai effaith gor-edrych ar y tai yma yn sylweddol nac yn amharu arnynt i raddau 
annerbyniol. 
 
Derbyniwyd sylwadau gwreiddiol gan yr Uned Drafnidiaeth yn nodi pryder ynglŷn â 
threfniant parcio a throi o fewn y cwrtil. Nodwyd yn dilyn derbyn cynllun pellach gan yr 
asiant yn dangos diwygiad i’r gosodiad parcio a mynediad ar gyfer y bwriad yn ogystal â 
lleihad yn y niferoedd o lofftydd o 4 i 3, bod yr Uned Drafnidiaeth yn cadarnhau bod y 
manylion diwygiedig yn dderbyniol. Sylweddolir bod gwrthwynebiad wedi ei godi o safbwynt 
diogelwch ffyrdd ac effaith ar drefniant parcio presennol. Fodd bynnag, ni wrthwynebir y 
bwriad gan yr Uned Drafnidiaeth ac felly ni ystyriwyd bod y bwriad fel y diwygiwyd yn groes i 
ofynion polisïau TRA 2 a TRA 4 CDLl. 
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 Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 
rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

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

Cynllunio hwn):- 

 Syndod bod Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn defnyddio penseiri nad ydynt 
yn lleol; 

 Siom pe byddai’r safle yn cael ei werthu ar y farchnad agored byddai’r arian yn mynd 
at godi tai fforddiadwy eraill o fewn y Sir ar draul trigolion Bro Sion Wyn; 

 Problemau parcio yn bodoli yn y stad a ni fyddai’r datblygiad yn helpu’r sefyllfa; 

 Byddai’r datblygiad yn effeithio ar fwynderau trigolion y stad; 

 Y bwriad yn golygu colli llecyn gwyrdd; 

 Gofyn i’r Pwyllgor fynd yn groes i argymhelliad y swyddogion gan mai mater o farn a 
dim polisi oedd beth oedd yn effeithio ar fwynderau pobl.  

 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle. 
 
 Nododd aelod bod angen cadarnhad o ran trefniadau CCG i werthu’r safle o ystyried y 

problemau parcio a oedd yn bodoli ar y stad. 
 
 Mewn ymateb, nododd yr Uwch Gyfreithiwr y gellir rhoi ystyriaeth i’r sefyllfa parcio ond nad 

oedd bwriad yr ymgeisydd yma o ran gwerthu’r safle yn berthnasol i’r cais cynllunio a’i fod 
yn fater oedd i’w ystyried mewn fforwm arall.  

 
PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle. 
 

5. Cais rhif C17/0669/46/LL – Fferm Pwll Goed, Tudweiliog, Pwllheli 
 
Creu safle carafanau teithiol ar gyfer 9 uned. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y bwriad yn 
cynnwys defnyddio safle 5 carafán dan dystysgrif eithriedig clwb carafanau fel safle 
annibynnol ar gyfer lleoli 9 o garafanau teithiol. Nodwyd bod y safle tu fewn i Ardal Tirwedd 
Arbennig a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Ynys Enlli.  

 
 Tynnwyd sylw bod y Cyngor Cymuned yn cefnogi’r bwriad a bod yr Uned Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol (AHNE) wedi cadarnhau na fyddai’r bwriad yn effeithio ar yr AHNE.  
 
 Cadarnhawyd ni fyddai angen gwneud addasiadau i’r fynedfa er gwasanaethu’r bwriad.  
 
 Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 

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

yr ymgeisydd yn cynnal a chadw'r safle presennol i safon, bod y safle yn gwbl guddiedig a 
ddim yn amlwg yn y dirwedd. 

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 

 
Amodau: 
1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 
3.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 9. 
4. Cyfyngu tymor i rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref. 
5. Defnydd gwyliau yn unig. 
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6. Cadw cofrestr. 
7. Dim storio carafanau teithiol ar y safle. 
8. Cyflawni’r cynllun tirlunio. 
 

6.  Cais rhif C17/0678/30/LL – Tŷ Canol Pencaerau, Rhiw, Pwllheli 
 
Sefydlu safle glampio ar gyfer 6 uned a chodi sied. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi ei fod ar gyfer sefydlu safle 
glampio ar gyfer 6 uned. Roedd y cais hefyd yn cynnwys bwriad i adeiladu sied a fyddai’n 
cael ei defnyddio i gadw celfi a pheiriannau amrywiol ynghyd â storio rhai o’r podiau yn 
ystod misoedd y gaeaf. 

 
 Nodwyd yr ystyriwyd bod dyluniad, gosodiad ac edrychiad y bwriad yn dderbyniol ac na 

fyddai’n peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd. 
 
 Credir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail y materion fel y nodir yn yr adroddiad ac na 

fyddai’n cael effaith niweidiol sylweddol ar yr Ardal Tirwedd Arbennig, mwynderau’r 
gymdogaeth na diogelwch ffyrdd. 

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 

 
Amodau: 
1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 
3.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 6. 
4. Cyfyngu tymor i rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref. 
5. Defnydd gwyliau yn unig. 
6. Cadw cofrestr. 
7. Y podiau i gael eu storio yn neu gerllaw’r sied fel y dangosir ar y cynlluniau yn ystod y 

cyfnodau pan mae’r safle yn gaeedig. 
8. Waliau allanol a tho’r sied i fod o liw gwyrdd tywyll BS 12 C 39. 
9. Cyflawni’r cynllun tirlunio 

 
7. Cais rhif C17/0807/15/LL – Tir ger Ffordd Tŷ Du, Llanberis, Caernarfon 
 

Diwygio amod 1 o ganiatâd cynllunio C14/0240/15/MG er caniatáu dyluniad amgen ar gyfer 
y tai a ganiatawyd. 

  
(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan bwysleisio mai 

dyluniad yr 11 tŷ a oedd eisoes wedi eu caniatáu ynghyd â man newidiadau i’r trefniant o 
fewn y safle oedd dan ystyriaeth. Nodwyd bod egwyddor y datblygiad eisoes wedi ei 
dderbyn gyda chaniatâd cynllunio wedi ei roi ac wedi ei sicrhau trwy ddechrau ar y gwaith o 
fewn y cyfnod angenrheidiol. 
 
Nodwyd mai bwriad y cais oedd newid dyluniad y tai i ddyluniad mwy cyfoes trwy rannu 
toeau’r tai gan greu dau lethr ar wahanol lefelau a chael gwared â’r modurdai cysylltiol a 
oedd yn rhan o’r dyluniad gwreiddiol a chael cysgod-fannau ar gyfer moduron (carports). 
Eglurwyd y bwriedir cadw’r tai o fewn yr un lleiniau a gytunwyd yn flaenorol gyda’r holl dai 
yn ddeulawr. Fe fyddai gan y tai newydd elfennau sylweddol o wydr yn yr edrychiadau 
blaen a chefn gyda'r defnydd o garreg, rendr a chladin pren ar y waliau allanol. 
 
Roedd rhai mân newidiadau i drefniant mewnol y safle gan gynnwys y trefniant mynediad o 
ffordd Fron Goch lle byddai dim ond un fynedfa gerbydol yn gwasanaethu un o’r tai newydd 
yn hytrach na’r ddwy fynedfa a gytunwyd yn flaenorol. 
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Credir fod y dyluniad newydd a gynigir yn fwy cyfoes ac yn llai swmpus gan wneud naws 
fwy agored i’r stad. 
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 

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

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

 Os byddai preswylwyr Fron Goch yn cael eu hatal rhag parcio lle gwneir yn 
bresennol, ni fyddai ganddynt lle parcio; 

 Gobeithio nad oedd y datblygwr wedi torri unrhyw goed gwarchodedig a holi pwy 
oedd yn cadw golwg ar y coed; 

 Bod y Cyngor wedi nodi mewn llythyr y byddent yn cyd-weithio efo trigolion o ran 
datrysiad parcio. Pryd fyddai hyn yn digwydd? 

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

 Bod y cais hwn ar gyfer newid dyluniad yn unig; 

 Roedd dyluniad gwreiddiol y tai yn safonol a heb roi ystyriaeth i’r lleoliad, diwygiwyd 
y dyluniad gan ddefnyddio deunyddiau a oedd yn cyd-fynd efo’r ardal leol; 

 Bod dwysedd y tai wedi eu lleihau gan dynnu ystafell wely o uwchben y modurdy; 

 Mynediad i un o’r tai wedi ei newid i fod o fewn y safle yn hytrach na o Fron Goch 
gan leihau’r nifer o dai gyda mynediad o Fron Goch; 

 Bod nifer o wrthwynebiadau yn faterion nad oedd yn berthnasol i’r cais gerbron; 

 Yn gobeithio creu mannau parcio ychwanegol o fewn safle’r cais ar gyfer trigolion 
lleol ar ôl gorffen y datblygiad. 

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

gan nodi’r prif bwyntiau canlynol:- 

 Bod y dyluniad ddim yn gweddu ac allan o gymeriad y pentref; 

 Syndod bod gwaith ar y safle wedi cychwyn cyn derbyn penderfyniad ar y cais; 

 Nad oedd y datblygwr yn rhoi ystyriaeth i’r amgylchedd a’i fod yn ymddangos nad 
oedd y Cyngor wedi trafod torri amodau gan y cwmni; 

 Bod newid i’r dyluniad i leihau’r gost i’r datblygwr; 

 Bod pridd yn ddiweddar wedi mynd i’r afon ac i’r llyn gan achosi llygredd. Roedd 
Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi mesuriadau grym; 

 Bod risg llifogydd i strydoedd cyfagos yn deillio o’r bwriad; 

 Ei fod yn tybio y byddai’r tai yn rhy ddrud i bobl leol, felly tebygolrwydd y byddent yn 
dai haf. Roedd angen am dai i bobl leol yn Llanberis. 

 
(d) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y Rheolwr Cynllunio bod caniatâd cynllunio 

mewn lle ac mai’r caniatâd yna a oedd yn cael ei weithredu ar hyn o bryd. Pwysleisiodd mai 
cais o ran newid dyluniad yn ogystal a newid mynedfa i warchod gwreiddiau coed a oedd 
gerbron. Nododd bod swyddogion yn monitro gweithgareddau ar y safle ond nad oedd y 
materion hyn yn berthnasol i’r cais yma. 

 
 Cynigiwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle.  
 
 Gofynnodd aelod i’r swyddogion gynnwys gwybodaeth gymharol o ran y cais gwreiddiol yn 

yr adroddiad dilynol i’r Pwyllgor. 
 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle. 
 
8. Cais rhif C17/0859/46/LL – Maes Carafanau Tŷ'n Llan, Tudweiliog, Pwllheli 
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Ymestyn safle carafanau sefydlog presennol, cynyddu niferoedd o 31 i 40 ynghyd a chreu 
ardal chwarae / hamdden a thirlunio. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi nad oedd Polisi TWR 3 o’r 
CDLl yn caniatáu cynnydd mewn niferoedd carafanau sefydlog ar safleoedd presennol oddi 
fewn i Ardal Tirwedd Arbennig. Yn ychwanegol ni ystyriwyd y byddai ymestyn y safle yn 
gwella ei osodiad yn y dirwedd oddi amgylch ac na fyddai’n cynnal, gwella, nag adfer 
cymeriad yr Ardal Tirwedd Arbennig. 

 
 Derbyniwyd sylwadau’r Uned Drafnidiaeth ar y cais yn lleisio pryder am y fynedfa yn 

arbennig felly o safbwynt gwelededd wrth adael y safle. Roedd y sylwadau yn datgan fod y 
gwelededd i’r de yn cynnwys llain gwelededd o hyd rhesymol fodd bynnag nodir fod 
cerbydau’n parcio yn rheolaidd yma ac yn amharu ar olygfa’r ffordd. Roedd y sefyllfa ar yr 
ochr ogleddol ddim gwell, gyda wel terfyn uchel yn cyfyngu’r gwelededd yn sylweddol. Gan 
ystyried y cyfyngiadau i’r gwelededd naill ochr o’r fynedfa tybir felly fod cynnydd yn y 
niferoedd o 31 uned i 40 uned, sef cynnydd oddeutu 30% yn un arwyddocaol ac 
annerbyniol heb welliannau i’r fynedfa. 

 
(b) Nododd yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), bod y safle yn un taclus a 

oedd yn cael ei gynnal a chadw i safon. Gofynnodd i’r Pwyllgor ystyried gohirio’r cais er 
mwyn i’r ymgeisydd dynnu’r cais yn ôl a chynnal trafodaethau efo’r Swyddog Carafanau a 
swyddogion cynllunio i gyflwyno cais a fyddai’n rhoi sylw i faterion iechyd a diogelwch ar y 
safle.    

 
(c) Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod, nododd yr Uwch Gyfreithiwr nad oedd yn amhriodol i 

ohirio’r cais er ceisio cael gwell dealltwriaeth. Ychwanegodd y byddai’n daclusach i ohirio yn 
hytrach na gwrthod y cais.  

  
PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
 

9. Cais rhif C17/0862/25/LL – Tir Ger Capel Bethmaaca, Glasinfryn, Bangor 
 
Codi par cyswllt o dai fforddiadwy ynghyd a gwaith cysylltiol. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y bwriedir i’r ddau 
dŷ fod yn fforddiadwy ar gyfer anghenion cymunedol lleol. Nodwyd bod y safle o fewn 
clwstwr Glasinfryn, fel y'i diffinnir gan y CDLl, rhwng dau adeilad wedi eu lliwio'n goch ar y 
map mewnosod a oedd yn ffurfio rhan o'r CDLl. 

 
 Tynnwyd sylw y rhoddwyd caniatâd eisoes i ddatblygu un tŷ fforddiadwy ar y safle hwn yn 

2015 dan y cyfeirnod C15/0143/25/LL.  
 
 Nodwyd bod yr Uned Strategol Tai wedi cadarnhau y byddai’r cynllun yn cyfarch yr angen 

yn yr ardal.  
 
 Cydnabuwyd y byddai peth cysgodi o ardd cefn yr eiddo drws nesaf ond ni ystyrir y byddai 

hyn yn annisgwyl mewn ardal anheddol ac ni chredir y byddai niwed arwyddocaol yn deillio 
ohono. Ni ystyriwyd fod yr adeilad newydd yn debygol o achosi effaith gor-edrych ar eiddo'r 
cymdogion gan na fyddai unrhyw ffenestri yn edrychiad gogleddol yr adeilad newydd. 

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

rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 
 

(b) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
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 Mewn ymateb i ymholiad gan aelod parthed cynnwys amod i sicrhau bod enw Cymraeg i’r 
tai, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio yn gyfreithiol ni ellir gosod amod i’r 
perwyl hyn ond fe ellir rhoi nodyn yn awgrymu rhoi enw Cymraeg i’r tai. 

 
PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i ymrwymiad cyfreithiol priodol yn ymwneud gyda sicrhau fod y 2 tŷ 
yn dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol cyffredinol ac amodau cynllunio perthnasol yn 
ymwneud gyda: 

 
1.  Amser cychwyn y datblygiad  
2. Datblygiad yn llwyr unol â'r cynlluniau 
3. To llechi 
4. Amod Dŵr Cymru 
5.  Amod Bioamrywiaeth 
6. Amod Priffyrdd 
7. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir. 

 
 Nodiadau:  
 Dŵr Cymru. 
 Enw Cymraeg i’r tai 
  
 

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

 
 

                                                                         CADEIRYDD 
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Rhif:    1 
 

Cais Rhif: C17/0557/38/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

20/06/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanbedrog 

Ward: Llanbedrog 

 

Bwriad: Adeiladu tŷ fforddiadwy  

  

Lleoliad: Tir ger Ffordd y Traeth, Llanbedrog, Caernarfon, 

Gwynedd, LL537TF 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tud. 19

Eitem 5.1



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 27/11/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 
1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cyflwynwyd y cais gerbron cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 25 Medi 2017 

pryd y penderfynwyd gohirio ystyried y cais er rhoddi cyfle i’r aelodau ymweld â’r 

safle cyn trafod y mater yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio.  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 wynebu 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 (ANHE) Pen Llŷn.  

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 â 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.  Derbyniwyd cynllun diwygiedig ar 21 Fedi 2017 yn lleihau 

arwynebedd y tŷ bwriededig i 100 medr sgwâr a lleoli y ffordd mynediad tua 2 medr 

oddi wrth derfyn gorllewinol y safle.  Nid oes newid i ddyluniad y tŷ. Derbyniwyd 

hefyd ddatganiad gan yr ymgeisydd yn cyflwyno ymateb llawn i’r gwrthwynebiad a 

dderbyniwyd o ganlyniad i’r cyhoeddusrwydd statudol a rhoddir sylw i’r 

gwrthwynebiadau  hynny yng nghorff yr adroddiad. 

 

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 Llŷn, 

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. 
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(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 

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 

y cynllun ar 31 Gorffennaf 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 
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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: 

 

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 ANNE. 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. 
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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 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 

 Gallai caniatáu y cais agor y safle at 

ddatblygiadau cyffelyb 

 

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 gyffyrddus 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 
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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. 

 Cymal ar weithredoedd yn atal datblygiad at y tir 

y tu cefn i Arlanfor. 

 Aflonyddwch yn ystod datblygu'r safle. 

 A fyddai bwriad yr ymgeisydd i gadw ceffyl ar y 

tir cyfochrog yn arwain at ddatblygiadau eraill. 

  

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 ac 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 rhesymo 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 â 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 dŷ fforddiadwy ar 

gyrion y pentref a chyflwynwyd tystiolaeth i’r perwyl hynny, fodd bynnag, ‘roedd 

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 dŷ fforddiadwy.  Derbyniwyd hefyd lythyr gan Tai Teg 

yn datgan bod cais yr ymgeisydd am dŷ 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 dŷ fforddiadwy ynghyd â gwerth 

y tŷ bwriededig oherwydd ei ddyluniad a lleoliad.  Fodd bynnag, boed yr angen ar 
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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 dŷ fforddiadwy.  Noder hefyd bod Canllawiau Cynllunio 

Atodol Gwynedd yn datgan na ddylai Awdurdod Cynllunio Lleol wahaniaethu rhwng 

tai marchnad agored a thai fforddiadwy wrth weithredu ystyriaethau dylunio.  Ni 

ystyrir bod dyluniad y tŷ bwriededig yn creu nodwedd a fyddai allan o’i le yng 

nghyd-destun y safle. 

 

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. ‘Roedd y cynlluniau blaenorol yn dangos eiddo deulawr 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. ‘Roedd arwynebedd llawr yr annedd yn  uwch 

na’r rhiniogau argymhellir yn y canllawiau; fodd bynnag, derbyniwyd gynlluniau 

diwygiedig gan yr ymgeisydd ar 21 Medi 2017 sydd yn dangos maint y tŷ bwriededig 

wedi ei leihau i 100 medr sgwâr. Mae’r cynnig fel y diwygiwyd felly yn  adlewyrchu 

maint fforddiadwy er mwyn sicrhau bod y tŷ’n parhau’n fforddiadwy i’r dyfodol.  

Mae maint y tŷ fel y diwygiwyd 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 Sylweddolir bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno 

manylion pellach yn anghytuno gyda barn y swyddog ynglŷn â hynny. 

 

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.  Ni ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisi tai'r 

Cyngor sef polisi  PCYFF 1, PCYFF 2 a 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 
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Tirwedd Arbennig.  Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos bod y 

safle ynghyd â’r tŷ bwriededig wedi ei wasgu  mewn i fylchiad 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.  Derbyniwyd llun 

gan yr ymgeisydd yn dangos y tŷ bwriededig wedi ei leoli yn ei gyd-destun adeiledig 

a chyflwynir y llun hwnnw i’r pwyllgor.  Mae’n debygol na fyddai codi tŷ  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 dŷ annedd wedi eu lleoli o bopty'r safle, sef 

Gêr y Môr i’r de ac Arlanfor i’r gogledd orllewin.  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, fodd bynnag mae lleoliad y tŷ ynghyd â gosodiad y prif ffenestri yn y 

drychiadau gorllewinol, a dwyreiniol yn golygu na fydd y tŷ 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 dŷ. 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 tŷ 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 tŷ 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 â’r tŷ 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 dod i mewn ac allan o’r llain ac mae’r pryder yma eisoes wedi ei 

leisio gan gymydog.  Noder bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno cynllun diwygiedig yn 

dangos y ffordd mynediad newydd i’r safle wedi ei lleoli tua 2 medr oddi wrth derfyn 

y cymydog i’r gogledd orllewin er lleihau effaith y bwriad arno.  Er hynny, mae’n 

honni na fyddai lleoliad blaenorol y ffordd yn cael effaith niweidiol ar y cymydog a 

datganai hefyd bod sefyllfa cyffelyb yn bodoli ar yr ystâd gyfagos ble mae 

gweithgareddau a mynd a dod cyffredinol o dai unigol yn cael effaith ar dai eraill yr 

ystâd.  Noder y sylwadau hynny, fodd bynnag, rhaid hefyd sylweddoli bod tai ar 

ystad yn cael eu codi gyda’i gilydd, ac o’r herwydd nid yw’n gymhariaeth dderbyniol 

mewn perthynas â bwriad hwn sydd gerbron tai sengl presennol ble nad oes 

ymyrraeth ar hyn o bryd.  Ni ystyrir bod y newid i’r cynllun safle yn altro neu wella 

sefyllfa y cais yn sylweddol.  Ystyrir y byddai lleoliad y tŷ 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 

ac 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 dŵr wyneb fel 

rhan o’r cais.  Mae’r gwrthwynebwr hefyd yn honni bod y datblygiad tai newydd i’r 
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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 tŷ 

newydd yn cael ei gysylltu i’r garthffos gyhoeddus gyda draeniau dwr wyneb yn unig 

yn arllwys i’r tir. Derbyniwyd sylwadau pellach gan yr ymgeisydd yn datgan nad oes 

problem draenio ar y tir a petai unrhyw broblem yn codi byddai yn fodlon gosod offer 

trin bychan.  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 honno yn breifat ar hyn o bryd deallir y bwriedir ei mabwysiadu gan y 

Cyngor yn fuan.  Ni ystyrir y byddai defnyddio ffordd yr ystâd fel mynediad i 

wasanaethu un tŷ 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 ar gyfer y bwriad 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 tŷ bwriededig.  Derbyniwyd cynllun diwygiedig 

yn dangos lleoliad y ffordd mynediad o fewn y safle wedi ei gosod tua 2 medr oddi 

wrth terfyn y cymydog; ni ystyrir y byddai’r altriad hynny yn cael effaith ar faterion 

ffyrdd.  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. 

 

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 felly ddim yn cydymffurfio gyda chanllawiau Canllaw 

Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2009) Ystyrir bod y cais yn 

groes i bolisi PCYFF 1, PCYFF 2 a 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 tŷ newydd a mynd a dod 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. 
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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 

fel cyfeirir ato yn Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor 

Gwynedd (2009)   Mae’r bwriad felly yn groes i egwyddorion polisi PCYFF 

1 a PCYFF 2 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 dod i mewn ac allan o’r 

llain gan gael effaith niweidiol ar fwynderau trigolion cyfagos a fyddai’n 

groes i bolisi PCYFF 2 a PCYFF 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tud. 28



Tud. 29



Tud. 30



T
ud. 31



T
ud. 32



T
ud. 33



T
ud. 34



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 27/11/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 

Rhif:    2 
 

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 dŷ 

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 Cyflwynwyd y cais gerbron cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 25 

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

aelodau ymweld â.r safle ac i’r ymgeisydd gael cyfle i ymateb i’r rhestr aros 

am randiroedd a dderbyniwyd gan Gyngor Tref Nefyn.  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 ar wahan.  Byddai’r tai gyda tho 

llechi a gyda’r waliau allanol i’w gorffen gyda chwipiad.  Mae’r oll o’r tai yn 

cael eu dangos ar y cynlluniau i fod yn rhai dwy ystafell wely.  Byddai 

potensial i’r tŷ ar wahân fod yn dŷ tri ystafell wely gan ei fod yn cynnwys 

swyddfa.  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. 
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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 

 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. 
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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:  

Gwrthwynebu ar sail gôr ddatblygiad a’r ffaith nad 

yw’r datblygwr yn cadw at amod 16 cais 

C15/1372/42/LL.  Mae’r rhandiroedd sydd wedi eu 

darparu yn anaddas ac yn amhosib tyfu unrhywbeth 

gan fod y tir mor wlyb hyd yn oed yn yr haf.  Holi 

am wybodaeth o faint oedd wedi gwrthwynebu yn 

dilyn camgymeriad gan y datblygwr yn nodi 3 

gwrthwynebiad yn unig.  Maent bellach wedi ffeindio 

nifer mwy o wrthwynebiadau. 

 

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 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 

Tud. 38



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 27/11/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 

 

 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: 

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  
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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.  Derbyniwyd lluniau yn dangos y 

tir o dan ddŵr. 

 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 Llŷn. 

 

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 CDLL wedi ei ddynodi ar gyfer tai.  

O’r wybodaeth a gyflwynwyd ar gais C12/1372/42/LL deallwyd fod y safle  
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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.  Nododd yr 

ymgeisydd yn y Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad fod yr amod ar 

ganiatâd cynllunio C16/0375/42/LL gyda’r potensial i sicrhau defnydd 

rhandiroedd ar y safle.  Fodd bynnag datgenir hefyd y dylid sylweddoli os nad 

yw’r tir yn cael ei ddatblygu ar gyfer tai fel yn y bwriad sy’n destun y cais nad 

oes mecanwaith mewn lle fyddai’n rhyddhau’r tir ar gyfer unrhyw fath arall o 

ddefnydd llecyn agored.  Mae hefyd yn datgan nad oes sail resymegol i geisio 

ystyriaeth i fathau eraill o ddefnyddiau llecyn agored yn ardal Nefyn gan nad 

oes rhagolwg realistig y byddai’r safle ar gael ar gyfer y defnyddiau yma. 

 

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. 
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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. 

 

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 Llŷn 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 
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ymateb i hysbyseb Llanw Llŷn.  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 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 Cyn i’r cais gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ar 25 Medi 2017 derbyniwyd yn 

hwyr yn y dydd gopi o’r rhestr aros am randiroedd a rhestr o randdalwyr y 

rhandiroedd presennol gan Gyngor Tref Nefyn.  Roedd y rhestr aros yn nodi 

36 o bobl oedd ar y rhestr aros am randir tra roedd y rhestr rhandalwyr yn 

dangos fod 8 allan o 15 rhandir mewn defnydd.   

 

5.11 Yn sgil derbyn y rhestrau yma rhoddwyd cyfle i’r ymgeisydd baratoi ymateb.  

Mewn ymateb mae’r ymgeisydd yn nodi:- 

 Y bu iddo ofyn am y rhestr oddeutu 18 mis yn ôl. 

 Nad yw’n ymwybodol o unrhyw broses sut y gall pobl ymgeisio i 

ymuno gyda’r rhestr. 
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 Fod caniatâd C14/0171/42/LL ar gyfer rhandiroedd ar Y Ddol ar gyfer 

darparu 21 rhandir ond fod y rhestr yn cyfeirio at 15 rhandir.  Allan o’r 

21 gyda chaniatâd cynllunio dim ond 7 sydd mewn defnydd ac felly 

fod 11 rhandir ar gael yn y Ddol. 

 Fod y rhestr aros yn cynnwys 36 o enwau ond fod llawr o’r rhain heb 

enwau llawn a chyfeiriadau anghyflawn. 

 Fod trydedd colofn y rhestr aros yn cynnwys dyddiadau ond nad oedd 

pennawd ar gyfer y dyddiadau yma a hefyd nad oedd dyddiad wedi ei 

restru yn erbyn pob enw ar y rhestr. 

 

5.12 Er mwyn asesu hygrededd y rhestr aros anfonwyd llythyr ar y 12 Hydref 2017 

at 30 o’r enwau ar y rhestr.  Ni fu i’r ymgeisydd gysylltu gyda’r rhai oedd 

wedi ymateb i’r hysbyseb yn Llanw Llŷn yn mynegi diddordeb mewn cael 

rhandir.  Ni anfonwyd ychwaith at y 4 oedd wedi ysgrifennu i’r Cyngor yn 

mynegi diddordeb yn y rhandiroedd.  Roedd 4 o’r enwau ar y rhestr heb 

gyfeiriad llawn ac ymgeisiwyd i ddarganfod eu cyfeiriad llawn yn Nefyn ond 

ni dderbyniwyd ymateb ganddynt.  O’r 30 llythyr anfonwyd ni dderbyniwyd 

ymateb gan 21 ond derbyniwyd 6 ymateb trwy e-bost a 2 trwy alwad ffôn 

(mae un o’r enwau yn cael ei ystyried i fod wedi ei nodi dwywaith ar y rhestr 

aros).   O’r 8 ymateb i’r llythyr bu i 3 o bobl nodi nad oeddynt eisiau rhandir 

(roedd 1 o’r rhain yn ymddangos dwywaith ar y rhestr aros) ac felly dylai’r 

enwau yma gael eu diystyru o’r rhestr aros.  Cadarnhaodd 5 o’r enwau ar y 

rhestr aros eu bod yn dal eisiau aros ar y rhestr am randir.  Ymddengys ar 

ddau achlysur fod yr un person wedi cael ei gynnwys dwywaith.  Mae hyn yn 

codi pryder am gadernid a hygrededd y rhestr aros.  Yng ngoleuni’r uchod 

mae’r ymgeisydd yn dod i’r canlyniad nad yw’r rhestr yn un credadwy fel 

tystiolaeth o alw am randiroedd.  Yn ychwanegol mae’n ymddangos i’r 

ymgeisydd nad oes dim strwythur mewn lle ble gall preswylwyr lleol 

ychwanegu eu henwau i’r rhestr ac nad oes dull safonol i’r wybodaeth sydd 

angen ei gyflwyno.  Mae’r lefel o fanylion ar y rhestr ar gyfer rhoi enwau yn 

tanlinellu'r diffyg dull systematig ac nad yw’r rhestr yn dangos tystiolaeth 

gadarn o’r galw.  Hefyd o ystyried y nifer cyfyngedig o ymatebion a 

dderbyniwyd gan yr ymgeisydd i gadarnhau diddordeb mewn rhandir daw’r 

ymgeisydd i’r casgliad nad yw’r rhestr aros yn gallu cael eu dibynnu arno fel 

tystiolaeth o alw am randiroedd yn Nefyn.  Mae’r 4 achos o rai sydd wedi 

ymateb i ddweud nad ydynt eisiau bod ar y rhestr ynghyd ar 21 enw na 

ymatebodd yn rhagori y 5 wnaeth ymateb i gadarnhau eu bod yn parhau gyda 

diddordeb ac mae hyn yn dangos nad yw’r rhestr wedi ei selio ar dystiolaeth 

gadarn ac mae’r pwysau a ddylid ei roi arno yn gyfyngedig. 

 

5.13 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 
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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.  Gwelir o’r rhestr 

rhandalwyr dderbyniwyd gan Gyngor Tref Nefyn fod 8 o’r rhandiroedd ar 

safle’r Ddôl mewn defnydd.  Mae’r rhestr yma yn nodi mai 15 llain sydd yn Y 

Ddôl ond rhoddwyd caniatâd cynllunio am 21 o randiroedd.  Cyflwynodd 

Cyngor Tref Nefyn restr aros gyda 36 o enwau arno.  Mae’r ymgeisydd wedi 

ymchwilio mewn i’r rhestr yma ac mae amheuaeth am hygrededd a chadernid 

y rhestr yma fel tystiolaeth o’r angen am randiroedd yn Nefyn.  Os cymerir i 

ystyriaeth yr ymatebion i’r hysbyseb yn Llanw Llyn, yr ymatebion a 

dderbyniwyd gan y Cyngor ynghyd â’r ymatebion dderbyniodd yr ymgeisydd 

gan y rhai ar y rhestr aros gellir gweld fod oddeutu 19 o enwau wedi mynegi 

diddordeb mewn cael rhandir.  Mae 6 o’r rhain gyda rhandir eisoes ar safle’r 

Ddôl.  Pe byddai safle Y Ddôl felly yn cael ei ddefnyddio i’w lawn botensial 

yn unol gyda’r caniatâd cynllunio ystyrir y byddai’n bosibl cyflawni’r galw ar 

safle’r Ddol.  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. 

 

5.14 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 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.  
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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 y 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.   

 

5.15 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 

 

5.16 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 
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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 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 

 

5.17 Mae dyluniad y bwriad yn un eithaf syml yn cynnwys rhes o dai unllawr sydd 

wedi eu gwahanu fyny i ffurfio dau bâr o efeilldai ac un uned ar wahân.  

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. 

 

5.18 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 

 

5.19 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 
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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 

 

5.20 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 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 

  

5.21 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 i 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.  Pe byddai safle Y Ddôl yn cael ei ddefnyddio i’w lawn 

botensial o 21 rhandir yn unol gyda’r caniatâd cynllunio ystyrir y byddai’n 

bosibl cyflawni’r galw ar safle’r Ddol.  Dylid hefyd sylweddoli mai tir preifat 

yw hwn ac nid tir cyhoeddus.  Mae’r ymgeisydd wedi datgan fel rhan o’r cais 

pe na fyddai’r tir yn cael ei ddatblygu ar gyfer tai fel yn y bwriad sy’n destun 

y cais nad oes mecanwaith mewn lle fyddai’n rhyddhau’r tir ar gyfer unrhyw 

fath arall o ddefnydd llecyn agored.  Mae’n mynd yn ei flaen i nodi hefyd nad 

oes rhagolwg realistig y byddai’r safle ar gael ar gyfer defnyddiau llecynnau 

agored eraill.  Mae cyngor cenedlaethol geir yn NCT 16 yn cydnabod 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.  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 
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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, a 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 Dŵr 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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Rhif:    3 
 

Cais Rhif: C17/0628/39/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

29/06/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd yn ei le  

 

  

Lleoliad: Ynys For Bach, Abersoch, Pwllheli, LL537EL 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cyflwynwyd y cais gerbron cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 16 Hydref 

2017 pryd y penderfynwyd gohirio ystyried y cais er rhoddi cyfle i aelodau ymweld 

â’r safle cyn trafod y mater yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio.  Mae’r bwriad yn 

golygu dymchwel tŷ unllawr ac adeiladu tŷ newydd deulawr yn ei le ynghyd â gwaith 

cysylltiol. Dyluniad modern sydd i’r tŷ bwriededig gyda tho brig sinc a’r waliau wedi 

eu gorffen gyda chyfuniad o rendr gwyn a byrddau pren a charreg. Mae’r tŷ 

bwriededig yn cynnwys storfa gardd, cyntedd, 3 ystafell wely a baddon ar lawr daear 

a lle byw ac ystafell bwyta / cegin gyda theras blaen ac ochr ar y llawr cyntaf. Mae’r 

tŷ presennol wedi ei adeiladu ar lefel uwch na’r ffordd sirol gyfochrog gyda grisiau 

pren a charreg yn rhoddi mynediad iddo o’r ffordd. Ceir lle parcio ar ffurf ‘tynnu 

mewn’ i’r blaen o’r eiddo. 

 

1.2 Yn dilyn trafod y mater gyda’r ymgeisydd derbyniwyd cynllun diwygiedig ar 

01/08/2017 yn dangos y to wedi ei orchuddio â llechi.  Derbyniwyd hefyd gynllun 

diwygiedig yn dangos asesiad llwybr cerbydol (swept path analysis) ar 30/08/2017 

 

1.3 Mae'r safle wedi ei lleoli mewn ardal breswyl ac mae’r safle oddi mewn i ffin 

datblygu Abersoch, ond mae’r rhan o’r ardd / cwrtil y tu allan i’r ffin.  Mae terfyn 

cwrtil blaen yr eiddo yn ffinio gyda ffordd sirol dosbarth 3. Gorwedd y safle o fewn 

dynodiad yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) a Thirwedd Hanesyddol 

Gofrestredig Llyn (THGLl). 

 

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 ardrawiad cludiant 

 PCYFF 1: Ffiniau datblygu 

 PCYFF 2: Meini prawf 

 PCYFF 3: Dylunio a siapio lle. 

 PS 17: Strategaeth aneddleoedd 

 TAI 13: Ailadeiladu tai annedd 

 PS19 : Gwarchod a/neu wella’r amgylchedd leol 

 AMG 1: Cynllun rheolaeth AHNE. 

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

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig. 

Tud. 61



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 27/11/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 
 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru (2016) 

 Nodyn Cyngor Technegol  (TAN) 12: Dylunio 

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

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C17/0136/39/LL – Dymchwel y tŷ presennol a chodi tŷ Newydd yn ei le – Gwrthod 

ar 25/05/2017 

 C07D/0462/39/LL – Codi uchder to ac estyniad i dalcen – Gwrthod 22 Hydref 2007. 

 C02D/0075/39/LL – Estyniad a lolfa haul – Caniatáu 2 Ebrill 2002. 

 2/19/526E – Man parcio a newid defnydd tir amaethyddol yn ardd – Caniatáu 25 

Gorffennaf 1991. 

2/19/526D – Estyniad i dy a mynedfa droed – Caniatáu 9 Mehefin 1989 

2/19/526C – Estyniad i annedd a mynedfa gerbydol – Gwrthod 3 Ebrill 1989 

2/19/526B – Mynedfa gerdded newydd – Caniatáu 9 Hydref 1884 

2/19/526A – Estyniad i dy annedd – Gwrthod 15 Awst 1984 

2/19/526  -   Mynedfa newydd – Gwrthod 15 Awst 1984 

34/72/267 – Trosi anecs ystafell wely yn dy – Caniatâd 31 Ionawr 1973    

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebir oherwydd ei fod yn ddatblygiad ar safle 

cyfyng ar briffordd hynod brysur a chul. Hefyd mae’r 

cynllun yn anghymarus a’r tai cymdogion. 

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a chadarnhaf fod y ddarpariaeth 

parcio a llecyn i dynnu o mewn o flaen yr eiddo mewn 

egwyddor yn dderbyniol. Fodd bynnag gofynnaf am 

wybodaeth pellach i ddangos fod modd troi a gadael y 

safle mewn ger ymlaen, o'r ddau gyfeiriad. Atodaf 

gynllun gyda nodiadau i egluro'n bellach beth sydd angen 

i foddhau pryderon y Gwasanaeth Trafnidiaeth. 

 

Sylwadau pellach: Cyfeiriaf at y gwybodaeth 

ychwanegol. Mae’r gwybodaeth yn dangos mae modd 

cael mynediad cerbydol o bob cyfeiriad felly cadarnhaf 

nad oes gennyf wrthwynebiad i’r bwriad. 

 

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru: 

Dim gwrthwynebiad i’r cais ond yn cynnig y sylwadau 

canlynol:  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon bod yr arolwg 

ystlumod (Yorke Associates Ecological Consultants, 

March 2017) wedi’i gynnal i safon dderbyniol. Mae’r 

adroddiad yn nodi nad oedd unrhyw dystiolaeth bod y 

strwythurau / coed yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd fel 

clwyd fan ystlumod, ac mae’n nodi bod y posibilrwydd y 

gallent gael eu defnyddio fel clwyd fannau yn fach. Felly 

mae’r gwaith arfaethedig yn annhebygol o effeithio ar 

ystlumod neu eu clwyd fannau. Dylai’r awdurdod sicrhau 

bod yr amodau sy’n gysylltiedig ag unrhyw ganiatâd 
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cynllunio a roddir yn gwneud yn siŵr bod argymhellion 

yr adroddiad yn cael eu gweithredu er mwyn osgoi 

niweidio ystlumod. Dylid hysbysu’r ymgeisydd o’r angen 

i roi’r gorau i weithio ar unwaith a chysylltu â Chyfoeth 

naturiol Cymru I gael cyngor pellach os bydd ystlumod yn 

cael eu darganfod unrhyw bryd wrth i’r gwaith gael ei 

gyflawni. 

Mae’r ymddangos bod y safle yn agos i gwrs dwr sy’n 

llifo i fewn Gors Llyferin SoDdGA. Mae CNC yn 

bryderus y gallai’r gweithgaredd ar y safle achosi i 

solidau crog lifo i gyrsiau dwr cyfagos. Rhaid gwneud 

gwaith adeiladu yn unol ag amodau safonol CNC ar gyfer 

gwaith ger cyrsiau dwr. Rhaid peidio â chaniatáu i 

ddeunydd smentaidd ollwng i unrhyw gwrs dwr. Rhaid I 

unrhyw ddŵr sy’n dod i gyffyrddiad a choncrid gwlyb 

gael ei drin fel dŵr halogedig a rhaid peidio â gadael iddo 

ddraenio i unrhyw gwrs dwr. Rhaid gwneud gwneud 

gwaith adeiladu mewn modd a fydd yn sicrhau cyn lleied 

o lygredd ac sy’n bosibl. Petai unrhyw lygredd neu newid 

lliw ddod yn amlwg, rhaid i’r gwaith stopio a rhaid 

adolygu arferion gweithio mewn ymgynghoriad a CNC. 

Cynghorir yr ymgeisydd i ddilyn y cyfarwyddyd o fewn 

Nodyn Canllawiau Atal Llygredd 5 “ Gwaith a chynnal a 

chadw mewn dŵr neu’n agos at ddŵr sydd ar gael o 

wefan NetRegs. 

Mae’r bwriad o fewn neu gall effeithio ar AHNE. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig amodau safonol parthed dwr wyneb. Cynghori’r 

datblygwr gysylltu yn uniongyrchol gyda Dŵr Cymru. 

 

Uned AHNE: Rwyf wedi edrych ar y cynlluniau diwygiedig mewn 

perthynas â chais cynllunio Ynysfor Bach.  O ran 

edrychiad a gorffeniad yr adeilad arfaethedig nodaf y 

bwriad yn awr i ddefnyddio llechi naturiol yn hytrach na 

Quartz zinc.  Llechen yw’r deunydd toi arferol yn yr ardal 

ac mae’n fwy derbyniol yn yr AHNE.  Fodd bynnag, fel a 

nodwyd yn y sylwadau ar y cais gwreiddiol, mae pryder o 

ran maint a dyluniad yr adeilad arfaethedig sydd ymysg 

tai eraill ac mewn lleoliad amlwg yn yr AHNE. 

 

 

Uned Bioamrywiaeth Mae’r ymgeisydd wedi darparu adroddiad ystlumod ac 

adar gan Yorke Associates Ecological consultants 

dyddiedig Mawrth 2017 “ Ynysfor Bach, Abersoch, 

Priliminary Bat & Nesting Bird Survey”.Yn ôl yr 

adroddiad nid oedd yna dystiolaeth o adar nag ystlumod 

yn yr adeilad. Yn sgil hynny, nid oes gennyf bryderon 

ecolegol. Er hynny, dylai adeilad Newydd gynnwys 

nodweddion ar gyfer adar ac ystlumod e.e. blychau 

ystlumod. 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu o fewn 

y cyfnod hysbysebu  ar sail: 
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 Cais rhif C17/0136/39/LL blaenorol wedi ei 

gwrthod ar sail byddai datblygiad yn nodwedd 

anghydweddol annerbyniol ar ffurf a chymeriad y 

stryd wedd ac yn amharu ar ddiogelwch ffyrdd. 

 Nid yw’r cynllun cyfredol yn ateb pryderon ar y 

cais blaenorol ynglŷn ag effaith ar y strydwedd. 

 Bwriad yn ateb i raddau pryderon ffyrdd ar gais 

blaenorol 

 Er bod y cynnig presennol yn welliant ystyrir bod 

y fynedfa yn is safonol ar gyfer dwysâd yn 

ddefnydd y safle. Pryder y byddai'r bwriad yn 

amharu ar draen dwr aflan cymydog sy’n rhedeg 

drwy safle y cais. 

  Lleoliad wal gynnal ar hyd terfyn gogledd 

ddwyreiniol  rhwng safle y cais a chymydog. 

 Bod gwybodaeth ar ffurflenni cais ynglŷn â nifer 

ystafelloedd gwely a draenio dŵr wyneb yn 

gamarweiniol. 

 Dyluniad. 

 Ymgeisydd wedi cyfleu bodlonrwydd i addasu'r 

adeilad er creu mwy o le rhwng y datblygiad a’r 

terfyn gogledd ddwyreiniol. 

 

  Ymgeisydd ar ddeall bod Uned Trafnidiaeth heb eu 

bodloni yn llwyr fod gwelliannau i’r fynedfa yn 

ddigonol. 

 Dim gwrthwynebiad i’r bwriad i ddymchwel tŷ 

presennol  a chodi tŷ newydd ond bydd angen edrych 

ar faterion diogelwch a therfyn. 

 Honni nad yw cynlluniau yn gywir. 

 Amau manylion a gyflwynwyd gyda chynllun sy’n 

dangos asesiad llwybr cerbydol (swept path analysis) 

ac addasrwydd y llecyn parcio cerbydau newydd. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

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’r tŷ 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: 
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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: Mae’r tŷ 

presennol wedi ei addasu ac ymestyn dros y blynyddoedd ac mae’n annhebygol y 

byddai gwaith pellach iddo yn ymarferol.  Deallir gan yr ymgeisydd y byddai yn 

synhwyrol i ddymchwel yr eiddo presennol a chodi tŷ newydd o ystyried cyflwr 

presennol y tŷ a’r gwaith a fyddai ei angen ar gyfer creu tŷ a fyddai yn cyfarfod 

rheoliadau cyfredol.  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 pensaernïol / hanesyddol a fyddai yn werth ei gadw. 

 

5.5 Maen prawf 6. Tu allan i Ardal Rheoli 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 yn 

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

a safle'r tŷ 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 tŷ newydd ei 

gwblhau: Bwriedir lleoli’r tŷ arfaethedig ar ôl troed y tŷ presennol.  

 

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 tŷ newydd. 

 

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.  Oherwydd na 

fyddai’r datblygiad yn ychwanegu at y stoc tai, nid yw Polisi TAI 5 yn berthnasol ac 

felly ni ellir cyfyngu meddiannaeth y tŷ arfaethedig i fod yn un marchnad tai leol.  Yn 

ychwanegol, nid oes cyfyngiad meddiannaeth ar y tŷ presennol, felly ni ellir 

cyflwyno meddiannaeth ar y tŷ sy’n cael ei godi yn ei le. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.10 Mae’r bwriad yn golygu dymchwel y tŷ unllawr  a chodi tŷ deulawr yn ei le.  Mae’r 

tŷ presennol o ddyluniad unllawr ac ni ystyrir ei fod o werth pensaernïol nac 

hanesyddol.  Mae dyluniad y tŷ bwriededig yn un cyfoes gyda ffenestri sylweddol a 

theras ar y llawr cyntaf a tho brig wedi ei orchuddio a ‘zinc’. Yn dilyn trafod 

gorffeniad defnydd toi gyda’r ymgeisydd derbyniwyd cynllun diwygiedig yn dangos 

y to wedi ei orchuddio a llechi naturiol. Bwriedir gorchuddio waliau allanol gyda 

gorffeniad gwyn a byrddau llwyd. Yn gyffredinol  mae’r safle wedi ei leoli ymysg tai 

traddodiadol gyda thoeau brig.  Mae’r ymgeisydd yn awgrymu bod y tŷ presennol 

wedi cyrraedd diwedd ei oes ac y byddai yn fwy effeithiol i’w ddymchwel yn hytrach 

na cheisio ei altro ymhellach.  Mae polisi PCYFF 3 CDLl yn datgan bod pob cynnig 
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yn arddangos dyluniad o ansawdd uchel sy’n rhoi ystyriaeth lawn i gyd-destun yr 

amgylchedd naturiol, hanesyddol ac adeiledig.  Rhoddir  cefnogaeth arbennig i 

ddyluniad arloesol sydd yn arddangos effeithiolrwydd ynni. Caiff hyn ei gefnogi gan 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dyluniad sy’n datgan y dylai gosodiad tai a ffurf 

adeiledig adlewyrch y cyd-destun lleol a’i wahanolrwydd.  Mae’n ymhelaethu nad 

yw’n golygu gwahardd dyluniad cyfoes ond y dylai’r gorffeniad ymateb i’w 

amgylchiadau lleol.  Mae peth pryder bod dyluniad gwreiddiol yr adeilad yn arwain at 

greu tŷ anghydnaws na fyddai yn adlewyrch nac ymateb cyd-destun ardal leol.  

Sylweddolir nad yw’r adeilad presennol o werth mwynderol / pensaernïol ac o’r 

herwydd gellid ystyried codi tŷ o ddyluniad modern ar yr un safle.  Er hynny, 

ystyriwyd nad oedd toi'r to brig gyda defnydd zinc yn dderbyniol ac yn dilyn trafod y 

mater gyda’r ymgeisydd derbyniwyd cynllun diwygiedig yn dangos bwriad i doi gyda 

llechi naturiol. Teimlir byddai hynny, ynghyd a defnyddio carreg fel nodwedd yn y 

dyluniad yn  lleihau pryderon ynglŷn â dyluniad modern  y tŷ bwriededig. Ni ystyrir 

bod y bwriad yn groes i bolisi PCYFF 3 CDLl. 

 

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

Mae Polisi AT 1 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y tirwedd 

hanesyddol pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y byddent 

yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt. O ran ei leoliad a maint, ystyrir mai yn 

lleoli yn unig y byddai'r bwriad ac na fyddai yn cael effaith ehangach ar y dirwedd 

hanesyddol. Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes I Bolisi AT 1 CDLl. 

 

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 Llŷn ac yn cyfrannu at gymeriad yr ardal.  Fodd 

bynnag, er i’r safle fod o fewn yr AHNE, mae hefyd yn safle ble saif tŷ ar hyn o bryd 

ger tai preswyl presennol. Er bod y tai yng nghyffiniau'r safle o ddyluniad gwahanol, 

maent yn cadw at batrwm dyluniad traddodiadol gyda tho brig llechi.  Mae’r dyluniad 

diwygiedig, er yn fodern, o raddfa a deunyddiau a fyddai’n gweddu i’r safle.  Mae’r 

bwriad yn golygu cloddio'r safle er creu tŷ deulawr a fyddai tua’r un uchder a’r tŷ 

unllawr presennol. Sylweddolir y byddai’r tŷ bwriededig yn fwy na’r un presennol, 

mae gosodiad y tŷ ynghyd â’i ddyluniad yn caniatáu gofod amwynder o amgylch yr 

adeilad ar ffurf teras a gardd fach i’r de o’r adeilad.  Er nad yw’n dilyn patrwm tai yn 

y cyffiniau, credir bod y dyluniad diwygiedig yn gweddu a chyfoethogi’r ardal leol 

o’i gymharu ar adeilad presennol.  Er wedi ei leoli o fewn yr AHNE nid yw hynny yn 

golygu na ellir cael dyluniad modern a chyfoes.  Noder bod yr Uned AHNE wedi 

mynegi pryderon ynglŷn â’r dyluniad y tŷ newydd, fodd bynnag, teimlir bod diwygio 

dyluniad to y tŷ newydd yn debygol o leihau'r pryderon hyn.  Mae’r safle wedi ei 

leoli ar bwys y ffordd sirol. Er hynny, teimlir nad yw’n safle amlwg iawn o bellter 

oherwydd bodolaeth tŷ cymydog sy’n cysgodi'r safle o gyfeiriad gogleddol (pentref) a 

choed a gwrychoedd i raddau llai o gyfeiriad y de.  Ystyrir felly fod y bwriad fel y 

diwygiwyd 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 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 
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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. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

  

5.14 Hysbysebwyd y cais ar y safle a hysbyswyd trigolion cyfagos a derbyniwyd 3 

gwrthwynebiad ac ar sail dyluniad, effaith ar AHNE, effaith y bwriad ar derfyn y 

safle, effaith ar ddraen dŵr aflan y cymydog a diogelwch ffyrdd.  Trafodir y 

gwrthwynebiadau ynglŷn â diogelwch ffyrdd a materion dylunio dan y penawdau 

perthnasol yng nghorff yr adroddiad.  Byddai’r tŷ arfaethedig yn cael ei leoli ar safle'r 

tŷ presennol.  Er bod y tŷ yn fwy na’r un presennol yn ei hyd a’i led noder bod y 

cynllun wedi ei ddylunio fel bod ffenestri ac agoriadau eraill wedi eu gosod ar y 

drychiad de ddwyreiniol a de gorllewinol; mae’r drychiadau hyn yn edrych dros y 

ffordd sirol a thir amaethyddol.  Sylweddolir bod tŷ unllawr dros y ffordd sirol i’r 

safle, fodd bynnag teimlir na fyddai effaith gor-edrych ar y tŷ hwnnw yn sylweddol 

fwy na’r sefyllfa bresennol.  Noder hefyd bod y cynllun yn dangos bwriad i godi 

sgrin preifatrwydd ar y drychiad gogledd ddwyreiniol er amddiffyn mwynderau 

cymydog. O safbwynt traffig a sŵn yn deillio o draffig, ni ystyrir y byddai'r tŷ 

bwriadedig yn ychwanegu yn sylweddol at y sefyllfa bresennol nac yn achosi niwed 

i’r gymdogaeth leol.  Byddai’r eiddo yn fwy o ran maint ac uchder na’r un presennol 

ond mae hynny yn bennaf oherwydd y ffaith y bwriedir cloddio’r safle fel bod yr 

eiddo yn ddeulawr yn hytrach na unllawr.  Noder hefyd bod y cymydog wedi datgan 

y bydd y bwriad yn amharu ar draen dŵr aflan sy’n gwasanaethu ei dŷ.  Trafodwyd y 

mater yma gyda’r ymgeisydd a derbyniwyd gwybodaeth ganddo yn datgan bod y 

ddraen wedi ei lleoli y tu hwnt i leoliad wal flaen y tŷ bwriededig ac felly ddim yn 

debygol o gael ei effeithio.  Er hynny, mae’r ymgeisydd yn cydnabod y bydd angen 

diogelu'r ddraen honno yn ystod gwaith adeiladu ynghyd â thrafod y mater gyda Dŵr 

Cymru os caniateir y cais.  Parthed lleoliad y tŷ mewn perthynas i derfyn gogledd 

ddwyreiniol y safle, mae’r cynllun yn dangos y bwriedir lleoli a chodi'r tŷ newydd ar 

bwys terfyn gogledd ddwyreiniol y safle. Ystyrir nad yw sefyllfa o’r fath yn creu 

trafferthion cynllunio, er hynny, byddai angen i’r datblygwr weithredu gofynion 

Deddf Wal Cydrannol (Party Wall Act) ynghyd â dod i gytundeb gyda chymydog 

ynglŷn ag adeiladu a chynnal a chadw'r wal i’r dyfodol.  Mae'r rhain yn faterion 

preifat i’w trin a thrafod rhwng cymdogion.  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 

 

5.15 Ceir mynediad i’r eiddo presennol yn uniongyrchol oddi ar ffordd sirol ble mae lle 

parcio ar ffurf ‘tynnu mewn’ wedi ei leoli.  Mae’r bwriad yn dangos y byddai lle 

parcio newydd yn cael ei greu o fewn terfyn cwrtil yr eiddo ar gyfer parcio dau gar 

gan ddefnyddio'r lle parcio presennol ar gyfer hwyluso troi cerbyd o fewn y safle.  

Derbyniwyd sylwadau Uned Trafnidiaeth yn gofyn am fwy o wybodaeth ynglŷn â 

threfniant parcio a throi o fewn y cwrtil.  Derbyniwyd cynllun pellach yn dangos 

asesiad llwybr cerbydol (swept path analysis) ar gyfer y bwriad, mae’r cynllun yn 

dangos lleoliad llwybr cerbydau i mewn ac allan o’r cwrtil.  Derbyniwyd sylwadau 

terfynol Uned Trafnidiaeth yn cadarnhau bod y manylion ychwanegol yn dderbyniol.  

Noder bod cais am estyniad i’r tŷ ynghyd â llefydd parcio ychwanegol wedi eu 

gwrthod yn y gorffennol, fodd bynnag, mae’r wybodaeth a dderbyniwyd gyda’r cais 

cyfredol yn dangos bod modd creu llefydd parcio a fyddai yn bodloni gofynion 

Unedau Trafnidiaeth.  Sylweddolir bod gwrthwynebiad wedi ei godi o safbwynt 

diogelwch ffyrdd ac yn amau manylion a gynhwysir yn y cynllun asesiad llwybr 

cerbydol.  Fodd bynnag, mae’n rhaid sylweddoli bod tŷ yn bodoli ar y safle eisoes ac 
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er bod y bwriad yn golygu datblygiad mwy, mae’r parcio bwriededig yn welliant ar y 

trefniant presennol.  Ni ystyrir bod y bwriad fel y cyflwynir yn groes i bolisi TRA 2 a 

TRA 4 CDLl. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.16 Fel rhan o’r bwriad derbyniwyd adroddiad ecolegol. Ni ddarganfuwyd unrhyw 

dystiolaeth fod ystlumod yn yr adeilad nag ychwaith adar yn nythu.  Mae 

Bioamrywiaeth a CNC yn fodlon gyda’r adroddiad a’r canlyniadau. Ni ystyrir y 

byddai bwriad felly yn achosi niwed i fioamrywiaeth ac mae’r bwriad felly yn 

dderbyniol o safbwynt polisi PS 19. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

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

dderbyniwyd, credir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail y materion fel y nodir yn yr 

adroddiad sef ni fyddai’r datblygiad arfaethedig yn debygol o amharu ar fwynderau 

trigolion cyfagos, diogelwch ffyrdd nac yn cael effaith niweidiol sylweddol ar 

olygfeydd o fewn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol,  

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

1.  5 dechrau gwaith o fewn 5 mlynedd. 

2.  Unol a chynllun diwygiedig. 

3.  Llechi i’r to. 

4.  Tynnu hawliau caniataol ar estyniadau i’r tŷ. 

5.  Cyflwyno manylion sgrin preifatrwydd cyn meddiannu'r tŷ. 

6.  Cadw / diogelu lle troi  

7.  Defnyddiau ( yn cynnwys elfen carreg fel nodwedd yn y dyluniad). 

8.  Amodau Dŵr Cymru. 
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Rhif:    4 
 

Cais Rhif: C17/0565/41/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

26/05/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: Cais i godi tŷ deulawr farchnad agored  

  

Lleoliad: Tir ger Bro Sion Wyn, Chwilog,  Gwynedd, LL53 

6NJ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

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

ohirio ym  Mhwyllgor Cynllunio 06.11.17 er mwyn cynnal ymweliad safle. Fel 

cafodd ei nodi ar y Ffurflen Gwybodaeth Ychwanegol a gyflwynwyd i’r pwyllgor 

blaenorol, cyflwynwyd cynllun diwygiedig ar y 23.10.2017 sy’n dileu un ffenestr 

llawr cyntaf fyddai’n wynebu tai presennol Bro Sion Wyn, fel mai dim ond ffenestr 

ystafell ymolchi (sydd yn arferol yn cynnwys gwydr afloyw) sydd ar y llawr cyntaf 

bellach yn wynebu’r tai yma. 

 

1.2       Cais llawn i adeiladu tŷ newydd deulawr ynghyd a gwaith cysylltiol. Gwelir fod y 

dyluniad yn arddangos tŷ deulawr safonol gyda tho o lechen naturiol, waliau wedi eu 

rendro gan gynnwys y canlynol oddi mewn: 

 

 Llawr daear – ystafell fyw, bwyta a chegin agored, toiled ag ystafell iwtiliti 

 Llawr cyntaf – tair ystafell wely ag ystafell ymolchi 

 

Darperir mynedfa gerbydol gyda mannau parcio o fewn y safle gyda llwybr troed ar 

wahân yn  ogystal â gardd yn amgylchynu’r eiddo arfaethedig. 

 

1.3 Yn dilyn trafodaeth gyda’r ymgeisydd derbyniwyd cynllun diwygiedig ar 08/08/2017 

yn dangos    diwygiad i’r fynedfa gerbydol yn dilyn sylwadau gan yr Uned 

Drafnidiaeth. Yn ogystal, cyflwynwyd cynlluniau diwygiedig yn dangos lleihad yn 

lled yr annedd arfaethedig sef newid o 9.8m i 8.5m.  Golygai hyn hefyd fod nifer yr 

ystafelloedd gwely yn lleihau o 4 i 3. 

 

1.4 Mae'r safle wedi ei leoli mewn ardal breswyl gymysg ag oddi mewn i ffin datblygu 

Chwilog. Mae terfyn cwrtil blaen yr eiddo yn ffinio gyda ffordd sirol dosbarth 3 tra 

byddai’r fynedfa gerbydol oddi ar ffordd ddi-ddosbarth sydd yn arwain at stad o dai 

tu cefn i’r safle. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu 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 ardrawiad cludiant 

 PCYFF 1: Ffiniau datblygu 

 PCYFF 2: Meini prawf 
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 PCYFF 3: Dylunio a siapio lle 

             PS 5: Datblygu Cynaliadwy 

 PS 17: Strategaeth aneddleoedd 

 TAI 3: Tai mewn pentrefi gwasanaeth 

TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a’u dosbarthiad 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru (2016) 

 Nodyn Cyngor Technegol  (TAN) 12: Dylunio 

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

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Ni welir fod unrhyw hanes Cynllunio perthnasol yn ymwneud â’r safle penodol yma.  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu ar sail maint yr eiddo arfaethedig, byddai 

2 dŷ llai yn well. 

 

Uned Drafnidiaeth: Amlygwyd pryder cychwynnol am ddiffyg mannau 

parcio digonol o fewn y safle a lleoliad y fynedfa 

gerbydol. O dderbyn cynlluniau diwygiedig derbyniol, 

ni wrthwynebir y bwriad bellach ag awgrymir cynnwys 

amodau a chyngor safonol. 

 

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru: 

Nodwyd yn wreiddiol y byddai gwrthwynebiad i 

gynnwys system trin carthion preifat yma oherwydd ei 

agosatrwydd at systemau cyhoeddus. O dderbyn 

cadarnhad gan yr asiant y byddant yn cysylltu gyda’r 

system gyhoeddus, ni wrthwynebir bellach. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig amodau a chyngor safonol parthed materion 

draenio.  

 

Uned Bioamrywiaeth Dim pryder ecolegol ond awgrymir gwarchod coeden 

ar y safle yn ystod cyfnod datblygu ac wedi hynny. 
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Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Yn ogystal, ail ymgynghorwyd yn llawn wedi 

derbyn cynlluniau diwygiedig. Derbyniwyd gohebiaeth 

yn gwrthwynebu o fewn y cyfnodau hysbysebu  ar sail: 

 

 Safle cyfyng ag anaddas 

 Effaith ar sefyllfa a threfniant parcio presennol 

 Effaith ar goeden drawiadol 

 Gor-edrych a cholli preifatrwydd/golau 

 Effaith ar fwynderau gweledol a phreswylwyr 

cyfagos 

 Niwed i fioamrywiaeth leol 

 

Yn ogystal â’r uchod, derbyniwyd gwrthwynebiadau 

nad yw yn faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys: 

 

 Colli golygfeydd 

 Effaith ar werth tai cyfagos 

 Cynnal a chadw tiroedd 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r bwriad yn golygu codi tŷ newydd ar dir sydd o fewn y ffin datblygu bresennol 

ag o fewn ardal breswyl ym mhentref Chwilog.  Mae polisïau lleol a chenedlaethol yn 

gefnogol mewn egwyddor i godi tai newydd o fewn ffiniau datblygu yn hytrach na 

defnyddio tiroedd oddi allan.  O’r safbwynt yma ystyrir y byddai’r bwriad yn 

cydymffurfio gyda Pholisi PS 5 a PCYFF 1 CDLl. 

 

5.2 Mae Polisi TAI 3 CDLl yn ymwneud yn benodol gyda chodi tai newydd y tu mewn i 

ffin pentrefi gwasanaeth fel y ceir yma.  Mae’r polisi yn gefnogol i adeiladu tŷ os 

yw’r bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion y polisi. 

 

5.3 Nodir eglurhad y polisi yma y dylai “graddfa datblygiadau arfaethedig y dyfodol 

adlewyrchu anghenion y pentrefi o ran eu maint a swyddogaeth ynghyd â’u perthynas 

ffisegol a swyddogaethol gyda’r canolfannau rheng uwch. Bydd hefyd yn adlewyrchu 

eu cymeriad cymdeithasol a statws y farchnad dai.  Dros gyfnod y Cynllun bydd lefel 

uwch o dwf tai yn cael ei gynnwys o fewn y Pentrefi Gwasanaeth.  Mewn Pentrefi 

Gwasanaeth, bydd datblygiad yn cael ei gyflawni drwy gwblhau gwaith adeiladu, 

ymrwymiadau, safleoedd ar hap a, ble’n briodol, dynodiadau newydd ar gyfer 

cyfuniad o dai gwerth y farchnad a thai fforddiadwy angen lleol”. 

 

5.4 Ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio mewn egwyddor gyda gofynion polisïau TAI 3 

a PS17 sy’n berthnasol i’r bwriad. 
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Mwynderau gweledol 

 

5.5 Mae’r bwriad yn golygu codi tŷ deulawr newydd.  Mae dyluniad y tŷ arfaethedig yn 

cynnwys nodweddion cyffredin a welir o fewn yr ardal gyfagos o ran dyluniad, 

edrychiadau a gorffeniad. Bwriedir gorchuddio waliau allanol gyda gorffeniad o rendr 

gyda thalcendo o lechen naturiol.  Yn gyffredinol mae’r safle wedi ei leoli ymysg tai 

traddodiadol gyda thoeau brig a nifer gyda thalcendo.  Mae polisi PCYFF 3 CDLl yn 

datgan dylai pob cynnig arddangos dyluniad o ansawdd uchel sy’n rhoi ystyriaeth 

lawn i gyd-destun yr amgylchedd naturiol, hanesyddol ac adeiledig.  Caiff hyn ei 

gefnogi gan Nodyn Cyngor Technegol 12: Dyluniad sy’n datgan y dylai gosodiad tai 

a ffurf adeiledig adlewyrchu’r cyd-destun lleol.  Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i 

ofynion perthnasol polisi PCYFF 3 CDLl. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

  

5.6 Byddai’r tŷ arfaethedig yn cael ei leoli ar safle sydd yn gyfochrog â ffordd gyhoeddus 

ag yn gymharol agos i dai presennol.  Cydnabyddir fod ffenestri ar dalcenni’r adeilad 

arfaethedig ble fyddant yn edrych tuag at dai presennol, ond mae pellter o oddeutu 17  

rhwng y talcenni a’r tai agosaf gyda ffordd sirol heibio i un ochr yn ogystal.  Fel sydd 

wedi ei nodi uchod hefyd, mae’r cynllun bellach wedi ei ddiwygio trwy ddileu un 

ffenestr ystafell wely o’r edrychiad llawr cyntaf fyddai’n wynebu tai cyfagos.  

Teimlir na fyddai effaith gor-edrych ar y tai yma yn sylweddol nac yn amharu arnynt 

i raddau annerbyniol.  Noder fod y cynllun yn dangos bwriad i greu gardd oddi 

amgylch yr eiddo newydd gyda waliau carreg yn cael eu codi ar hyd ei ffiniau.  O 

safbwynt traffig a sŵn yn deillio o draffig, ni ystyrir y byddai'r tŷ bwriedig yn 

ychwanegu yn sylweddol at y sefyllfa bresennol nac yn achosi niwed hir dymor i’r 

gymdogaeth leol.  Felly yn sgil yr uchod ac wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion 

perthnasol gan gynnwys sylwadau a dderbyniwyd gan gymdogion, ni ystyrir y 

byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol ac felly 

ystyrir ei fod yn dderbyniol o agwedd gofynion Polisi   PCYFF 2 CDLl. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.7 Derbyniwyd sylwadau gwreiddiol yr Uned Drafnidiaeth yn nodi pryder ynglŷn â 

threfniant parcio a throi o fewn y cwrtil.  Derbyniwyd cynllun pellach gan yr asiant 

yn dangos diwygiad i’r gosodiad parcio a mynediad ar gyfer y bwriad yn ogystal â 

lleihad yn y niferoedd o lofftydd o 4 i 3.  Derbyniwyd sylwadau terfynol yr Uned 

Drafnidiaeth yn cadarnhau bod y manylion diwygiedig yn dderbyniol.  Sylweddolir 

bod gwrthwynebiad wedi ei godi o safbwynt diogelwch ffyrdd ac effaith ar drefniant 

parcio presennol.  Fodd bynnag, ni wrthwynebir y bwriad gan yr Uned Drafnidiaeth 

ac felly ni ystyrir bod y bwriad fel a ddiwygiwyd yn groes i ofynion polisïau TRA 2 a 

TRA 4 CDLl. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.8 Derbyniwyd sylwadau gan aelodau’r cyhoedd yn datgan fod ystlumod ac ymlusgiaid 

ar y safle.  Nid oes gwrthwynebiad i’r bwriad gan yr Uned Bioamrywiaeth o safbwynt 

materion ecolegol ac felly ni chredir y byddai’r bwriad yn achosi niwed o safbwynt yr 

agwedd yma ac mae’r bwriad felly yn dderbyniol o safbwynt polisi gofynion PS 19.  

Nodir hefyd yn y sylwadau a dderbyniwyd fod coeden drawiadol ar ran o’r safle, er 

nad yw’r goeden yma wedi ei gwarchod trwy Orchymyn ffurfiol, mae’r Uned 

Bioamrywiaeth wedi nodi y dylid cynnwys amod i’w gwarchod yn ystod ag ar ôl 

datblygu’r safle. 
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Budd cymunedol / materion cytundeb 106 

 

5.9       Mae Polisi TAI 15 yn nodi'r trothwyon ar gyfer gofyn am dai fforddiadwy fel rhan o 

ddatblygiad.  Mewn Pentrefi Gwasanaeth fel Chwilog y trothwy yw 2 neu fwy o 

unedau tai ac felly ni ystyrir fod cyfiawnhad i gyfyngu’r uned sengl yma  i fod yn 

uned fforddiadwy. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.10    Fel y gwelir uchod, derbyniwyd nifer o sylwadau yn gwrthwynebu’r bwriad yma am 

amrywiol resymau.  Yn bennaf, gwelir mai pryder am effaith codi tŷ ar y safle yma ar 

fwynderau preswylwyr cyfagos oedd yn peri pryder.  Mae’r cynllun wedi ei ddiwygio 

trwy dynnu un ffenestr llawr cyntaf sydd yn ymateb i bryderon a nodwyd. Rhoddwyd 

sylw llawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol a amlygwyd yn y sylwadau a 

dderbyniwyd fel rhan o ystyriaeth i’r cais, ac wedi ystyried yr holl faterion gan 

gynnwys polisïau mabwysiedig yr Awdurdod Cynllunio Lleol, ystyriwyd fod y 

bwriad yn dderbyniol. 

 

5.11 Cydnabyddir y bydd peth effaith ar y gymdogaeth yn ystod cyfnod adeiladu ac felly 

fel sydd yn arferol er mwyn ceisio rheoli’r datblygiad, awgrymir cynnwys amod 

safonol er mwyn cytuno ar Gynllun Rheoli Adeiladu fyddai yn cynnwys manylion 

megis amseroedd gweithio, symudiadau ayyb. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

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

dderbyniwyd, credir fod y bwriad yn ei ffurf ddiwygiedig yn dderbyniol i’w ganiatáu 

yn ddarostyngedig i amodau perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau 

 

1.  Dechrau gwaith o fewn 5 mlynedd. 

2.  Unol â chynlluniau diwygiedig. 

3.  Llechi a deunyddiau allanol. 

4.  Cytuno ar Gynllun Rheoli Adeiladu 

5.  Priffyrdd 

6.  Tirlunio/gwarchod coed 

7.  Amodau Dŵr Cymru. 

8.          Tynnu hawl gosod ffenestri heb ganiatâd 
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Rhif:    5 
 

Cais Rhif: C16/0564/35/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

31/08/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Cricieth 

Ward: Cricieth 

 

Bwriad: Cais i godi 10 uned fforddiadwy 

  

Lleoliad: Tir gwag Waen Helyg, Waun Helyg, Cricieth 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais llawn ar gyfer codi 10 tŷ ar gyfer rhent cymdeithasol. Mae’r 

cais wedi ei gyflwyno gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd ar dir sydd o fewn eu 

perchnogaeth. 

 

1.2 Mae’r safle presennol yn rhan o dir sydd wedi ei gau i ffwrdd ar gyrion stad o dai 

presennol (Waun Helyg). Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu Criccieth, ac 

mae’r safle yn ei gyfanrwydd wedi ei ddynodi yn llecyn chwarae/cae chwarae i’w 

warchod. 

 

1.3 Mae’r bwriad yn golygu codi 10 o dai pâr deulawr (6 tŷ 2 ystafell wely a 4 tŷ 3 

ystafell wely) ynghyd â ffordd stad a llecynnau parcio o flaen y tai a sied gardd yr un 

tu cefn i’r tai.  Mae bwriad gorffen y tai gyda chwipiad neu rendr a bric wyneb 

glas/llwyd a charreg lwyd gyda llechi ar y to. 

 

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

 

 Datganiad Cynllunio 

 Datganiad Tai Fforddiadwy 

 Adroddiad Ecolegol 

 Datganiad Dylunio a Mynediad 

 Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol 

 Asesiad Canlyniad Llifogydd 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017: 

 

PS1: Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig 

 

PS2: Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr 

 

ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd 

 

ISA 4: Diogelu llecynnau agored presennol 

 

ISA 5: Darparu llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd 
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TRA 2: Safonau Parcio 

 

TRA 4: Rheoli Ardrawiadau cludiant 

 

PS 5: Datblygu Cynaliadwy 

 

PS 6: Lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt 

 

PCYFF 1: Ffiniau Datblygu 

 

PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 

 

PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle 

 

PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu 

 

TAI 2: Tai mewn canolfannau gwasanaeth lleol 

 

TAI 8: Cymysgedd Briodol o dai 

 

PS 18: Tai Fforddiadwy 

 

TAI 15: Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad 

 

PS19: Gwarchod lle bo’n berthnasol gwella’r amgylchedd naturiol 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau tai a llecynnau agored o werth adloniadol 

2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 2009 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 2) “Cynllunio a Thai Fforddiadwy” (Mehefin, 

2006). 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 12) “Dylunio” (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 15) “Datblygiad a Pherygl o Lifogydd” (2004) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN16) “Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored” 

(2009) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN20) “Cynllunio a’r Iaith Gymraeg” (2013) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

  

 Dim 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor 

Cymuned/Tref:  

Ymateb 14.06.2016 

Dim gwrthwynebiad i adeiladu’r unedau fforddiadwy, ond 

mae’r aelodau am danlinellu bod angen neilltuo lle ar 
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gyfer maes chwarae i blant o fewn y datblygiad. Heb ardal 

bwrpasol bydd rhaid i’r plant groesi ffordd brysur a 

pheryglus i gyrraedd man chwarae yn Nhy’n Rhos. 

 

Ymateb 13.09.2016 

Mae’r aelodau yn siomedig nad oes yna fwriad i gynnwys 

man chwarae newydd fel rhan o’r datblygiad yma nac i 

ymestyn y ddarpariaeth sydd ar gael yn gyfagos, er y bydd 

yn amlwg mwy o alw am y fath ddarpariaeth ar ôl 

adeiladu’r tai newydd. 

 

Gan fod yna bryderon amlwg yn deillio o’r ffaith y bydd 

yn rhaid i blant Waun Helyg a’r datblygiad newydd 

barhau i groesi’r ffordd brysur i gyrraedd y man chwarae 

presennol, mae gan yr aelodau bryderon mawr ynghylch y 

cynlluniau diogelwch a gyflwynwyd, a hoffwn felly 

bwysleisio y byddem ond yn medru cefnogi’r cais hwn ar 

yr amod bod CCG yn medru diwygio’r cynlluniau hynny. 

 

Mae’r sefyllfa ar hyn o bryd, lle disgwylir i blant i groesi’r 

briff ffordd er mwyn cyrraedd y man chwarae lleol, yn 

beryglus iawn, ac nid yw Cyngor Tref Criccieth yn teimlo 

bod y cynlluniau diogelwch a nodir ar y cynlluniau yn 

dderbyniol fel y maent ar hyn o bryd. Mae’r aelodau am 

bwysleisio ei fod yn hanfodol bod y datblygwr yn 

cyflwyno cynlluniau gwell i arafu’r traffig yn yr ardal dan 

sylw ac i sicrhau bod yna groesfan lawer mwy diogel ar 

gyfer y plant. 

 

Ymateb 21.02.2017 

Dim gwrthwynebiad i adeiladau’r unedau fforddiadwy, 

ond mae pryderon nad oedd lle wedi ei neilltuo ar gyfer 

maes chwarae i’r plant. Mae hyn yn bwysig gan y 

byddai’n rhaid i’r plant groesi ffordd brysur/beryglus i 

gyrraedd y man chwarae yn Nhy’n Rhos. Dylid tanlinellu 

bod angen cae chwarae fel rhan o’r datblygiad. 

 

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

wrthwynebiad i’r bwriad. Yn ogystal i ddatblygiad stad 

newydd mae’r bwriad yn cynnwys darpariaeth croesfan ar 

y B4411, ond nid yw’n cynnwys llwybr cyswllt rhan y 

safle a’r groesfan arfaethedig. Argymhellaf felly, yn 

ogystal â’r amodau/nodiadau isod; rhaid i’r ymgeisydd 

ddarparu’r llwybr cyswllt hwn fel rhan o’r datblygiad. 

 

Amodau ffordd stad, goleuadau stryd, cyrbiau, lle parcio. 

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru: 

Ymateb 30.06.2017 

Mae gennym bryderon sylweddol i’r datblygiad fel y 

cyflwynwyd. Gan fod y safle yn cynnwys cwrs dŵr ac mae 

potensial iddo flocio, bydd angen cyflwyno Asesiad 

Canlyniad Llifogydd. Cynnig amod sy’n sicrhau y byddai 

mesurai osgoi, lliniaru ac iawndal gan gynnwys y rhai a 

ddisgrifir yn yr adroddiad ecolegol gael eu cynnwys mewn 
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datganiad dull a’i chyflwyno er boddhad yr Awdurdod 

Cynllunio. 

 

Ymateb 09.02.2017 

‘Rydym yn parhau i fod gyda phryderon sylweddol i’r 

datblygiad fel y cyflwynwyd: 

 Dylid adolygu a diweddaru’r hydroleg a’r modelu 

ac wedyn diweddaru’r ACLl 

Cynnig amod sy’n sicrhau y byddai mesurai osgoi, lliniaru 

ac iawndal gan gynnwys y rhai a ddisgrifir yn yr adroddiad 

ecolegol gael eu cynnwys mewn datganiad dull a’i 

chyflwyno er boddhad yr Awdurdod Cynllunio. 

 

Ymateb 28.04.2017 

‘Rydym yn parhau i fod gyda phryderon sylweddol i’r 

datblygiad fel a’i cyflwynwyd: 

 Mae angen i’r ymgeisydd ddarparu copi o’r model 

hydroleg sy’n cefnogi’r ACLl diwygiedig i CNC 

Cynnig amod sy’n sicrhau y byddai mesurai osgoi, lliniaru 

ac iawndal gan gynnwys y rhai a ddisgrifir yn yr adroddiad 

ecolegol gael eu cynnwys mewn datganiad dull a’i 

chyflwyno er boddhad yr Awdurdod Cynllunio. 

 

Ymateb 08.06.2017 

‘Rydym yn parhau i fod gyda phryderon sylweddol i’r 

datblygiad fel y cyflwynwyd. Rydym yn gofyn i’r 

ymgeisydd ddiweddaru’r ACLl i ddatrys y pryderon ynglŷn 

â gerddi’r tai bwriedig a lefel gorffenedig y lloriau. Cynnig 

amod sy’n sicrhau y byddai mesurai osgoi, lliniaru ac 

iawndal gan gynnwys y rhai a ddisgrifir yn yr adroddiad 

ecolegol gael eu cynnwys mewn datganiad dull a’i 

chyflwyno er boddhad yr Awdurdod Cynllunio. 

 

Ymateb 22.09.2017 

Mae gennym bryderon sylweddol ynglŷn â’r datblygiad fel 

a’i cyflwynwyd: 

 Mae angen diweddaru’r ACLl i gynnwys asesiad 

o’r 1% AEP +CC digwyddiad llifogydd gyda’r 

cwlfert wedi ei flocio 

 Mae angen diweddaru cynllun 1818/100D i 

gynnwys y math o driniaeth ffin sydd wedi ei 

argymell yn yr ACLl 

Petai’r uchod yn cael eu cyflawni, bydd angen cynnwys 

amod cynlluniau a fyddai’n sicrhau cyflwyno lliniaru a 

chyfadferiad ar gyfer ystlumod i’w gytuno o flaen llaw 

gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 

Ymateb 29.09.2017 

Ymhellach i wybodaeth bellach a dderbyniwyd i gefnogi’r 

cais, ni fydd yr atodlen cynnal a chadw yn ddigon i leihau 

ein pryderon - gall glirio’r sgrin ond yna ei flocio eto yn 

syth. Bydd angen diweddaru’r ACLl i asesu dyfnderau 

tebygol ystod digwyddiad 1%+ nh a’r geuffos wedi ei 

flocio. Byddai hyn yn gosod lefelau llawr addas i’r 
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datblygiad. 

 

Ymateb 26.10.2017 

Yn dilyn derbyn Asesiad Canlyniad Llifogydd diwygiedig, 

ac nid oes gwrthwynebiad i’r cais cyn belled fod amodau 

yn cael eu gosod ar y caniatâd cynllunio sy’n ymwneud a 

lefelau llawr yr unedau, math o ffens o gwmpas y safle, a 

chytuno mesurau lliniaru a chyfadferiad ar gyfer ystlumod 

i’w gytuno o flaen llaw gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 

Dŵr Cymru:  Amod cynllun draenio 

 

Uned Bioamrywiaeth:  Mae’r adroddiad ecolegol a gyflwynwyd fel rhan o’r cais 

yn dderbyniol. Mae’r datblygiad yn dderbyniol yn 

ddarostyngedig i amodau tirlunio, gwarchod ymlusgiaid, 

gwaredu llysiau’r dial a chytuno gwaredu coed. 

 

Tai Fforddiadwy:  Mae cynllun Waun Helyg yn derbyn arian grant tai 

cymdeithasol yn 2017/2018. Bydd angen i’r datblygiad 

hwn gydymffurfio gyda safon LLC (DQR). 

 

Uned Draenio Tir:  Dim gwrthwynebiad 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus:  

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybuwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

llythyr / gohebiaeth yn cynnig sylwadau ar y bwriad ar y 

seiliau canlynol:- 

 Angen lle chwarae  gydag offer gyda’r tai gan nad 

oes lle chwarae ar yr ochr yma i’r briffordd 

 Perygl ffyrdd plant yn gorfod croesi i fynd i le 

chwarae. 

 Materion priffyrdd 

 Dim digon o amrywiaeth yn y tai 

 Llysiau’r dial yn bresennol ar y safle. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad   

  

5.1 Mae’r safle sy’n destun y cais yma wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu Criccieth a ger 

stad o dai preswyl presennol (Waun Helyg). Mae mynedfa gerbydol bresennol oddi ar 

y B4411 i mewn i stad Waun Helyg, a byddai’r safle yma yn cael mynedfa oddi ar y 

ffordd stad yma. Mae’r bwriad ar gyfer codi 10 tŷ pâr (6 tŷ 2 ystafell wely a 4 tŷ 3 

ystafell wely) fydd yn cael eu darparu a’u rentu yn eu cyfanrwydd gan Gartrefi 

Cymunedol Gwynedd. Ar sail hyn, ac ar sail sylwadau’r Uned Tai Fforddiadwy, 

mae’r bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau PCYFF 1,TAI 2, TAI 8, PS18 a 

THAI 15 sy’n sicrhau datblygiadau o fewn ffiniau datblygu, a datblygiad rhesymol o 

fewn canolfannau gwasanaeth sy’n cynnig nifer benodol o dai fforddiadwy. 

 

5.2 Er bod egwyddor y datblygiad yn cael ei gadarnhau o dan y polisïau yma, mae nifer o 

faterion materol eraill yn codi gyda’r cais yma sy’n cael eu trafod isod. 

 

Llecynnau agored o werth adloniadol 
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5.3 Noder fod safle’r cais wedi ei leoli ar Lecyn Agored / Chwarae i’w Warchod yn y 

CDLl ar y Cyd, a Pholisi ISA 4 sydd yn berthnasol o ran hyn.  Nodai’r polisi hwn y 

canlynol: 

 

5.4 Gwrthodir cynigion fydd yn arwain at golli llecynnau agored presennol, yn cynnwys 

unrhyw gyfleusterau cysylltiedig sydd â gwerth hamdden, mwynderol neu fywyd 

gwyllt arwyddocaol, oni bai:  

 

1. Bod gormodedd cyffredinol o’r ddarpariaeth yn y gymuned;  

2. Bod yr angen hirdymor ar gyfer y cyfleuster wedi darfod;  

3. Y gellir cael darpariaeth amgen o'r un safon mewn ardal ac sydd yr un mor 

hygyrch i'r gymuned leol dan sylw;  

4. Y byddai ailddatblygu rhan fechan o’r safle yn arwain at gadw ac ehangu’r 

cyfleuster fel adnodd hamdden. 

 

5.5 Derbyniwyd sylwadau ar y mater o ddatblygu ar Lecyn Agored / Chwarae i’w 

Warchod gan yr asiant ym mis Medi 2016. Er bod y sylwadau yma yn seiliedig ar y 

Cynllun Datblygu Unedol, yr un egwyddorion sydd yn berthnasol, yn awr. 

 

5.6 Mae’n hollbwysig ystyried rhinweddau’r safle a’r hyn a nodir gan yr ymgeisydd yn 

erbyn y meini prawf penodol a nodir ym Mholisi ISA 4 uchod.  

 Maen prawf 1 - Credir fod gwybodaeth gefndirol sy’n seiliedig ar safonnau 

‘Fields in Trust’ yn dangos nad oes gormodedd cyffredinol o ddarpariaeth o 

fewn y gymuned.  

 Maen prawf 2 - Nodir fod yr ymgeisydd yn dadlau bod diffyg defnydd 

hanesyddol wedi bod i’r safle fel llecyn chwarae.  Fodd bynnag deallir bod 

yna ddefnydd anffurfiol wedi bod i’r safle fel llecyn chwarae. Deallir fod yr 

ymgeisydd (Cartrefi Cymunedol Gwynedd) wedi cynnig y safle yma i’r CDLl 

ar gyfer datblygu tai, ond ni chafodd ei ddynodi o fewn y cynllun oherwydd 

bod y safle wedi ei warchod fel llecyn agored.  Ni chafwyd unrhyw 

wrthwynebiad gan CCG i’r ffaith fod y safle wedi ei warchod fel llecyn 

agored/chwarae yn ystod y cyfnod ymgynghori ar gyfer fersiwn adnau’r 

CDLl ar y Cyd. 

 Maen prawf 3 - Mae’r maen prawf hwn yn fater a ellir ei ystyried ochr yn 

ochr â gofynion Polisi ISA 5 (Darparu llecynnau agored mewn datblygiadau 

tai newydd). Gan fod 10 uned yn cael ei gynnig, mae angen ystyried 

darpariaeth mwynderol fel rhan o’r datblygiad.  

 Maen prawf 4 - nid yw’r bwriad ar gyfer ail-ddatblygu rhan o’r safle er mwyn 

cadw ac ehangu’r cyfleuster fel adnodd hamdden. 

 

5.7 Nodir bod gwybodaeth gan y Fields in Trust yn nodi diffyg cyffredinol yn narpariaeth 

llecynnau chwarae / agored yng Nghriccieth.  Cafodd y wybodaeth hon ei ddefnyddio 

fel sail gefndirol wrth baratoi’r CDLl ar y Cyd. Mae polisi’r CDLl ar y Cyd yn 

cyfeirio at ffigyrau ‘Fields in Trust’ ac ‘ardaloedd ble na all llecynnau agored 

presennol fodloni anghenion y datblygiad tai arfaethedig’. Tra defnyddir yr un 

cyfrifiad i sefydlu’r angen sydd yn deillio o’r datblygiad (Polisi ISA 5) (352 metr 

sgwâr ar gyfer Anghenion Meysydd chwarae a 176 metr sgwâr ar gyfer Mannau 

Chwarae i Blant), mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyried y ddarpariaeth ar draws Criccieth. 

 

5.8 Wrth ystyried y boblogaeth yn ei gyfanrwydd (gan gynnwys yr ychwanegiad o’r 

datblygiad hwn), gweler bod diffyg yng Nghriccieth ar gyfer pob math o 

ddarpariaeth.  
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5.9 Oherwydd bod y safle wedi ei warchod yn barod fel llecyn agored/chwarae, ac o 

gofio natur y datblygiad gerbron (tai cymdeithasol), a hefyd o gysidro bod modd i 

oedolion/plant hyn defnyddio llefydd agored ychwanegol megis traethau ayyb; ystyrir 

mai gwir angen am lecyn agored/chwarae i blant (176 m sgwâr) sydd yn sgil y 

datblygiad yma, ac i’r perwyl hyn credir fod angen darparu lle o’r fath o fewn y 

datblygiad y cynigir. Mae posib rhoi cyfraniad ariannol cyfatebol; ond mae’r opsiwn 

yma yn eithriad ble mae amgylchiadau penodol ac anarferol yn cyfiawnhau paham na 

ellir darparu ar y safle. 

 

5.10 Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi amlygu hyn i’r asiant a’r ymgeisydd, ac nid 

oes ymateb wedi ei dderbyn. Mae’r bwriad yn golygu datblygu llecyn agored/chwarae 

sydd wedi ei warchod ble mae yna ddiffyg cyffredinol am y math yma o lecynnau. 

Nid yw’r bwriad yn cynnig unrhyw ddarpariaeth am lecyn chwarae fel rhan o’r 

datblygiad, ac o gysidro fod y datblygiad yn golygu colli’r llecyn agored/chwarae yn 

ogystal â chreu angen am lecyn ychwanegol; ystyrir fod y bwriad yn groes i ofynion 

polisi ISA 4 a ISA 5 o'r CDLl a hefyd maen prawf 3 o bolisi PS5 o’r CDLl sy’n 

hyrwyddo datblygiad cynaliadwy. 

 

Cyfleusterau Addysgol 

 

5.11 Mae polisïau PS2 ac ISA 1 o’r CDLl yn cadarnhau ble mae cynnig yn creu angen 

uniongyrchol am isadeiledd newydd neu well, gellir ceisio cyfraniad ariannol i 

sicrhau gwelliannau er mwyn gwneud y cynnig yn dderbyniol. Yn yr achos yma, 

mae’n ofynnol ystyried os byddai’r bwriad hwn yn cael effaith andwyol ar sefyllfa 

addysgol yng Nghriccieth, yn benodol felly Ysgol Treferthyr, a hefyd o ystyried yr 

unedau arfaethedig sydd wedi eu dynodi ar gyfer tai yng Nghriccieth ar y cyd a’r 

bwriad hwn wrth sefydlu os ydyw’n addas sicrhau cyfraniad addysgol. Yn flaenorol 

(gan ddefnyddio ffigyrau Medi 2015) cyfrifwyd y byddai’r datblygiad gerbron yn 

codi niferoedd o ddisgyblion yn Ysgol Treferthyr i’w gapasiti llawn; ac roedd hyn 

heb gysidro effaith datblygu’r safle sydd wedi ei ddynodi ar gyfer tai yng 

Nghriccieth. 

 

5.12 Nid yw’r Uned Addysg wedi cadarnhau’r ffigyrau cyfredol er mwyn gallu cyfrifo’r 

sefyllfa erbyn hyn. Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn parhau i aros am gadarnhad 

o’r ffigyrau yma felly, ac ni ellir cadarnhau ar hyn o bryd os byddai’r datblygiad yma 

ynghyd a’r safle sydd wedi ei ddynodi ar gyfer tai yn mynd a’r Ysgol dros ei gapasati 

ac felly ni ellir cadarnhau ar hyn o bryd os oes angen cyfraniad addysgol i wella’r 

sefyllfa.   

 

Materion Ieithyddol 

 

5.13 Cyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol fel rhan o’r cais, ac nid yw’r 

Awdurdod Cynllunio Lleol yn dadlau gyda’i gynnwys. Erbyn hyn, nid yw’r 

datblygiad yma yn cyrraedd y trothwy ar gyfer cyflwyno datganiad cymunedol ac 

ieithyddol oherwydd na fydd yn darparu mwy na’r ddarpariaeth tai dangosol a 

osodwyd ar gyfer Criccieth, ac ystyrir ei fod yn mynd i’r afael a thystiolaeth o angen 

a galw am dai yn yr ardal. I’r perwyl hyn felly nid yw polisi PS1 o’r CDLl yn 

berthnasol yn yr achos yma. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad  
 

5.14 Mae’r bwriad yn golygu cael mynediad i’r safle oddi ar ffordd stad bresennol ger y 

fynedfa i’r stad i’r B4411; ac mae’r datblygiad yn darparu llecynnau parcio digonol ar 
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gyfer yr unedau.  Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r rhan yma o’r 

bwriad. 

 

5.15 Mae’r bwriad hefyd yn cynnig darpariaeth croesfan i gerddwyr groesi’r B4411 er 

mwyn hwyluso mynediad i’r llecyn chwarae sydd wedi ei leoli dros y ffordd i’r 

datblygiad.  Mae sylwadau gwreiddiol yr Uned Drafnidiaeth i’r cais yn cadarnhau y 

bydd angen cyflwyno cynllun diwygiedig yn dangos llwybr troed/palmant rhwng 

safle’r datblygiad gerbron a’r groesfan bwriedig. Amlygwyd hyn i’r asiant mewn 

llythyr dyddiedig 20.07.2016, ac nid oes cynllun wedi ei gyflwyno. 

 

5.16 Ar sail hyn felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi TRA 2, sy’n 

sicrhau safonau parcio digonol; ond nad yw’r bwriad yn cydymffurfio â gofynion 

polisi TRA 4 o safbwynt diffyg sylw i’r goeden o ddefnyddwyr yn benodol cerddwyr 

gan gynnwys pobl gyda phramiau ac/neu blant ifanc.    

 
Materion Llifogydd 

 
5.17 Yn ystod y cyfnod ymgynghori gwreiddiol, mi ddaru Cyfoeth Naturiol Cymru 

gadarnhau fod ganddynt bryderon sylweddol i’r datblygiad fel y cyflwynwyd.  

Cadarnhawyd gan fod y safle yn cynnwys cwrs dŵr ac mae potensial iddo flocio, 

bydd angen cyflwyno Asesiad Canlyniad Llifogydd.  Ers hynny, cyflwynwyd nifer o 

Asesiadau er mwyn bodloni gofynion Cyfoeth Naturiol Cymru.  Erbyn diwedd mis 

Hydref 2017 ac wedi nifer o ymatebion gan CNC yn gwrthwynebu, cadarnhaodd 

swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod bellach yn fodlon gydag Asesiad 

Canlyniad Llifogydd fersiwn 6; yn ddarostyngedig i amodau fydd yn sicrhau uchder 

gorffeniad llawr y tai bwrieidig a’r math o ffens i’w osod o fewn y safle. 

 
5.18 Nodir fod y cwrs dŵr wedi ei chwlfertio ger y fynedfa i’r safle, a byddai angen 

gweithio ar y cwlfert er mwyn darparu mynedfa briodol i’r safle.  Mae’r Awdurdod 

Cynllunio Lleol wedi ymgynghori gydag Uned Draenio Tir y Cyngor ac mae 

cadarnhad wedi ei dderbyn yn datgan ydynt yn gwrthwynebu’r bwriad. 

 
5.19 Ar y sail yma ystyrir fod y datblygiad yn gallu cydymffurfio gyda gofynion polisi 

PS6 a Nodyn Cyngor Technegol 15 “Datblygiad a Pherygl o Lifogydd” drwy osod 

amodau priodol. 

 
Mwynderau gweledol a chyffredinol. 

  
5.20 Mae polisïau PCYFF 2, PCYFF 3 a PCYFF 4 o’r CDLl yn berthnasol i’r cais hwn ac 

yn ymwneud gyda: dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau, tirlunio a mwynderau 

gweledol a chyffredinol. 

 
5.21 Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion stad bresennol Waun Helyg, a thu cefn i deras 

Antipodes.  Mae caniatâd cynllunio diweddar o dan gyfeirnod C16/0798/35/LL ar 

gyfer codi dau dŷ deulawr o fewn cwrtil rhif 1 teras Antipodes.  Mae safle’r cais yn 

sylweddol uwch na’r tai teras Antipodes, ac ni ystyrir y byddai’r datblygiad 

cyffredinol yn cael unrhyw effaith ar y teras, oherwydd cynllun y safle a lleoliad y tai.  

Tai plotiau 7 a 8 fyddai agosaf at y ffin gyda chwrtil rhif 1 teras Antipodes (oddeutu 

1m).  Mae’r cynlluniau edrychiadau yn dangos na fyddai ffenestri ar dalcen plot 7 yn 

edrych dros y ddau dŷ  bwriedig o fewn cwrtil rhif 1. Mae’r ddau dŷ bwriedig yn 

cynnwys ffenestri llawr cyntaf ar yr edrychiad cefn a fyddai oddeutu'r un lefel a lefel 

llawr gardd plot 7. Mae potensial ar gyfer goredrych o’r ardd i’r ffenestri llawr cyntaf 

yma; ond ystyrir y byddai gosod ffens hyd at 2m o uchder yn goresgyn hyn. 
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5.22 Mae bwriad gorffen y tai gyda chwipiad neu rendr a bric wyneb glas/llwyd a charreg 

lwyd gyda llechi ar y to.  Mae manylion syml o dirweddu o gwmpas y safle, ond 

ystyrir y byddai angen fwy o fanylder o’r math o blannu bwriedir o gwmpas y safle. 

Ystyrir felly fod y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt dyluniad, gorffeniadau, 

edrychiadau tirlunio a mwynderau gweledol a chyffredinol yn ddarostyngedig i 

amodau tirlunio a gosod ffens. Ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion 

polisïau PCYFF 2, 3 a 4 felly. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.23 Mae adroddiad ecolegol wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais, ac mae’r Uned 

Bioamrywiaeth yn ystyried fod ei gynnwys yn dderbyniol yn ddarostyngedig i 

gynnwys amodau tirlunio, gwarchod ymlusgiaid, gwaredu llysiau’r dial a chytuno 

gwaredu coed. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisi PS19 o’r 

CDLl. 

 

 Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.24 Yn dilyn cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus, derbyniwyd sylwadau yn ymwneud a 

materion lle chwarae, perygl ffyrdd, amrywiaeth tai a llysiau’r dial ar y safle. Ystyrir 

fod y materion yma wedi derbyn sylw yn yr adroddiad uchod, ac nad yw’r sylwadau 

yma yn newid yr argymhelliad.  

 

6.     Casgliadau: 

 

6.1 Wedi pwyso a mesur y datblygiad arfaethedig ac ystyried yr holl faterion cynllunio 

perthnasol, gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r 

gwrthwynebiad a dderbyniwyd, ystyrir fod y cais i adeiladu 10 ty pâr ar gyfer rhent 

cymdeithasol ar y safle hwn, yn groes i ofynion polisïau ISA 4 ac ISA 5 ac maen 

prawf rhif 3 o bolisi PS5 o ran datblygiad cynaliadwy, colli llecyn agored/chwarae 

wedi ei warchod a darparu llecyn agored o ganlyniad i ddatblygiad preswyl.  Ystyrir 

fod y bwriad hefyd yn groes i ofynion polisi TRA 4 o ran sylw i’r ystod o 

ddefnyddwyr yn benodol cerddwyr gan gynnwys pobl gyda phramiau ac/neu blant 

ifanc. Cydnabyddir y byddai’r datblygiad yn cwrdd ag angen clir am dai i rent 

cymdeithasol yn yr ardal, ond nid yw hyn ynddo’i hun yn gorbwyso’r gwrthwynebiad 

o ran materion priffyrdd a llecyn agored/chwarae wedi ei warchod, ac angen ei 

ddarparu.                        

  

7.     Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod y cais ar y sail ei fod yn groes i ofynion polisïau ISA 4 ac ISA 5 ac maen 

prawf rhif 3 o bolisi PS5 o ran datblygiad cynaliadwy, colli llecyn agored/chwarae 

wedi ei warchod a darparu llecyn agored o ganlyniad i ddatblygiad preswyl. Ystyrir 

fod y bwriad hefyd yn groes i ofynion polisi TRA 4 o ran sylw i’r goeden o 

ddefnyddwyr yn benodol cerddwyr gan gynnwys pobl gyda phramiau ac/neu blant 

ifanc.   
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 Rhif:    6 

 

Rhif Cais: C13/0217/22/MW 

Dyddiad 

Cofrestru: 

11/04/2014 

Math o gais: Mwynau 

Cymuned: Llanllyfni 

Ward: Penygroes 

 

Cais: Deddf yr Amgylchedd 1995. Cais i benderfynu ar amodau i 

ailgychwyn safle tywod a graean segur dan ganiatâd 

cynllunio 2250 dyddiedig 10 Rhagfyr, 1951 - cae rhif 297, 

Cae Efa Lwyd, Penygroes 

  

Lleoliad: Chwarel Penygroes, Cae Efa Lwyd Fawr, Ffordd Clynnog, 

Penygroes, Caernarfon, LL54 6PB 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

I AWDURDODI’R UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO, YR 

AMGYLCHEDD A GWARCHOD Y CYHOEDD I BENDERFYNU AR Y 

CYNLLUN AMODAU DAN DDIRPRWYAETH YN DDAROSTYNGEDIG I 

ADDASIADAU FEL Y CYNIGIWYD GAN YR AWDURDOD CYNLLUNIO 

MWYNAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tud. 109

Eitem 5.6



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 27/11/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 
 

Disgrifiad: 

 

1.1 Mae hwn yn Gais am Adolygiad Safleoedd Mwynau, a gyflwynir o dan Ddeddf 

yr Amgylchedd 1995 ar gyfer cymeradwyo cynllun gwaith a rhestr o amodau 

cynllunio ar safle mwynau segur. 

 

NID YW'N CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO  

 

1.2 Bydd yn ofynnol i'r pwyllgor cynllunio hefyd wneud penderfyniad ar gais 

cynllunio ar wahân ar gyfer mynediad newydd i gerbydau i wasanaethu'r pwll 

tywod a graean o dan gyfeirnod C17/0455/22/LL.  

 

1.3 Cyflwynodd Ellesmere Sand and Gravel Ltd gais i ailgychwyn gweithrediadau ar 

gyfer ennill a gweithio tywod a graean yng Nghae Efa Lwyd, Penygroes. Mae'r safle 

wedi ei ddosbarthu fel un segur o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995, lle mai diben 

Adolygiad Mwynau yw cyflwyno cynllun o waith ac atodlen lawn o amodau 

cynllunio ar gyfer cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio mwynau cyn cychwyn 

gweithrediadau. Cyfrifoldeb y gweithredwr mwynau yw cyflwyno cynllun manwl o 

waith a rhestr o amodau cynllunio sy'n dangos sut y gall y datblygiad gael ei 

weithredu mewn modd derbyniol yn amgylcheddol, sy’n gyson â safonau 

amgylcheddol modern ac arferion gwaith.   

 

1.4 Lleolir Cae Efa Lwyd yn union i'r gorllewin o Benygroes, ac mae'n cynnwys daliad 

amaethyddol a chyn waith mwynau gyda mynediad uniongyrchol i briffordd 

ddiddosbarth Ffordd Clynnog. Cofrestrwyd y cais am adolygiad mwynau gyda'r 

awdurdod yn Ebrill 2014 ac mae'n cynnig ennill a gweithio tywod a graean o fewn 

haen yn mesur 3.10ha. Nid yw'r cyflwyniad yn cynnwys cynigion ar gyfer gosod 

peiriannau ar gyfer sgrinio, mathru neu olchi mwynau, o gofio y bydd Cae Efa Lwyd 

yn gwasanaethu fel safle lloeren, lle gall deunydd fel y mae wedi ei gloddio gael ei 

gludo i weithrediad presennol yng Nghefn Graianog ar gyfer prosesu a gwerthu. O 

ganlyniad, nid yw'r cyflwyniad adolygiad yn cynnwys cynigion ar gyfer gwaredu silt 

a sgil-gynhyrchion gwastraff sy'n deillio o unrhyw brosesau golchi ac felly ni fydd 

angen gosod seilwaith ychwanegol fel lagwnau setlo. Bydd unrhyw orlwyth a 

phriddoedd a dynnir o'r ardal waith yn cael ei storio mewn byndiau sgrinio ar hyd 

ffiniau dwyreiniol a deheuol y safle, a fydd yn cael ei ddefnyddio i adfer y safle ar ôl 

rhoi'r gorau i weithrediadau. 

 

1.5 Yn dilyn yr ymarfer ymgynghori yn 2014, cyhoeddodd yr awdurdod gais ffurfiol am 

wybodaeth ychwanegol mewn ymateb i bryderon Cyfoeth Naturiol Cymru a 

gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, Trafnidiaeth a Bioamrywiaeth Cyngor 

Gwynedd. Mae'r awdurdod wedi ailymgynghori ar wybodaeth ychwanegol a 

gyflwynwyd ym Mehefin 2017 yn ymwneud â hydroleg, data twll turio, arolygon 

ecolegol a rhywogaethau a ddiogelir wedi’u diweddaru, asesiad tirwedd ac effaith 

weledol, asesiad sŵn, asesu ansawdd yr aer, asesiad trafnidiaeth a chysyniad adfer 

diwygiedig. Yn allweddol, mae’r cyflwyniad bellach yn cynnwys cynllun gwaith 

amgen fel rhan o gynigion datblygu yn dilyn cyflwyno cais cynllunio cyf. 

C17/0455/22/LL ar gyfer mynedfa newydd i gerbydau ar Allt Goch. Hefyd, ceir 

ailasesiad o'r cronfeydd mwynau i sicrhau gweithio sych uwchben dŵr daear, lle 

mae'r ymgeisydd yn cynnig cwtogi lefel sylfaenol cloddio o 88m AOD i 96m aOD. T 
Byddai hyn yn golygu bod y cyfaint o ddeunydd y gellir ei ecsbloetio drwy ennill a 

gweithio mwynau yn cael ei ostwng o 500,000 tunnell i 320,000 tunnell.  
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1.6 Mae hen ganiatadau cynllunio mwynau yn destun i adolygiad statudol ac mae dau 

fath o adolygiad: Gorchymyn Datblygu Interim (IDO) ar gyfer caniatâd (a 

ganiatawyd rhwng 1943 a 1948) sydd yn destun i adolygiad ffurfiol o dan 

ddarpariaethau Deddf Cynllunio ac Iawndal 1991, a ‘Deddf yr Amgylchedd 1995, 

Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau', (ROMP), safleoedd lle y rhoddwyd caniatâd 

cynllunio i waith mwynau rhwng 1948 ac 1982. Oni nodir fel arall, mae terfyn amser 

hyd at 22 Chwefror 2042 yn berthnasol i bob caniatâd cynllunio mwynau yn amodol 

ar (IDO) neu adolygiad (ROMP). 

 

1.7 Mae gan Cae Efa Lwyd Fawr, yn benodol Cae 297, fudd o Ganiatâd Cynllunio (CYF: 

2250 – Ail-agor pwll graean presennol yng Nghae Efa Lwyd Fawr, Penygroes – 

dyddiedig 10fed Rhagfyr 1951). Cafodd y safle ei gynnwys wedyn yn y rhestr gyntaf 

o Safleoedd Mwynau fel caniatâd segur yn unol ag Atodlen 13 o Ddeddf yr 

Amgylchedd 1995, lle nad yw safleoedd wedi cael eu gweithio i unrhyw raddau 

sylweddol rhwng yr 22ain Chwefror 1982 a 6ed Mehefin 1995. Rhaid i ddeiliaid 

caniatâd “safle segur” wneud cais i'r Awdurdod Cynllunio Mwynau (MPA) am 

adolygiad o'r hen ganiatâd mwynau sy'n cynnwys cynllun gwaith a phenderfynu ar 

amodau cynllunio newydd.  

 

1.8 Dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995, gall awdurdodau cynllunio mwynau naill ai 

gymeradwyo'r cynllun o amodau a gyflwynwyd, neu gall benderfynu ar gynllun 

gwahanol o amodau. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r awdurdod cynllunio mwynau 

bennu'r amodau o fewn cyfnod penodol. Os na fydd y cyflwyniad yn cael ei bennu o 

fewn y cyfnod hwnnw (neu fel y'i amrywiwyd trwy gytundeb), ystyrir bod y cynllun 

amodau yn cael ei gymeradwyo yn awtomatig. 

 

1.9      Nid yw’r cais ar gyfer penderfynu ar amodau Adolygiad Cychwynnol yn dod o fewn 

y disgrifiad a'r meini prawf a nodir yn Atodlen 1 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a 

Thref (Asesu Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017, ond mae yn dod o fewn y 

disgrifiad o ddatblygiad a nodir ym mharagraff 2 Atodlen 2 (chwareli, mwyngloddio 

brig, ac echdynnu mawn). Ar ôl sgrinio ac asesu'r cynnig yn unol â'r meini prawf 

datblygu o dan Atodlen 3, ystyrir bod effaith tebygol y datblygiad ar yr amgylchedd 

yn annigonol i gyfiawnhau cyflwyno asesiad o'r effaith amgylcheddol gyda'r cais 

cynllunio. 

 

1.10 Mae mabwysiadu'r farn sgrinio hon yn ystyried newidiadau i'r cynigion cais nad 

aseswyd yn flaenorol yn y barn sgrinio a fabwysiadwyd ar 2il Mai 2014. Cyflwynwyd 

gwybodaeth atodol ar y cais ROMP mewn ymateb i gais ffurfiol yr awdurdod 

cynllunio mwynau ac mae'n cynnwys y newidiadau canlynol. 

 

Trosolwg o'r Cynigion Adolygu Mwynau 

 

1.11 Er bod cyflwyniad 2014 yn cynnig symud cyfanswm o 500,000 tunnell dros gyfnod o 

17 mlynedd, h.y. cyfartaledd o 30,000 tunnell y flwyddyn, mae’r wybodaeth atodol 

yn cynnwys asesiad diwygiedig o'r cronfeydd mwynau ar 320,000 tunnell i'w 

gweithio i ddyfnder o 96m aOD yn hytrach na 88m aOD, er mwyn sicrhau gweithio 

sych uwchben y dŵr daear. Mae'r cynnig diwygiedig yn trafod dwy senario sy'n 

wahanol o ran y cyfnodau gweithrediadau;  

 

 50,000 tunnell y flwyddyn am 7 mlynedd gan ddefnyddio'r fynedfa bresennol 

i ffordd ddiddosbarth Ffordd Clynnog. Bydd hyn yn cynnwys gweithio 

mwynau i lawr i lefel o 102m aOD yn ystod cam cyntaf y gweithrediadau. 

Bydd yr ail gam o weithrediadau yn parhau gyda dyfnhau’r gweithfeydd i 

lawr i lefel waelod o 96m aOD gyda gwaith adfer i ddechrau ar ôl hynny. 
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 100,000 tunnell y flwyddyn am 3 blynedd, yn amodol ar ganlyniad ffafriol 

cais am fynedfa i gerbydau ar wahân i Allt Goch, a fyddai'n darparu cyswllt 

uniongyrchol i gylchfan yr A487, tua 430m i'r dwyrain. Bydd hyn yn 

cynnwys echdynnu mwynau i lawr i lefel waelod o 96m aOD, gyda 

gweithrediadau echdynnol wedi hynny yn symud ymlaen o'r gorllewin i'r 

dwyrain y tu ôl i wyneb gweithio 4m gyda mynedfa gerbydol uniongyrchol i 

briffordd Dosbarth 3 yn Allt Goch. Bydd gwaith adfer yn dechrau o fewn yr 

ardal waith yn ystod cam 3 y gweithrediadau fel bo’r echdynnu yn symud 

ymlaen tuag at ben dwyreiniol y gwaith.  

 

1.12  Mae'r ddau gynllun yn cynnwys stripio priddoedd ar draws yr ardal waith gyfan ar 

gyfer pob cyfnod  datblygu, a fydd angen lleoli byndiau pridd a ffens acwstig ar hyd 

ffiniau deheuol a dwyreiniol y safle.  

 

1.13    Gyda chais am benderfynu ar amodau ar safle mwynau Segur, mae’r egwyddor o 

chwarela eisoes wedi ei sefydlu wrth roi caniatâd cynllunio, a dylid cadw mewn cof 

na all y broses adolygu negyddu’r caniatadau hynny neu gyfyngu ar hawliau gweithio 

heb orfod talu am atebolrwydd waharddol fel iawndal. Yr unig faterion y gall yr 

awdurdod cynllunio mwynau ystyried yw'r amodau sy'n ymwneud â'r caniatâd a'r 

cynllun gwaith, nid egwyddor y datblygiad. 

 

1.14 Pwrpas y cais yw cymhwyso amodau llawn, modern y dylai datblygiad y chwarel fod 

yn ddarostyngedig iddynt. Ni ellir yn gyfreithlon ailgychwyn caniatadau segur hyd 

nes y bydd cais wedi'i wneud i’r ACM, ac amodau modern llawn wedi eu 

cymeradwyo ganddo. Gweler ynghlwm restr o amodau cynllunio newydd fel a 

gynigiwyd gan yr ymgeisydd (Atodiad 1). Ceir rhestr ddiwygiedig o amodau 

ynghlwm gyda'r newidiadau fel y cynigiwyd gan yr Awdurdod Cynllunio Mwynau 

(Atodiad 2). Yn unol â'r rheoliadau cynllunio, rhaid i amodau fod; 

 

i. Yn angenrheidiol 

ii. Yn berthnasol i gynllunio 

iii. Yn berthnasol i ddatblygu 

iv. Yn orfodadwy 

v. Yn fanwl 

vi. Yn rhesymol ym mhob agwedd arall 

 

1.15 Mae'n bwysig gwahaniaethu rhwng y math hwn o gais o chais a wnaed o dan Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 am ganiatâd cynllunio gan fod y chwarel â chaniatâd 

cynllunio sy'n bodoli yn caniatáu echdynnu tywod a graean hyd at 2042, ac nid oes 

mecanwaith dan y ddeddfwriaeth Adolygu Mwynau i wrthod y cais. Gall y Cyngor 

ddefnyddio amodau gwahanol i'r rhai a gyflwynwyd gan y gweithredwr a nodir 

gwahaniaeth rhwng y safle mwynau 'gweithredol' a'r rhai a ddosbarthwyd fel rhai 

Segur. Fel arfer, bydd atebolrwydd am iawndal yn codi os yw effaith yr amod 

cyfyngol ar 'safle gweithredol' yn achosi; "... rhagfarn andwyol i raddau afresymol ar 

naill ai hyfywedd economaidd y gwaith neu werth ased y safle ..." ac mewn achosion 

o'r fath, mae'n ofynnol i'r Awdurdod Cynllunio Mwynau roi rhybudd eu bod wedi 

penderfynu ar amodau gwahanol i'r rhai a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd a nodi 
ymhellach y cyfyngiad ar hawliau gweithio.  

 

1.16 Fodd bynnag, disgwylir i Awdurdodau Cynllunio Mwynau osod 'amodau modern 

llawn' ar safleoedd segur a gallant wneud hynny gyda llai o atebolrwydd am iawndal, 

hyd yn oed os y byddai hyn yn peryglu hyfywdra economaidd y safleoedd neu 

effeithio ar eu gwerth asedau. Mae gan ymgeiswyr hawl i apelio i Lywodraeth Cymru 

gyda 6 mis o rybudd o benderfyniad yr ACM os ydynt yn ystyried yr amodau a 
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osodwyd gan yr Awdurdod Cynllunio Mwynau yn afresymol mewn unrhyw fodd. 

Fodd bynnag, petai’r cais yn cael ei wrthod neu y gosodir amodau sy'n cael yr effaith 

o atal ailagor y safle, byddai hynny’n gyfystyr â dirymu'r caniatâd cynllunio yn 

llechwraidd, a gallai hyn ddenu cais am iawndal drwy'r llysoedd. Byddai'r ymgeisydd 

yn gallu herio'r penderfyniad cyfan ac unrhyw amodau a osodwyd gan yr awdurdod 

cynllunio mwynau. 

 

1.17 Mae Para 74 o'r MPG 14 (Adolygiad o Ganiatadau Cynllunio Mwynau) yn delio’n 

gyffredinol ag iawndal ar gyfer Adolygiadau Cychwynnol. Nid yw'n eithrio safleoedd 

segur, a'r casgliad yw bod iawndal yn daladwy heb ystyried p’un a yw’n gam 1, cam 

2 neu safle adolygiad cychwynnol segur. Mae Para 82 yn datgan ymhellach; "Ni 

ddylai fod unrhyw wahaniaeth rhwng y dull amodau i IDOs a'r dull amodau ar gyfer 

Adolygiadau Cychwynnol ....... ni ddylai fod unrhyw iawndal am unrhyw amodau 

amgylcheddol, mwynderol ac adfer newydd a osodwyd". Os mai effaith yr amodau 

gwahanol yw nad oes unrhyw gyfyngiad ar hawliau gweithio, ni fydd unrhyw 

iawndal yn daladwy. Os bydd yr amodau newydd yn cyfyngu ar hawliau gweithio, 

ond nad yw’r effaith yn rhagfarnu’n afresymol i raddau afresymol ar hyfywedd 

economaidd neu werth ased y safle, yna unwaith eto nid oes unrhyw atebolrwydd am 

iawndal. 

 

1.18 Noda Paragraff 84 MPG 14 nad yw hyfywedd economaidd na gwerth ased y safle 

wedi eu diffino yn y Ddeddf ac ystyr gyffredin bob dydd sydd i’r geiriau. Aiff y 

canllawiau ymlaen i nodi; “… mae hyfywedd economaidd yn golygu gallu’r safle i 

gynhyrchu digon o refeniw i dalu ei holl gostau gweithredu (gan gynnwys costau 

cyllid a dibrisiant) a chynhyrchu adenillion priodol ar gyfalaf. Gwerth ased y safle 

yw’r mwyn sydd ar ôl yn y ddaear y mae caniatâd cynllunio yn bodoli ar ei gyfer, a 

deunydd pentyrru, ynghyd â'r tir, adeiladau ac offer a pheiriannau sefydlog”. 

 

1.19 Wrth asesu risgiau iawndal mae nifer o ffactorau y byddai'n rhaid i'r ACM eu cymryd 

i ystyriaeth. Mewn safle ROMP segur, mae'n amlwg nad oes gwaith gweithredol, ac 

yn wir ni fu gweithio ers cryn amser - mesurir yn yr achos hwn mewn degawdau - ac 

mewn achosion o'r fath, mae disgwyliad gan y llywodraeth bod rheolaethau 

amwynder yr amgylchedd yn cael eu gosod.   

 

1.20 Petai’r ardal cloddio yn cael ei chyfyngu i ardal lai nag y mae’r trwyddedau presennol 

yn ganiatáu drwy amod cyfyngu ar echdynnu, mae hyn yn sterileiddio’r mwynau yn 

barhaol, ac o dan amgylchiadau arferol, byddai'r mwynau a gollwyd yn destun i 

iawndal am golli elw. Gall cyfyngu ar y maes cloddio hefyd gael yr effaith o 

sterileiddio mwynau o dan yr ardaloedd y gellir eu gweithio, oherwydd efallai na all y 

pwll tywod fynd ddigon dwfn ac y byddai colledion dan y llethrau hefyd, felly gall 

colled fechan o gwmpas ymyl chwarel olygu sterilieiddio pentwr llawer mwy o 

fwynau. 

 

1.21 Wrth ystyried y cynigion yn erbyn y meini prawf ar gyfer cyfyngu ar hawliau 

gweithio o dan paragraff 1 (6) o Atodlen 13 i Ddeddf yr Amgylchedd 1995; 

 

 Nid yw'r cynigion yn cynnwys dyddodi gwastraff mwynau ac eithrio 

gorlwyth a phriddoedd a ddefnyddir i ffurfio’r byndiau acwstig ar hyd 

terfyn y safle. O gofio y bydd yr holl ddeunydd yn cael eu gludo i safle 

Graianog i'w brosesu, mae’r mater o gyfyngu ar uchder a maint unrhyw 

swm o wastraff mwynol neu’r gyfradd y gellir ei ddyddodi yn gorwedd y tu 

allan i gwmpas y cais am Adolygiad Mwynau, ac yn annhebygol felly o 

arwain at hawliad am iawndal, 
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 Mae asesiad diwygiedig o'r dŵr daear yn cyfyngu ar ddyfnder gweithio i 

96m aOD yn hytrach na 88m aOD, er mwyn sicrhau gweithio sych. Mae 

gostyngiad yn y gronfa mwynau wrth gefn o 500,000t i 320,000t, a 

gynigiwyd gan yr ymgeisydd, yn ymgymeriad gwirfoddol ac yn gorwedd y 

tu allan i'r tebygolrwydd y bydd yr awdurdod yn agored i hawliad am 

iawndal. Fodd bynnag, er mwyn cyfyngu ar ddyfnder gweithio ymhellach, 

byddai maint yr ardal y gellir ei defnyddio ar gyfer ennill a gweithio 

mwynau neu gyfanswm y cyfaint o fwynau a echdynnir, (h.y. 320,000t), yn 

agored i hawliad am iawndal, 

 Mae'r cais yn ystyried dau senario allbwn ac yn cynnig bod cloddio 

mwynau ar y safle yn cael ei gwblhau cyn y dyddiad caniatâd diofyn o 

2042, h.y. 50,000tpa am 7 mlynedd a 100,000tpa am 3 blynedd. O gofio na 

fydd hwn yn safle giât-agored, lle mae unrhyw brosesu neu werthu 

uniongyrchol dan sylw, yna mae cyfyngu ar oriau gwaith neu gyfradd 

allbwn yn llai agored i iawndal, gan ei fod yn llawer iawn haws cloddio ac 

allforio fel mwynau clodeddig  i safle arall ar gyfer ei brosesu ymlaen a’i 

werthu. Wrth ystyried effeithiau posibl sŵn, llwch ac amwynder, gallai fod 

lle i resymoli'r allbwn a chynnig ar gyfer mynedfa newydd, h.y. llai o 

allbwn, sef rhwng 50,000t a 100,000t ond am gyfnod gweithredol hirach, yn 

amodol ar y gwaith adeiladu a defnydd o fynedfa gerbydau newydd fel y 

cynigir o dan cynllunio cyf. C17/0455/22/MW. 

 Ni fyddai unrhyw atebolrwydd am iawndal o ran cydymffurfio ag amodau 

cyn-cychwyn sydd angen cyflwyno cynlluniau penodol o ran adfer ac ôl-

ofal neu fanylion pellach am fesurau atal llygredd neu gynlluniau gwaith i 

liniaru ymhellach effeithiau'r datblygiad ar amwynder preswyl. 

 

2. Ystyriaethau polisi 

 

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 3.1.2 

Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylai penderfyniadau fod yn unol â'r Cynllun 

Datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau 

cynllunio yn cynnwys Polisi Cenedlaethol a Chynllun Datblygu ar y Cyd Gwynedd a 

Môn, Gorffennaf 2017.  

 

2.2 O dan Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, nid yn unig y mae'r 

Cyngor â dyletswydd i gynnal datblygiad cynaliadwy, ond rhaid hefyd gymryd camau 

rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i fodloni ei nodau datblygu cynaliadwy (neu 

lesiant). Paratowyd yr adroddiad hwn gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 

"egwyddor datblygu cynaliadwy", fel y nodir yn Neddf 2015, ac wrth wneud yr 

argymhelliad, mae’r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael 

eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu 

hunain. Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol neu annerbyniol ar gyflawni’r 

nodau llesiant yn sgil y penderfyniad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017) 

 

Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 

Polisi Strategol PS 6: Lliniaru ac Addasu i Effeithiau Newid yn yr Hinsawdd 

Polisi Strategol PS 13: Darparu Cyfle ar gyfer Economi Llewyrchus 

Polisi Strategol PS 19: Gwarchod a Gwella yr Amgylchedd Naturiol Lle bo’n Briodol 

Polisi Strategol PS 20: Gwarchod a Gwella Asedau Treftadaeth Lle bo’n Briodol 

Polisi Strategol PS 22: Mwynau  
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POLISI AMG 3: Diogelu a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn unigryw i 

Gymeriad y Tirwedd Lleol 

POLISI AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Lleol 

POLISI AT 4: Diogelu Safleoedd Archeolegol Heb eu Dynodi a’u Gosodiad 

POLISI PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 

POLISI PCYFF 4: Dylunio a Thirlunio 

POLISI PCYFF 6: Cadwraeth Dŵr 

POLISI TRA 4: Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth 

POLISI MWYN 2: Ardaloedd a Ffefrir 

POLISI MWYN 3: Datblygiadau Mwynau 

POLISI MWYN 5: Clustogfeydd o Amgylch Safleoedd Mwynau 

POLISI MWYN 9: Adfer ac Ôl-ofal 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol Gwynedd,  

 

 Canllawiau Dylunio Gwynedd 2004 

 Cymeriad Tirwedd - Tachwedd 2009 

 Cynllunio a'r Iaith Gymraeg Tachwedd 2009 

 

2.4  Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Llywodraeth Cymru, 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Argraffiad 9 Polisi 

Cynllunio Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru (Tachwedd 2016), 

 Deddf yr Amgylchedd 1995, 

 Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Mwynau: 14 (Adolygiad o Ganiatadau Mwynau 

Hen), 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor 

Technegol 5 (Cymru) Llywodraeth Cynulliad Cymru: Cadwraeth Natur a 

Chynllunio (Medi 2009), 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor 

Technegol 11 (Cymru) Llywodraeth Cynulliad Cymru: Sŵn (Hydref 1997), 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor 

Technegol 18 (Cymru) Llywodraeth Cynulliad Cymru: Trafnidiaeth (Mawrth 

2007), 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor 

Technegol 23 (Cymru) Llywodraeth Cynulliad Cymru:  Datblygu Economaidd 

(Chwefror 2014), 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor 

Technegol Mwynau 1 (Cymru) Llywodraeth Cynulliad Cymru: Agregau (Mawrth 

2004), 

 Datganiad Technegol Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Agregau, Adolygiad 

Cyntaf Awst 2014. 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

Mae gan Cae Efa Lwyd Fawr, yn benodol Cae 297, Ganiatâd Cynllunio sy’n bodoli eisoes 

(REF: 2250 – Ail-agor pwll graean presennol yng Nghae Efa Lwyd Fawr, Penygroes – 

dyddiedig 10fed Rhagfyr 1951). Rhoddwyd caniatâd gyda phedwar amod; 

1) Dim gwaith i’w wneud yn nes na 50 troedfedd i ganol y ffordd. 

2) Y fynedfa bresennol i gael ei lledu i 12 troedfedd a’i gosod yn ôl bellter o 

10 troedfedd oddi wrth wal derfyn y ffordd, gyda'r waliau ar bob ochr yn 

ymledu ar ongl o 45
0
. 
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3) Gweithrediadau i barhau i gyfeiriad y gogledd o’r wyneb gweithio 

presennol yn y lle cyntaf, unrhyw orlwyth yn cael ei ddefnyddio i adfer y 

mannau a weithiwyd allan fel bo’r gweithrediadau yn mynd ymlaen. 

Bydd mannau wedi’u gweithio allan yn cael eu gadael yn rhesymol 

wastad ac yn gallu hybu twf planhigion, gyda wynebau wedi'u gadael yn 

cael eu gadael ar ongl orffwys naturiol. Rhaid i unrhyw waith cloddio 

sy’n is na lefel y ffordd fod yn addas i’w hail-lenwi i adael arwyneb 

unffurf. 

4) Bydd yr holl adeiladau a pheiriannau gwaith yn cael eu symud cyn 

gynted ag nad ydynt bellach yn angenrheidiol i’w dibenion. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned 

Llanllyfni:  

Gwrthwynebu'r cynnig gwreiddiol ar y seiliau canlynol; 

 Mynediad presennol yn rhy agos at dai, 

 Bydd yn achosi a gwaethygu problemau traffig, 

 B4418 yn rhy gul gyda chyfyngiad pwysau o 7.5 

tunnell, 

 Mwy o wybodaeth yn ofynnol am symudiadau 

cludo, 

 Amserlen 17 mlynedd yn rhy hir, 

 Llawer o newidiadau i'r cais gwreiddiol a 

roddwyd yn 1951, 

 Goblygiadau iechyd a diogelwch. 

 

Dim Gwrthwynebiad mewn ymateb i'r ymgynghoriad ar y 

cynigion diwygiedig ond gofyn bod amodau cynllunio yn 

ymdrin â'r angen am; 

 Asesiadau llwch 

 Effeithiau'r cynnig ar eiddo preswyl cyfagos 

 Cyfyngu ar symudiadau cludo ac oriau ysgol 

 Glanhau 

 

Uned Drafnidiaeth 

Gwynedd: 
 Pryderon ynghylch effeithiau a hyd y cludiant 

trwm yn defnyddio'r fynedfa bresennol i'r ffordd 

ddiddosbarth sy'n gwasanaethu sawl eiddo 

preswyl gan gynnwys un eiddo wedi’i leoli yn 

union gyferbyn. Ffordd anaddas ar gyfer 

symudiadau cludo trwm a fyddai'n anochel yn 

arwain at wrthdaro gyda thraffig lleol,  

 Gwahodd sylwadau ymgeiswyr o ran y defnydd o 

fynedfa gerbydau arall i briffordd Dosbarth 3 yn 

Allt Goch, o gofio bod y gyffordd bresennol yn 

dioddef o welededd gwael i gyfeiriad y gorllewin 

lle mae trigolion Ffordd Clynnog eisoes yn 

dibynnu ar ddrych gwelededd amgrwm wrth droi. 

Ni all yr Awdurdod Priffyrdd gefnogi cynigion i 

redeg cludiant trwm rheolaidd o’r gyffordd hon,  

 Argymell fod yr ymgeisydd yn ystyried y defnydd 

o'r fynedfa fferm bresennol sy'n gwasanaethu Cae 

Efa Lwyd Bach, sydd wedi’i lleoli ymhellach i'r 

gorllewin ar hyd y briffordd Dosbarth 3 yn Allt 

Goch. Gellid gwella’r lleiniau gwelededd, ond 

Tud. 116



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 27/11/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 
hefyd lledu Allt Goch i ddarparu traffig 

dwyffordd ar hyd y llwybr cyfan a ddefnyddir gan 

gerbydau nwyddau trwm i gael mynediad i'r 

chwarel,  

 Cyfyngiad pwysau 7.5 tunnell ar hyd y darn cyfan 

o'r ffordd dosbarth 3, yn cael ei osod fel mesur 

amgylcheddol i atal y defnydd o'r ffordd fel ‘rat 

run’ rhwng yr A499 a chwareli Dyffryn Nantlle, 

ac nad oes unrhyw reswm strwythurol ar gyfer y 

terfyn pwysau. Fodd bynnag, gallai cynigion i 

redeg llwythi trwm rheolaidd o’r safle i gylchfan 

yr A487 ym Mhenygroes ddal i gael ei ystyried yn 

groes i'r gorchymyn, ac mae’r ymateb yn 

awgrymu ymhellach y gallai'r mater gael ei 

ddatrys drwy ledu'r lôn gerbydau, diwygio'r drefn 

a darparu arwyddion amgen ar gost yr ymgeisydd 

 

Uned Drafnidiaeth 

Llywodraeth Cymru: 

Nid yw Llywodraeth Cymru, fel yr awdurdod priffyrdd ar 

gyfer cefnffordd yr A487, yn rhoi cyfarwyddyd o ran y 

cynnig. 

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru: 
 Mewn ymateb i wybodaeth twll turio wedi’i 

diweddaru, yn argymell y dylai'r awdurdod ond 

penderfynu ar y cynllun gwaith yn amodol ar 

amod pennu dim gweithio mwynau yn is na 96m 

aOD er budd diogelu'r trwythiad lleol ac adnoddau 

dŵr yn yr ardal, 

 Bydd angen cynllun rheoli dŵr wyneb i ddraenio 

o ffyrdd cludo a rhaid i bob ardal storio deunydd 

ac ardaloedd gwaith gael cyfyngiant priodol i 

sicrhau bod unrhyw ddŵr ffo wedi ei gynnwys a'i 

reoli er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith ar 

unrhyw gwrs dŵr. Nodwyd bod draen ffordd 

gyferbyn â mynedfa'r cae presennol (Ffordd 

Clynnog), ni chaiff y draeniad o ffordd y safle 

redeg yn uniongyrchol i'r draen hwn.  

 Efallai y bydd angen trwydded gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru ar gyfer cyflawni draeniad y safle 

i unrhyw system corff dŵr, neu ddraenio sy'n 

mynd i mewn gorff dŵr. Dim ond dŵr glân, heb ei 

halogi, gaiff fynd i mewn i ffos gerrig a dylai 

lagwn anheddiad neu danc cadw dŵr halogedig 

fod yn ddigon hir i silt i setlo allan, 

 Byddai unrhyw waredu dŵr budr o'r chwarel yn 

ddarostyngedig i drwydded amgylcheddol a roddir 

gan CNC, 

 Cytuno â'r amodau arfaethedig ar gyfer mesurau 

atal llygredd a ddefnyddir ar y safle. e.e. storio 

olew a thanwydd a mesurau atal gollyngiadau. 

Dylai'r ymgeiswyr gyflwyno datganiad dull yn 

manylu beth fydd yn digwydd a mesurau lliniaru 

os oes digwyddiad o lygredd ar y safle. Cyfeirier 

at ganllawiau statudol CNC ar gyfer atal llygredd 

er mwyn lleihau'r risg o lygredd, ond mae'n rhaid 
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i'r ymgeisydd sicrhau: 

 Golchi offer ac olwynion i gael ei wneud mewn 

ardal ddynodedig o lawr caled o leiaf 10 metr oddi 

wrth unrhyw ddraen cwrs dŵr neu ddŵr wyneb, 

 Dŵr ffo yn cael ei gasglu mewn swmp – ei 

ailgylchu a'i ailddefnyddio lle bo modd,  

 Solidau wedi setlo yn cael eu symud yn rheolaidd,  

 Gollwng dŵr a gynhwysir yn mynd i garthffos 

fudr (os yn bosibl) gyda chaniatâd ymlaen llaw 

gan eich darparwr carthffosiaeth lleol neu gael 

tancer oddi ar y safle ar gyfer gwaredu 

awdurdodedig 

 Cytuno gydag amod i atal mewnforio deunydd 

gwastraff ar y safle, 

 Arolwg Moch Daear yn cadarnhau tystiolaeth 

gadarnhaol o frochfa moch daear o fewn y cyn-

waith. Byddai'r setiau hyn yn cael eu dinistrio o 

dan drwydded fel rhan o'r cynnig ac yn eu lle ceir 

brochfa artiffisial wedi’i lleoli mor agos â phosibl 

at y prif frochfa gyfredol ac mewn ardal sy'n 

gorwedd o fewn tiriogaeth y grŵp moch daear. 

 

Uned Bioamrywiaeth 

Gwynedd: 
 Mae deddfwriaeth genedlaethol yn rhoi 

dyletswydd ar awdurdodau cynllunio lleol i roi 

sylw i warchod bioamrywiaeth ac ategu amcanion 

cynaliadwyedd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol. Noda TAN 5 bod gan y system 

gynllunio swyddogaeth bwysig i'w chwarae o ran 

cwrdd ag amcanion bioamrywiaeth,   

 Mae’r cyflwyniad yn tynnu sylw at brif 

ddiddordebau ecolegol y safle, gan gynnwys 

glaswelltir asid, moch daear, ymlusgiaid, 

infertebratau, ond nid ffiniau caeau, gwrychoedd 

a chloddiau. Y prif bryder yw presenoldeb Moch 

Daear ar y safle,  

 Diogelir moch daear o dan y Ddeddf Moch Daear 

1992. Mae'r safle yn cynnwys brochfa moch 

daear fawr ac arwyddocaol a oedd yn destun cau 

a darparu dewis arall artiffisial a roddwyd o dan 

drwydded gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 

 Diweddarwyd yr Arolwg Moch Daear i safon 

dda, 

 Nid yw’r  frochfa amgen wedi bod yn 

llwyddiannus gyda choed yn cael eu difrodi gan 

dda byw yn pori, ac o ganlyniad, mae'n 

ymddangos bod brochfa moch daear newydd 

wedi cael ei ailsefydlu o fewn y chwarel. Mae 

pryderon yn parhau ynghylch effeithiau'r ROMP 

ar foch daear ac felly bydd angen adeiladu 

brochfa amgen ychwanegol ynghyd â phlannu 

coed cyn i'r gwaith ddechrau ar y safle.  

 Mae ffiniau caeau o amgylch y safle yn amrywiol 

ac yn cynnwys gwrychoedd a chloddiau o werth 
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bioamrywiaeth uchel. Mae gwrychoedd a 

chloddiau yn cynnwys ystod o rywogaethau 

planhigion ac yn debygol o gefnogi 

rhywogaethau a warchodir o adar sy'n nythu ac 

ymlusgiaid gyda'r pwll chwarel yn darparu 

cynefin da ar gyfer infertebratau, a wynebau 

tywodlyd a thir moel yn darparu cynefin ar gyfer 

cacwn a gwenyn unigol. Mae angen lliniaru ar 

gyfer cadw cloddiau a gwrychoedd, gan gynnwys 

clustogfeydd a chynigion adfer, 

 Dylai’r cynllun adfer gynnwys mesurau iawndal 

am effaith y cynigion datblygu ar fioamrywiaeth, 

gan gynnwys moch daear, ymlusgiaid, 

infertebratau, glaswelltir asidaidd yr iseldir a 

chynefin tywod. Hefyd adfer cloddiau a 

gwrychoedd, 

 Dim torri neu gael gwared ar goed neu lwyni yn 

ystod y tymor nythu adar oni hysbysir fel arall yn 

ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 Cyn tynnu gwrychoedd a chloddiau, rhaid i 

fesurau i osgoi niwed i ymlusgiaid gael eu cytuno 

gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol, 

 Darpariaeth ar gyfer brochfa moch daear amgen a 

chynllun cynefinoedd chwilio am fwyd a monitro. 

Ni chaiff y gwaith chwarel gychwyn hyd nes y 

bo’r frochfa moch daear newydd wedi ei gwella 

er boddhad yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Mae'n 

rhaid i’r holl argymhellion yn yr adroddiad moch 

daear dyddiedig 2il Awst gael eu cwblhau i 

foddhad yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 

Dŵr Cymru: Dim ymateb 

 

Uned Gwarchod y 

Cyhoedd Gwynedd: 

Mae Gwarchod y Cyhoedd yn bryderus ynglŷn â natur y 

datblygiad a'r agosrwydd at eiddo preswyl a byddai'n well 

ganddynt gael cynllun Mynediad Amgen yn seiliedig ar 

hyd byrrach o weithrediadau, yn amodol ar y gofynion 

canlynol; 

 Defnydd o fynediad a gweithrediad y safle i’w 

gyfyngu i 08:00awr i 18:00awr dydd Llun i ddydd 

Gwener, a dim o gwbl ar ddydd Sadwrn, dydd Sul 

na Gwyliau Banc, 

 Cadw cofnod ysgrifenedig yn swyddfa’r safle o 

bob symudiad/ allbwn cerbydau nwyddau trwm a 

bod cofnodion o'r fath yn cynnwys pwysau, rhif 

cofrestru, amser a dyddiad symudiadau cerbydau a 

bod cofnodion o'r fath ar gael i'w harchwilio gan 

yr awdurdod cynllunio mwynau ar gais ar unrhyw 

adeg yn ystod oriau gwaith a ganiateir, 

 Dylai nifer y cerbydau a symudiadau dyddiol 

cerbydau nwyddau trwm gael eu cyfyngu gan yr 

amod, 

 Manylion y cyfleuster golchi olwynion i'w 

cyflwyno er cymeradwyaeth yr awdurdod 

Tud. 119



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 27/11/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 
cynllunio mwynau, yn pennu lleoliad, dyluniad, 

manyleb a rheolaethau i sicrhau defnydd cywir. 

Rhaid i bob cerbyd sy’n cludo deunydd llai na 

100mm mewn dimensiwn gael ei orchuddio yn 

ddiogel, 

 Awgrymir mwy o gyfyngiadau dros dro yn ystod y 

dydd hyd at 67 dB LAeq, 1 awr (maes rhydd) am 

hyd at 8 wythnos mewn blwyddyn. Dylai unrhyw 

adroddiad diwygiedig nodi y cynigir gwaith dros 

dro o’r fath, 

 Hyd gweithrediadau tynnu pridd ar gyfer pob cam 

a mudo posibl o lwch ffo. Camau i'w craffu i 

sicrhau cynnal yr arfer gorau, 

 Ffin eiddo sensitif agosaf 20m o'r safle. Mae 

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) yn 

argymell 100 metr fel isafswm ar gyfer tywod a 

graean rhwng ardaloedd gweithredol pwll (nid ffin 

y cais) ac eiddo sensitif. Lle mae’r pellteroedd hyn 

yn llai, yna bydd lliniaru pellach yn ofynnol gyda 

chyfiawnhad,  

 Nid yw byndiau pridd ond yn darparu sgrinio dros 

dro ar gyfer rhai cyfnodau ac mae’r bwnd 

dwyreiniol i gael ei dynnu ar ôl rhoi'r gorau i Gam 

2 o weithrediadau. Mae mynedfa'r safle presennol 

rhwng dau rwystr i'r eiddo agosaf, gan gynnig dim 

gwanhau ac yn syth yng ngolwg y datblygiad 

arfaethedig, 

 Mae effeithiau sŵn posibl yn gysylltiedig â 

symudiadau offer a cherbydau ar y safle. Mae'r 

asesiad yn gwneud cyfrifiadau ar dderbynyddion 

sensitif am y senario waethaf o'r holl 

weithgareddau gweithredu ar yr un pryd; ac mae'r 

rhain yn cael eu cymharu yn erbyn terfynau sŵn 

awgrymedig a nodir yn y canllawiau perthnasol,  

 O ystyried agosrwydd eiddo preswyl mewn ardal 

sy’n wledig yn bennaf, mae angen cywirdeb o ran 

unrhyw fesuriadau sŵn cefndir a roddir ar gyfer y 

sail i ragfynegi cydymffurfiad â'r canllawiau a ble 

y mae angen mesurau ychwanegol. Argymhellir 

anelu at sefydlu terfynau sŵn yn yr eiddo sensitif i 

sŵn nad yw’n uwch na lefel gefndirol o fwy na 

10dB(A) fel y nodir yn (MTAN1). Mae 

Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn argymell, 

oherwydd agosrwydd y gwaith i eiddo sy'n sensitif 

i sŵn, y dylid rhoi diogelwch pellach, 

 Mae peth pryder yn parhau ynghylch effeithiau 

gweithredu ar fore Sadwrn a'r lliniaru priodol y 

gellir ei ddefnyddio. Mae'r adroddiad sŵn yn 

cynnig 'gweithio cyfyngedig' ar fore Sadwrn i 

wahardd unrhyw weithrediadau ar yr wyneb 

gwaith, o gofio bod anheddau preswyl o fewn 

ardal y safle yn gyffredinol yn profi lefelau sŵn 

cefndirol is ar benwythnosau oherwydd llai o 

gyfraniad gan draffig cymudwyr ar y rhwydwaith 
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ffyrdd lleol, 

 Argymell na roddir caniatâd ar gyfer unrhyw 

weithrediadau ar ddydd Sadwrn, 

 Cynllun lliniaru sŵn i'w gyflwyno er 

cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio mwynau, 

yn nodi'r darpariaethau sydd i'w gwneud ar gyfer 

rheoli sŵn o offer neu beiriannau sefydlog a 

symudol, 

 cadarnhaodd Gwarchod y Cyhoedd fod 

Strategaeth Ansawdd Aer Genedlaethol y DU yn 

cyfarwyddo'r meini prawf ansawdd aer perthnasol 

ar gyfer gronynnau, ac mae'n bwysig nad yw 

unrhyw lygryddion aer sy'n codi o'r gwaith yn cael 

effaith andwyol ar iechyd y cyhoedd. Mynna 

Gwarchod y Cyhoedd y dylai monitro ansawdd aer 

lleol fod wedi cael ei gynnal, 

 Ystyrir y gellir rheoli ansawdd yr aer gan amodau 

cynllunio. Ar gais yr awdurdod cynllunio 

mwynau, rhaid cynnal monitro ansawdd aer am 

gyfnod isafswm o 6 mis i fesur Amcanion 

Ansawdd yr Awyr a/neu'r Raddfa Dyddodiad 

Llwch, 

 Dylai monitro llwch gynnwys cyfeiriad at y 

defnydd o fedryddion dyddodiad llwch ac 

arolygon disgyrchol i ddarparu mwy o gywirdeb 

mesuriadau gwaelodol fel ffordd o gymharu pan 

fydd y safle'n weithredol. Argymhellir bod cynllun 

rheoli llwch yn cael ei baratoi a'i roi ar waith a 

rhoi amod parthed y materion canlynol; 

o Ni fydd lefelau PM10 yn fwy na 50μg/ m3 

fel cymedr dyddiol gyda dim mwy na 35 o 

ormodiannau y flwyddyn, a 40μg/ m3 

wedi'i fesur fel cymedr blynyddol, o'i 

fesur yn y derbynnydd iechyd pobl sensitif 

agosaf, 

o Ni fydd lefelau PM2.5 yn fwy na 25μg/ 

m3 fel cyfartaledd blynyddol, o'i fesur yn 

y derbynnydd iechyd pobl sensitif agosaf, 

o Ni fydd lefelau Nitrogen Deuocsid NO2 

yn fwy na chymedr awr o 200μg/ m3 fwy 

na 18 y flwyddyn, ac ni fydd yn mynd y tu 

hwnt i 40μg/ m3 wedi'i fesur fel cymedr 

blynyddol a rhaid eu mesur ar 

dderbynnydd iechyd dynol sensitif agosaf, 

 Ar gyfer niwsans statudol a gofyniad am 

fesuryddion dyddodiad llwch, awgryma 

canllawiau’r DU werth canllaw o 200 mg/m2/ 

dydd, ar gyfartaledd dros 1 mis - cymedr 

blynyddol fel arwydd o niwsans tebygol. 

 

Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi 

Cadwaladr: 

 Mae chwareli a gweithgareddau cysylltiedig yn 

ffynonellau posibl o lygredd aer gronynnol mân a 

bras, ond gall allyriadau gael eu lleihau drwy reoli 

effeithiol o weithgareddau ar y safle, 
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 Gall dod i gysylltiad â chrynodiadau uwch o 

ronynnau awyr mân (PM10 a ffracsiynau llai) 

achosi effeithiau niweidiol ar iechyd, nid yw 

gronynnau bras â’r un potensial i achosi effeithiau 

iechyd uniongyrchol, ond gall achosi annifyrrwch 

ac o ganlyniad gall gael effaith anuniongyrchol ar 

lesiant ac ansawdd bywyd, 

 Cytuno gyda'r pryderon a godwyd gan adran 

Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd ar yr 

effeithiau posibl ar ansawdd aer a sŵn, o ystyried 

agosrwydd eiddo preswyl ond hefyd y fethodoleg 

arolwg a ddefnyddiwyd gan yr ymgeisydd, 

 Cyfeirio at y canllawiau perthnasol a pholisïau ym 

Mholisi Cynllunio Cymru a MTAN1 (Agregau) 

ynghylch clustogfa gwahanu lleiafswm o 100m yn 

berthnasol i weithfeydd tywod a graean oni bai fod 

rhesymau clir a chyfiawn ar gyfer lleihau’r pellter. 

Hefyd, rhaid i'r effaith bosibl ar iechyd bob amser 

gael ei ystyried mewn perthynas â chynigion ar 

gyfer echdynnu agregau, 

 Ni fyddai cynigion chwarel angen caniatâd o dan y 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, ac yn 

absenoldeb hynny, mae amodau cynllunio 

gorfodadwy llym yn ofynnol, i sicrhau bod 

rheolaethau priodol ar gyfer allyriadau yn eu lle. Er 

mwyn lleihau'r tebygolrwydd o effeithiau ar iechyd 

y cyhoedd yn uniongyrchol ac anuniongyrchol, 

argymhellir bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn 

fodlon bod; 

o Gofynion perthnasol MTAN1 wedi cael 

sylw, 

o Technegau rheoli llwch effeithiol yn cael 

eu defnyddio drwy gydol y datblygiad, gan 

gynnwys stripio pridd, cloddio ac adfer, 

o Cytuno ar gynllun monitro addas ar gyfer 

llwch oddi ar y safle (yn cynnwys ffracsiwn 

PM10), 

o Rhagfynegiadau sŵn yn seiliedig ar arolwg 

sŵn cefndirol gyda rheolaeth sŵn effeithiol 

drwy gydol y datblygiad i sicrhau nad yw 

lefelau sŵn yn uwch na lefelau cefndir o 

faint sy’n fwy nag y cytunwyd gan yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol, 

o Rhagfynegiadau lefel sŵn yn dibynnu ar y 

byndiau ar hyd ffiniau deheuol a dwyreiniol 

y safle, sydd i fod i gael eu dileu yn ystod 

cam olaf y datblygiad adeiladu. Pryder y 

bydd y lliniaru sŵn a ddarperir gan y 

byndiau yn cael ei ddileu. 

 

Uned Cynllunio 

Defnydd Tir 

Llywodraeth Cymru: 

 Safle yn cael ei ddynodi yn Radd 4 o dan y 

system ddosbarthu tir amaethyddol, sef tir pori 

wedi'i wella sy’n cael ei bori gan ddefaid o 

gwmpas cyn-bwll tywod gyda thystiolaeth o glirio 
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eithin yn ddiweddar, 

 Dyfnderoedd a gweadau pridd yn amrywio'n 

sylweddol ar draws y safle ac mae adfer yn 

cynnwys creu 1.66ha o laswelltir asidig wedi'i led 

wella. Mae pryderon ynghylch amcangyfrifon 

adfer pridd ac uchder bwnd storio pridd a 

therfynau adeiladu bwnd pridd,   

 Mae angen arwydd clir o ôl-ofal amaethyddol gan 

gynnwys dyfnder adfer pridd, 

 Angen arwydd clir o'r dull trin pridd - stripio ac 

amnewid, 

 Arwydd clir o ddyfnder a deunydd lle bydd y 

tirffurf terfynol yn cael ei rwygo, 

 Pryderon ynglŷn â chyflawni'r amcan o adfer 

amaethyddol, graddiant llethr, materion draenio a 

phyllau dŵr wyneb, sut y bydd y tirffurf yn cyd-

fynd â'r tir o amgylch ac a yw'n ardal rhy fach i 

gael ei ffermio’n ymarferol, 

 Ddim yn glir a yw adfer amaethyddol yn briodol 

ar gyfer yr ardal gyfan o waith o ystyried yr 

ansicrwydd ynghylch draeniad a chyfaint y pridd 

a amcangyfrifwyd. Efallai y bydd yn fwy priodol 

ystyried cyfyngu'r ardal amaethyddol i'r llethrau, 

gwneud y gorau o'r adnodd pridd mewn ardaloedd 

o'r fath ar gyfer pori cynhyrchiol, neu bennu ôl-

ddefnydd amgen. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 
 Gan mai cais yw hwn i bennu amodau ar gyfer 

ailgychwyn waith o dan ganiatâd presennol, nid 

yw'n bosibl pennu gwaith archaeolegol cyn-

penderfynu. O ystyried y cyfyngiad hwn, mae'n 

briodol ymdrin â’r effaith archeolegol posibl 

drwy amodau cynllunio, gan gynnwys;  

 Y fanyleb ar gyfer gwaith archeolegol i'w 

chyflwyno er cymeradwyaeth yr awdurdod 

cynllunio mwynau cyn cychwyn y datblygiad 

(gan gynnwys gwaith aflonyddu tir neu glirio'r 

safle), 

 Datblygu a'r holl waith archeolegol i gael ei 

wneud yn unol â'r fanyleb a gymeradwywyd, 

 Rhagwelir y bydd y mesurau lliniaru archeolegol 

yn cynnwys rhaglen waith fesul cam, gan 

gynnwys arolwg cychwynnol ar droed, ffosydd 

prawf posibl a stripio, mapio a chofnodi. 

 

Arolygiaeth Chwareli: Dim ymateb 

 

Scottish Power: Dim ymateb 

 

British Gas TRANSCO: Dim ymateb 

 

British Telecom: Dim ymateb 
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Ymgynghoriadau 

Cyhoeddus: 

Gosodwyd Hysbysiadau Safle mewn dau leoliad ym 

Mhenygroes ar 17eg Ebrill 2014, ac ar 5ed Gorffennaf 

2017 yn dilyn cyflwyno gwybodaeth ychwanegol. 

Hysbyswyd y cymdogion ar y ddau achlysur, gyda 

hysbysiadau statudol yn ymddangos yn y Caernarfon & 

Denbigh Herald ar yr un pryd.  

 

Mae'r cais hefyd yn destun cais galw i mewn ar y rhestr 

statudol o safleoedd Llywodraeth Cymru. Byddai 

Llywodraeth Cymru yn dymuno gweld copi o adroddiad 

y pwyllgor ac ymgynghori â'u ymgynghorwyr eu hunain 

cyn i'r Gweinidog benderfynu os yw Gweinidogion 

Cymru yn dymuno penderfynu ar y cais, neu os yw'r cais 

yn cael ei adael gyda Chyngor Gwynedd i’w 

benderfynu. 

 

Cafwyd cyfanswm o 14 o wrthwynebiadau lleol a dwy 

ddeiseb gyda chyfanswm o 12 o enwau mewn ymateb i'r 

cyhoeddusrwydd statudol, yn tynnu sylw at y pryderon 

canlynol; 

 

Seiliau ar gyfer Gwrthwynebiadau: 

 Bioamrywiaeth a chynefinoedd bywyd gwyllt  

 Safle segur gydag ychydig iawn o weithgarwch 

ers dros 60 mlynedd ers rhoi caniatâd 

 Graddfa’r gwaith a hyd y gweithrediadau 

 Yr effaith ar amwynderau trigolion cyfagos, ac 

yn amhosibl felly i weithio'r safle’n realistig yn 

unol ag amodau cynllunio derbyniol 

 Agosrwydd at eiddo preswyl, polisi a 

chanllawiau parth clustogi, 100m ar gyfer 

Tywod a Graean ym Mholisi Cynllunio Cymru a 

MTAN1 

 Sefyllfa ddiofyn y byddai'n rhaid i swyddogion 

cynllunio gytuno i amodau a ystyrir yn 

dderbyniol ar gynllun a fyddai fel arall yn 

golygu effeithiau niweidiol i drigolion lleol, heb 

droi at gyflawni eu cyfrifoldebau o dan statud i 

ystyried ystyriaethau technegol 

 Colli preifatrwydd 

 Effeithiau sŵn a rheolaethau rheoliadol 

 Effeithiau ar iechyd a briodolir i allyriadau 
llwch a’r berthynas rhwng gronynnau PM10 

neu lai, ar iechyd pobl 

 Prif wynt o gyfeiriad De-orllewin tuag at 

Benygroes 

 Monitro ac effeithiolrwydd mesurau rheoli 

llwch safle yn ystod gwaith, a phan fo’r safle 

yn weithredol 

 Allyriadau disel a chyfeiriad at dystiolaeth 

ddogfennol ar effeithiau iechyd traffig trwm 

 Effeithiau iechyd meddwl 

 Oriau gweithredol rhwng 7.00awr & 18.00awr 
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 Diogelwch y briffordd ac effeithiau cludo ar 

ffyrdd cul 

 Anaddasrwydd y fynedfa bresennol i ffordd 

ddiddosbarth Ffordd Clynnog 

 Cludiant o ddeunydd yn atal symudiad cerbydau 

brys ar hyd Ffordd Clynnog 

 Cyfyngiad pwysau ar y briffordd gyfagos 

Dosbarth 3 yn Allt Goch 

 Effeithiau ar y lefel trwythiad/ dŵr daear a 

thynnu dŵr preifat yn yr ardal 

 Llygru'r amgylchedd dŵr lleol 

 Agosrwydd dynodiadau amgylcheddol 

SoDdGA & ACA Glynllifon 

 

Ymgynghoriadau 

Cyhoeddus 

Yn ogystal â'r uchod, nid oedd y sylwadau a ganlyn yn 

cael eu hystyried yn wrthwynebiadau cynllunio dilys: 

 Gweithdrefnau gweinyddol y cyngor ar gyfer 

ymgynghori â'r cyhoedd ar geisiadau cynllunio  

 Manylion y cais yn uniaith Saesneg 

 Ystyriaethau moesol 

 Deddf yr Amgylchedd 1995 a gweithdrefnau 

gweinyddol wedi eu defnyddio i gofrestru 

safleoedd ac ystyried ceisiadau ROMP 

 Bond o £5 miliwn mewn iawndal, petai 

gweithrediadau’r chwarel yn cael effaith 

andwyol ar ansawdd bywyd, yn effeithio ar 

ansawdd yr aer a dibrisiant eiddo 

 Cais yn annilys am y rheswm nad yw'n 

ymarferol yn economaidd i gyfyngu gweithio i 

ardal y ROMP 

 Posibilrwydd y bydd penderfyniad y ROMP yn 

arwain at geisiadau pellach ar gyfer cynnydd yn 

y raddfa waith a gyflwynwyd ar y rhan fwyaf 

o'r dyddodiad mwynau tuag at Neuadd Pen y 

Bryn 

 Cynnig sinigaidd i roi elw i'r ymgeisydd a 

fyddai'n dinistrio’r gymuned leol a'r 

amgylchedd lleol  

 Cymharu defnydd dros dro o dir ar gyfer 

chwarela gyda chynlluniau peirianneg 

hanesyddol sydd â thystiolaeth gofnodedig o 

effeithiau niweidiol parhaol ar gymunedau lleol 

 Cwmpas nodiadau cyngor Cyngor Gwynedd ar 

sylwadau 3ydd parti ar geisiadau cynllunio a 

chanllawiau ar gyfer siarad mewn pwyllgor 

 

 

 

 

 

5.   Asesiad o Ystyriaethau Cynllunio Perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 
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5.1 Mae Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 9 yn integreiddio polisïau cynllunio 

Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu mwynau a osodwyd yn flaenorol ym Mholisi 

Cynllunio Cymru Mwynau (2001). Yn unol â gofyniad PCC 9, mae gan Gyngor 

Gwynedd fel Awdurdod Cynllunio Mwynau ddyletswydd i sicrhau bod adnoddau 

mwynau yn cael eu hecsbloetio mewn ffordd gynaliadwy fel y gallant wneud 

cyfraniad priodol i ofynion deunyddiau adeiladu yr ardal. Egwyddorion allweddol 

polisi cynllunio mwynau Llywodraeth Cymru yw; 

 

 darparu ar gyfer cyflenwad digonol o fwynau y mae eu hangen ar gymdeithas 

yn awr ac i’r dyfodol, ynghyd â gwarchod a gwella amwynder; 

 gwarchod pethau sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr am yr hyn ydynt, megis 

bywyd gwyllt, tirweddau a nodweddion hanesyddol; a diogelu iechyd a 

diogelwch pobl drwy sicrhau bod yr effeithiau amgylcheddol a achosir gan 

gloddio am fwynau, a’u cludo, o fewn terfynau derbyniol; a gofalu, heb 

unrhyw gyfaddawdu, bod y tir yn cael ei adfer a’i drin fel y bo modd gwneud 

defnydd priodol a buddiol ohono ar ôl i’r cloddio ddod i ben; 

 helpu i gadw adnoddau na ellir eu hadnewyddu ar gyfer cenedlaethau’r 

dyfodol trwy eu defnyddio’n effeithlon, trwy ailgylchu ac atal gwastraff; 

gwarchod adnoddau adnewyddadwy rhag niwed difrifol neu lygredd; a 

hyrwyddo’r defnydd o ddeunyddiau amgen priodol; 

 sicrhau cyflenwad digonol o fwynau sydd eu hangen, a hynny am brisiau 

rhesymol; a gwarchod adnoddau mwynau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

 

5.2 Ym mis Mehefin 2008, penderfynodd Bwrdd Cyngor Gwynedd gymeradwyo'r 

Datganiad Technegol Rhanbarthol a gynhyrchwyd gan Weithgor Agregau 

Rhanbarthol Gogledd Cymru. Mae Datganiad Technegol Rhanbarthol Gogledd 

Cymru wedi bod yn destun adolygiad ac ymgynghoriad ac wedi ei gymeradwyo ers 

hynny gan bob un o'r cynghorau lleol yng Nghymru ym mis Awst 2014, ynghyd â 

chael cymeradwyaeth y Gweinidog. Paratowyd y datganiad yn unol â darpariaethau 

Polisi Cynllunio Mwynau (Cymru) a Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 1: Agregau 

(MTAN1), er mwyn gosod allan amcan cyffredinol i sicrhau cyflenwad a reolir yn 

gynaliadwy o agregau; ".... fel y ceir y cydbwysedd gorau rhwng ystyriaethau 

amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol, tra'n gwneud yn siŵr bod yr effeithiau 

amgylcheddol ac amwynder unrhyw echdynnu angenrheidiol yn cael eu cadw ar lefel 

sy'n osgoi achosi niwed amlwg i fuddiannau o bwysigrwydd cydnabyddedig". Prif 

bwrpas y Datganiad Technegol Rhanbarthol yw nodi'r strategaeth ar gyfer darparu 

agregau yng Ngogledd Cymru am gyfnod o 25 mlynedd sy'n dod i ben yn 2036 ac 

mae'n darparu sail strategol ar gyfer cynlluniau datblygu lleol. 

 

5.3 Mae'n asesu capasiti amgylcheddol pob awdurdod i gyfrannu at gyflenwad digonol o 

agregau crai. Rhaid i’r Cyngor, fel yr Awdurdod Cynllunio Mwynau, gynnal banc tir 

o gronfeydd mwynau agregau wrth gefn a ganiateir gyda'r cyfarwyddyd cyfredol yn 

datgan lleiafswm banc tir o 7 mlynedd ar gyfer tywod a graean. Graianog yw'r unig 

chwarel tywod a graean weithredol yng Ngwynedd, o ystyried bod caniatâd diweddar 

a roddwyd yn Llecheiddior Uchaf yn 2013 eto i gychwyn gweithredu. Nodwyd Cae 

Efa Lwyd fel gwarchodfa segur yn y Cynllun Datblygu Lleol ac mae Adroddiadau 

Prifysgol Lerpwl dyddiedig 1988 a 2003 (Adnoddau Tywod a Graean) yn cadarnhau 

fod gan y dyddodiad botensial masnachol uchel. Mae adolygiad o'r Datganiad 

Technegol Rhanbarthol wedi nodi diffyg yn y banc tir o gronfeydd tywod a graean 

wrth gefn yng Ngwynedd, gan argymell ymhellach gynyddu’r dosraniadau tywod a 

graean ar y tir yng Ngwynedd er mwyn creu cydbwysedd gwell o gyflenwad gyda 

chronfeydd wrth gefn yn Sir y Fflint ac Wrecsam, a lleihau goruchafiaeth y 

cyflenwadau o Ogledd Ddwyrain Cymru. Y cyfanswm dosraniadau ar gyfer 
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Gwynedd, fel y cyfrifir gan Adolygiad Cyntaf RTS, yw 4.4 miliwn tunnell fetrig ar 

gyfer tywod a graean wedi’i ennill o’r tir a 6.75 miliwn tunnell ar gyfer cerrig mâl. 

Mae'r rhain yn cymharu â banciau tir presennol o 0.7 miliwn o dunelli ar gyfer tywod 

a graean a 8.51 miliwn o dunelli am gerrig mâl (hyd at 31 Rhagfyr 2010).  

 

5.4 Felly, mae'r RTS yn cydnabod bod diffyg o dywod a graean y nodwyd dyraniadau 

newydd ar eu cyfer yng Ngwynedd yn y CDLl, sef cyfanswm o 3.7 miliwn o dunelli 

fel lleiafswm. Mae'r ffigwr hwn yn cymryd i ystyriaeth y cronfeydd wrth gefn a 

ganiateir o dywod a graean y gellir eu gosod yn erbyn y gofynion dosraniad, h.y. y 

caniatâd a roddwyd yn Llecheiddior Uchaf ac estyniad diweddar Graianog. Ymhlith 

amcanion eraill, mae Polisi Cynllunio Cymru yn cydnabod bod gwaith mwynau yn 

wahanol i fathau eraill o ddatblygiad oherwydd dim ond lle mae mwynau yn bodoli y 

gellir echdynnu, a bod y datblygiad yn drosiannol ac ni ellir ei ystyried fel defnydd tir 

parhaol er y gall y gweithrediadau ddigwydd dros gyfnod hir o amser. Mae Polisi 

MWYN 2 a Pholisi Strategol PS 22 y Cynllun Datblygu Lleol yn cydnabod y 

cyfraniad gan awdurdodau lleol i gynnal y galw rhanbarthol a lleol am gyflenwad 

parhaus o fwynau, a nodwyd Cae Efa Lwyd fel un o 5 'ardaloedd a ffefrir' ar gyfer 

cyflenwadau tywod a graean yn y dyfodol. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi; 

“Dylai polisïau a chynigion mewn cynlluniau datblygu nodi’n glir lle dylid cloddio 

am fwynau o’r fath, neu lle bo hynny’n fwyaf tebygol o ddigwydd. Mae hynny’n rhoi 

elfen gref o sicrwydd i bawb. Dylid nodi’r lleoedd hynny’n glir ar fap cynigion”. 

Nodir 'Ardaloedd a ffefrir' fel; "Ardaloedd o adnoddau hysbys gyda rhywfaint o 

botensial masnachol, a lle y gallai ei ragweld caniatâd cynllunio rhesymol", lle dylai 

gweithredwyr gael eu hannog i gyflwyno cynigion mwy penodol. 

 

5.5 Fodd bynnag, mae'r RTS yn nodi ymhellach bod lle bo cronfeydd wrth gefn segur y 

gellir eu rhoi ar waith, yn amodol ar Asesiad Effaith Amgylcheddol a chytundeb 

amodau modern, gall y rhain gael eu gwrthbwyso yn erbyn y gofynion dosraniad. Yn 

achos tywod a graean, mae adroddiadau'r Gweithgor Agregau Rhanbarthol (RAWP) 

yn adnabod cronfeydd gweithgar ac anweithgar, ond yn achos Cae Efa Lwyd, 

ystyriwyd bob amser bod gobaith realistig o ailagor, gan fod ffigyrau ar gyfer y 

gronfa wrth gefn a ganiateir wedi cael eu darparu mewn ymateb i Arolygon Mwynau 

RAWP. Yn ogystal, mae'r ACM wedi derbyn ymholiadau penodol yn ymwneud â'r 

safle dros nifer o flynyddoedd ac mae'r posibilrwydd o ailagor wedi bod yn llawer 

mwy realistig ers cwblhau'r ffordd osgoi, oherwydd gellir cludo trwy fynediad 

uniongyrchol i Ffordd Clynnog, tra o'r blaen byddai angen i gerbydau cludo nwyddau 

drafod llwybr drwy ardal breswyl adeiledig cyn croesi pont wan sy’n cysylltu â 

chanol Penygroes.  

 

5.6 Noda’r adroddiad blynyddol 2015 drafft a gynhyrchwyd gan Weithgor Agregau 

Rhanbarthol Gogledd Cymru, o ran tywod a graean, bod y banc tir, yn seiliedig ar 

gyfartaledd gwerthiant 3 blynedd, yn sefyll ar 22 mlynedd yng Ngogledd Ddwyrain 

Cymru, ond yn sefyll ar ddim ond 6 blynedd yng Ngogledd Orllewin Cymru, sydd yn 

is na'r isafswm 7 mlynedd a argymhellir yn MTAN1. Mae'r banc tir, yn seiliedig ar 

werthiant y 10 mlynedd diwethaf, yn sefyll ar 8 mlynedd i Ogledd Orllewin Cymru. 

Er na fydd cronfa wrth gefn o 320,000 o dunelli a gedwir yn Nghae Efa Lwyd yn cael 

llawer o effaith o ran bodloni gofynion dosraniad yr awdurdod, mae'r cynnig serch 

hynny yn ychwanegiad a groesewir i’r banc tir o dywod a graean yng Ngogledd-

Orllewin Cymru. Gall y deunydd a dynnir o’r chwarel gael ei ddefnyddio i gyflenwi'r 

marchnadoedd a sefydlwyd yng Ngwynedd ac isranbarth Gogledd Cymru, gan 

gynnwys cynhyrchion uniongyrchol adeiladu, gwaith amddiffyn rhag y môr, coblau 

addurnol a phrosiectau ffyrdd, ond yn bennaf i gyflenwi allanfeydd concrit parod 

ledled Gogledd Orllewin Cymru, gan gynnwys y Parc Cenedlaethol, Ynys Môn a 

rhannau o Gonwy.  
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5.7 Mae AHNE Llŷn wedi ei leoli 2.2km i'r de ac mae’r Parc Cenedlaethol 3km 

ymhellach i'r dwyrain. Ar wahân i ffin Tirwedd Hanesyddol Nantlle sydd wedi’i lleoli 

180m i'r dwyrain o'r safle, nid oes dynodiadau tirwedd lleol neu amgylcheddol eraill o 

fewn neu'n agos at ffin y cais. Yn amodol ar ystyried yr holl ystyriaethau cynllunio 

perthnasol eraill, ystyrir bod y rhwymedigaethau dosrannu ar ran yr awdurdod ar 

gyfer cyflenwi parhaus o dywod a graean ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru yn 

cydymffurfio â Pholisi Cynllunio Cenedlaethol a Rhanbarthol a’r Canllawiau, yn 

ogystal â gofynion Polisi Strategol PS 22 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn.  

 

5.8 Fodd bynnag, y prif ystyriaethau cynllunio gyda'r cynnig hwn yw ailgychwyn 

gweithrediadau o dan ROMP sydd â'r potensial i sŵn, cludo a llwch effeithio ar eiddo 

a leolir ger yr ardal ddatblygu a'r angen i roi sylw i wrthdaro posibl gyda pholisïau 

clustogfa lleol a chenedlaethol. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.9 Mae caniatâd mwynau segur yng Nghae Efa Lwyd wedi ei leoli yn union i'r gorllewin 

o Benygroes, gyda mynediad uniongyrchol i Ffordd Clynnog, sydd hefyd yn 

gwasanaethu sawl eiddo sy’n edrych dros y safle. Mae Polisi AMG: 3 o'r Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd yn anelu at ddiogelu a gwella nodweddion a'r rhinweddau 

sy’n unigryw i gymeriad y dirwedd leol. Rhaid i gynigion a fyddai'n cael effaith 

niweidiol sylweddol ar gymeriad y dirwedd ddangos drwy asesiad tirwedd sut mae 

cymeriad y dirwedd wedi dylanwadu ar ddyluniad, graddfa, natur a dewis safle'r 

datblygiad. 

 

5.10 Cwbhawyd asesiad tirwedd a gweledol y datblygiad arfaethedig yn unol â'r 

Canllawiau ar gyfer Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol ac mae’n gwneud 

gwerthusiad o'r safle gan ystyried gwybodaeth tirwedd adnoddau Cymru, 

LANDMAP, (Cyfoeth Naturiol Cymru) a Chanllawiau Cynllunio Atodol: Cymeriad 

Tirwedd 2009 Cyngor Gwynedd. Mae'r asesiad yn gwneud gwerthusiad o'r dirwedd o 

amgylch ac yn gwneud gwerthusiad o effeithiau (ffisegol a heb fod yn ffisegol) 

uniongyrchol ac anuniongyrchol y datblygiad ar y dirwedd o amgylch, yn ogystal â’r 

effaith leol.   

 

5.11 Nid yw'r safle yn destun i unrhyw gyfyngiadau tirwedd a ddynodwyd yn genedlaethol 

nac yn 'Ardal Tirwedd Arbennig' a ddynodwyd yn lleol yng Nghynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Fodd bynnag, mae'r chwarel wedi ei lleoli yn gyfan 

gwbl o fewn Ardal Cymeriad Tirwedd Arfordir a Gwastatir Arfon (LCA) sy'n 

ymestyn o Glynnog yn y de tuag at Fangor yn y gogledd. Mae'r ardal yn cynnwys tir 

pori rhwng yr iseldir arfordirol a godrau Eryri, wedi'u gwahanu gan ddyffrynnoedd 

bas yn llifo tua’r gorllewin gyda ffiniau caeau sy'n cynnwys cymysgedd o goetir, 

waliau cerrig a gwrychoedd mewn cyflwr amrywiol. Mae ardal yr astudiaeth 

ehangach y LVIA yn cadarnhau nifer o safleoedd amgylcheddol a hanesyddol 

dynodedig gan gynnwys SoDdGA ac ACA, henebion cofrestredig, parciau 

hanesyddol a gerddi ac adeiladau rhestredig. Yn fwyaf nodedig, mae ffermdy Cae Efa 

Lwyd Fawr yn adeilad rhestredig Gradd II ac wedi ei leoli tua 150m i'r gorllewin o'r 

man cloddio arfaethedig.   

  

5.12 Mae ffin tirwedd Nantlle o ddiddordeb hanesyddol eithriadol wedi ei leoli oddeutu 

180m i'r dwyrain o'r safle ac ni ystyrir y bydd y cynnig yn effeithio ar natur a ffabrig 

y dynodiad tirwedd hanesyddol hwn nac arwyddocâd diwylliannol a chymeriad 

ardaloedd y chwareli. Fodd bynnag, mae chwarela wedi cael effaith, ac yn parhau i 
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gael effaith, ar y dirwedd leol ac mae hanes o ddefnydd masnachol o adnoddau tywod 

a graean yng nghanol LCA Llŷn ers dros 60 mlynedd. Mae'r ardal cymeriad yn ffurfio 

clustogfa rhwng AHNE Llŷn i'r gorllewin a Pharc Cenedlaethol Eryri i'r dwyrain a 

diffinnir ei nodweddion allweddol yng Nghanllawiau Cynllunio Atodol Gwynedd 

(Cymeriad Tirwedd Tachwedd 2009) fel; 

 Ymyl hir eang ger LCA Arfordir Menai, yn ymestyn i ymylon ucheldir Moel 

Tryfan a Mynydd y Cilgwyn 

 Cymeriad tirwedd wedi’i ddylanwadu gan weithredoedd rhewlifol a 

dyddodion a thirffurfiau canlyniadol 

 Cymysgedd o fathau o aneddiadau - pentrefi bach i drefi mawr. Caernarfon, 

craidd hanesyddol pwysig, gydag ymylon anheddiad modern sy'n amrywiol o 

ran ansawdd 

 Ystod o gynefinoedd a thirweddau arfordirol, sy'n cyfrannu at gymeriad yr 

ardal 

 Ardal yn darparu lleoliad pwysig i AHNE Ynys Môn i'r gogledd (y tu hwnt i 

Afon Menai) ac AHNE Llŷn i'r de 

 

5.13 Mae arwyddocâd posibl effeithiau ar y dirwedd ac effeithiau gweledol yn cael ei 

bennu gan gyfuniad o faint yr effaith bosibl a sensitifrwydd y gosodiad tirwedd i 

newid. Byddai'r datblygiad arfaethedig yn achosi effeithiau uniongyrchol ar 

nodweddion tirwedd y safle cais sydd yn anochel oherwydd natur echdynnu mwynau. 

Ystyriwyd sensitifrwydd y dynodiadau tirwedd o gwmpas, ardaloedd preswyl a 

derbynyddion hamdden. Mae pellter a maint y cynnig hefyd yn ffactorau allweddol, 

ond hefyd cyfansoddiad y dirwedd a phresenoldeb niferus nodweddion naturiol ac o 

waith dyn rhyngddynt a’r gorwel. 

 

5.14 Cynhwysa’r effeithiau gweledol a thirwedd posibl yn ystod y cyfnod gweithredol 

gyfuniad o beiriannau yn echdynnu deunyddiau, symudiadau cerbydau, storio 

cyflenwadau a thwmpathau sgrinio, a cholli elfennau tirwedd, gan gynnwys tirffurf a 

llystyfiant yn ystod echdynnu ac ôl-adfer. Mae'r ddau gynllun gwaith (ROMP & 

Chynigion Amgen) yn cynnwys stripio priddoedd ar draws yr ardal gyfan o waith ar 

gyfer Camau 1 a 2 o’r datblygiad, a fydd yn golygu newid gweledol sylweddol o dir 

amaethyddol i chwarel sy’n gweithio. Mae'r Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol yn 

dod i'r casgliad y bydd y datblygiad arfaethedig yn ystod y cyfnod gweithredu yn 

achosi effeithiau andwyol bach i nodedig andwyol ar yr ardal cymeriad tirwedd union 

o amgylch y safle, ac effeithiau andwyol bach iawn i andwyol bach ar gymeriad y 

tirwedd ymhellach (pen dwyreiniol Penygroes, Llanllyfni a thai ar wasgar i'r de tuag 

at AHNE Llŷn). Aseswyd grwpiau derbynwyr o fewn 500m i'r safle fel y rhai mwyaf 

agored i effeithiau gweledol andwyol, ac roeddent yn cynnwys eiddo preswyl o 

amgylch y safle, ond hefyd, defnyddwyr cyfnodol Ffordd Clynnog, cerbydau sy'n 

teithio ar hyd Allt Goch, defnyddwyr hawliau tramwy cyhoeddus a thrac beicio Lôn 

Eifion ac eiddo ar ochr ddwyreiniol ffordd osgoi Penygroes gan gynnwys Lôn Haearn 

Bach, Maes y Môr a mannau agored cyhoeddus cysylltiedig. Ni ystyrir y bydd y 

cynigion yn cael effaith andwyol tymor hir ar osodiad adeilad rhestredig Gradd II Cae 

Efa Lwyd Fawr. 

 

5.15 Mae'r LVIA hefyd yn datgan ar ôl cwblhau'r gwaith adfer, bod gan y datblygiad 

botensial i achosi effeithiau andwyol bach ar gymeriad tirwedd Penygroes a'r ardal 

ehangach. Gellir lleihau’r effeithiau ar dirwedd y cynnig ymhellach drwy gyfrwng y 

gwaith lliniaru ac adfer arfaethedig a gynlluniwyd i gymathu’r maes cloddio i'r 

dirwedd o amgylch. Mae'r gwaith tywod a graean yn gymharol ddeinamig o'i 

gymharu â chwareli craig galed, gan fod y cronfeydd wrth gefn fel arfer o dan dir 

amaethyddol. O ganlyniad, mae'r awdurdod cynllunio mwynau yn gofyn am adferiad 

cynyddol i wneud iawn am golli amwynder a thir cynhyrchiol yn sgil gwaith o'r fath. 
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Hyd yma, mae gweithfeydd sydd wedi’u gweithio allan wedi cael eu hadfer yn 

effeithiol i’w defnydd gwreiddiol, amaethyddiaeth yn bennaf, ac yn awr maent yn 

cydweddu â'r dirwedd o amgylch.  

 

5.16 Cydnabyddir y gellir ceisio technegau a dulliau o adfer a phlannu amrywiol ac mae'n 

bwysig i lwyddiant y cynllun bod amcanion adfer yn cael eu teilwra'n benodol. Mae 

manylion y cais yn nodi rhestr o fesurau ar gyfer adfer yn rhannol i ddefnydd 

amaethyddol, i gael eu rhoi ar waith yn unol â'r rhestr o amodau cynllunio, sy'n ei 

gwneud yn ofynnol i'r safle fod yn destun archwiliad blynyddol o ôl-ofal. Mae adran 

Cyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru yn nodi’r defnydd gorau o ddeunyddiau adfer 

er mwyn cyflawni amcanion y gwaith adfer. Fodd bynnag, yn ychwanegol at adfer 

amaethyddol, mae'r cynllun yn darparu ar gyfer creu tirffurf sy'n gallu darparu'r 

amodau gorau posibl ar gyfer cynefin bywyd gwyllt a gwella bioamrywiaeth. 

 

5.17 Ystyrir felly, yn amodol ar gynllun manwl o ôl-ofal i'w gytuno o dan amod cynllunio, 

bod y cynllun o adfer a gyflwynwyd yn ddigonol i liniaru effeithiau gweledol a 

thirwedd posib y datblygiad ac mae'n cydymffurfio â gofynion Polisïau Strategol PS 

19, PS 20 a Pholisïau AMG 3, MWYN 3 & MWYN 9 o Gynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd Gwynedd a Môn. 

 

     Amwynderau Cyffredinol a Phreswyl 

 

5.18 Mae Polisi Cynllunio Cymru Mwynau a MTAN1: Agregau wedi sefydlu egwyddor o 

glustogfeydd o amgylch safleoedd cloddio am fwynau, lle mai’r nod yw diogelu 

defnyddiau tir sy'n fwyaf sensitif i effaith gweithrediadau mwynau trwy sefydlu 

pellter gwahanu rhwng defnyddiau tir a allai wrthdaro. Diffinnir datblygiad sensitif 

yn MTAN1 fel; "Unrhyw adeilad a feddiannir gan bobl yn rheolaidd ac sy’n cynnwys 

ardaloedd tai, hosteli, mannau cyfarfod, ysgolion ac ysbytai lle disgwylir safon 

dderbyniol o amwynder ". Diffinnir clustogfa o ymyl allanol yr ardal weithredol, gan 

gynnwys ffyrdd cludo safle a lagwnau. Mae MTAN1 yn argymell isafswm pellter o 

100 metr ar gyfer gweithrediadau tywod a graean ac eraill lle na chaniateir ffrwydro.  

 

5.19 Amcan y glustogfa yw diogelu defnyddiau tir sy'n fwyaf sensitif i effaith 

gweithrediadau mwynau trwy sefydlu pellter gwahanu rhwng defnyddiau tir a allai 

wrthdaro. Mae ymchwil wedi dangos bod pobl sy'n byw yn agos at weithfeydd 

mwynau yn ystyried mai llwch yw prif effaith cloddio am fwynau ac unrhyw 

weithrediadau prosesu, wedi'i ddilyn gan draffig, sŵn a dirgryniad o ffrwydro. Mae 

Llywodraeth Cynulliad Cymru o'r farn y dylai'r pellteroedd lleiaf gael eu mabwysiadu 

oni bai fod rhesymau clir a chyfiawn ar gyfer lleihau’r pellter. Un enghraifft efallai, 

oherwydd dulliau eraill o reoli, mai effaith gyfyngedig iawn fyddai o'r safle cloddio 

mwynau. 

 

5.20 Yn amlwg, mae gwrthdaro â gofynion polisi cynllunio cenedlaethol a lleol mewn 

perthynas â sefydlu clustogfa, o gofio nad oes eiddo o fewn 100m o'r gwaith 

arfaethedig fel a ragnodir o dan Bolisi MWYN 5 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Môn a Gwynedd. Fodd bynnag, gyda chais am benderfynu ar amodau ar safle 

mwynau segur, mae’r egwyddor o chwarela eisoes wedi ei sefydlu gyda rhoi’r 

caniatâd cynllunio, a dylid cadw mewn cof na all y broses adolygu negyddu’r 

caniatadau hynny neu gyfyngu ar hawliau gweithio heb ysgwyddo rhwymedigaeth 

waharddol am iawndal. Yr unig faterion y gall yr awdurdod cynllunio mwynau 

ystyried yw'r amodau a ddefnyddir ar y caniatâd a chynllun o waith sy’n ddigonol i 

liniaru unrhyw effeithiau, nid egwyddor y datblygiad. 
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5.21 Mae gan natur gweithrediadau mwynau y potensial i achosi niwsans tymor byr a 

gynhyrchir gan weddillion a gollyngiadau yn ystod cyfnodau gweithredol y 

datblygiad. Fel y cadarnhawyd yn y cynigion ROMP, bydd y datblygiad yn amodol ar 

amserlen gyfyngedig yn cynnwys cludiant o ddeunyddiau oddi ar y safle, a gludir i’r 

man gweithredu presennol yng Nghefn Graianog i'w prosesu. Nid yw'r cyflwyniad yn 

cynnwys cynigion ar gyfer gosod peiriannau ar gyfer sgrinio, mathru neu olchi 

mwynau ac o ganlyniad, ni fydd angen gosod seilwaith ychwanegol fel lagwnau setlo 

i gael gwared ar silt a gwastraff sgil-gynhyrchion sy'n deillio o unrhyw brosesau 

golchi. Bydd gorlwytho a phriddoedd sydd wedi’u tynnu o'r ardal waith yn cael eu 

storio mewn byndiau sgrinio ar hyd ffin dwyreiniol a deheuol y safle, a byddant yn 

cael eu defnyddio i adfer y safle ar ôl rhoi'r gorau i weithrediadau. 

 

5.22 Cynigiodd cyflwyniad gwreiddiol 2014 i gyfanswm o 500,000 tunnell gael ei symud 

dros gyfnod o 17 mlynedd, h.y. cyfartaledd o 30,000 tunnell y flwyddyn. Fodd 

bynnag, cadarnhaodd yr wybodaeth atodol a gyflwynwyd i gefnogi'r ROMP asesiad 

diwygiedig o fwynau wrth gefn o 320,000 tunnell i'w gweithio i ddyfnder o 96m aOD 

yn hytrach na 88m aOD, er mwyn sicrhau gweithio sych uwchben dŵr daear. Mae'r 

cynnig diwygiedig yn trafod dwy sefyllfa sy'n wahanol o ran y cyfnod 

gweithrediadau;  

 

 50,000 tunnell y flwyddyn am 7 mlynedd gan ddefnyddio'r fynedfa bresennol 

i ffordd ddiddosbarth Ffordd Clynnog. Yn seiliedig ar y safle yn gweithredu 

rhwng 07:00awr a 18:00awr o ddydd Llun i ddydd Gwener a 08:00awr a 

12:00awr ar ddydd Sadwrn, byddai'r safle yn allforio rhwng 9 a 10 o lwythi 

neu 18-20 o symudiadau HGV y dydd, a fyddai'n cyfateb i lwyth 1 x 20-

tunnell neu 2 symudiad yr awr , 

 100,000 tunnell y flwyddyn am 3 blynedd, yn amodol ar ganlyniad ffafriol i 

gais am fynedfa i gerbydau ar wahân, a fyddai'n darparu cyswllt 

uniongyrchol i'r briffordd Dosbarth 3 yn Allt Goch, tua 430m i'r dwyrain o 

gylchfan yr A487 ym Mhenygroes. Yn seiliedig ar y safle yn gweithredu 

rhwng 07:00awr a 18:00awr o ddydd Llun i ddydd Gwener a 08:00awr a 

12:00awr ar ddydd Sadwrn, byddai'r safle’n allforio rhwng 18 a 20 llwythi 

neu 38-40 o symudiadau HGV y dydd, a fyddai'n cyfateb UP i 2 o lwythi 20-

tunnell neu 4 symudiad yr awr. 

 

5.23 Mewn ymateb i ymgynghoriad, cadarnhaodd Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd 

Gwynedd mai’r cynnig ar gyfer mynedfa newydd a phwrpasol fyddai'r dewis a ffefrir 

ar gyfer y safle gan y byddai'n cyfeirio traffig trwm i ffwrdd o Ffordd Clynnog a 

sicrhau gweithredu’r 'Cynllun Amgen' fel y nodir ar y cynlluniau cais, h.y. dilyniant 

fesul cam o weithrediadau o'r gorllewin i'r dwyrain gyda bwnd sgrin ddi-dor ar hyd 

ffin ddwyreiniol a deheuol y safle. O ran y cynllun 'ROMP', mae’r fynedfa bresennol 

i'r safle yn Ffordd Clynnog yn torri'r ddau bwnd sgrinio a rhwystr acwstig, gan 

gynnig dim gwanhau ac yn rhoi golwg clir o’r datblygiad arfaethedig i'r eiddo agosaf. 

 

5.24 Yn ychwanegol at y bwnd sgrin, mae’r cynigion ‘ROMP’ ac 'Amgen' yn cynnwys 

ffens acwstig 2.5m o uchder wedi’i chodi ar hyd ffiniau dwyreiniol a deheuol y safle, 

o ystyried mai dim ond sgrinio dros dro a roddir gan y byndiau pridd ar gyfer 

cyfnodau penodol a bod y bwnd dwyreiniol i gael ei symud a’i ddefnyddio fel 

cyfrwng adfer ar ôl rhoi'r gorau i Gam 2 o weithrediadau.  

 

5.25 Disgwylir i Awdurdodau Cynllunio Mwynau osod 'amodau modern llawn' ar 

safleoedd Segur a gallant wneud hynny gyda llai o atebolrwydd am iawndal, hyd yn 

oed os byddai hyn yn peryglu hyfywdra economaidd y safleoedd neu’n effeithio ar eu 

gwerth asedau. Mae gan ymgeiswyr hawl i apelio i Lywodraeth Cymru gyda 6 mis o 
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hysbysiad yr ACM o benderfyniad os ydynt yn ystyried yr amodau a osodwyd gan yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau yn afresymol mewn unrhyw fodd. Fodd bynnag, 

mae’n debyg mai’r gweithrediadau dros dro sy’n debygol o fod yr elfennau mwyaf 

ymwthiol o'r cynllun, megis: cynnull peiriannau, gwaith paratoi'r safle, stripio pridd, 

ffurfio byndiau sgrinio a gwaith adfer. Hefyd, mae gweithredu cam 3 o gloddio angen 

cael gwared ar y byndiau sgrinio, neu ran ohonynt, er mwyn adfer camau blaenorol y 

datblygiad.  

 

Sŵn 

  

5.26 Mae'r cais yn cadarnhau bod yr hinsawdd sŵn presennol wedi cael ei asesu mewn 

eiddo cyfagos ac yr ymgymerwyd â rhagfynegiadau o lefelau sŵn uchaf yn y dyfodol 

yn unol â’r Safonau Prydeinig perthnasol a Chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mewn 

ymateb i ymgynghoriad, mae Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd 

wedi mynegi pryderon ynghylch natur y datblygiad ac agosrwydd eiddo preswyl 

mewn ardal sy’n un wledig yn bennaf. Mae cywirdeb unrhyw fesuriadau sŵn cefndir 

a roddir yn ffurfio llinell sylfaen i ragfynegi cydymffurfio â'r canllawiau, a ble y mae 

angen mesurau ychwanegol.   

 

5.27 Er mwyn ymdrin â phryderon Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd, mae'r ymgeisydd 

wedi darparu rhagor o fanylion am yr hinsawdd sŵn presennol ynghyd ag arolwg 

wedi'i ddiweddaru o sŵn cefndir yn seiliedig ar y cynigion diwygiedig a’r Nodyn 

Cyngor Technegol Mwynau cyfredol (MTAN1).  

 

5.28 O ystyried y glustogfa lai a ddefnyddir gyda ffin y cais, mae'r ymgeisydd wedi cytuno 

i gyfyngu ar oriau gweithredu er budd amwynder y trigolion lleol, wedi’i liniaru 

ymhellach drwy gyfrwng twmpath/ bwnd baffl a ffens acwstig. Ni fydd 

gweithrediadau yn cychwyn ddim cynharach nag 8.00awr ond mae gwasanaeth 

Gwarchod y Cyhoedd yn argymell y dylid rhoi diogelwch pellach, oherwydd 

agosrwydd y gwaith i eiddo sy'n sensitif i sŵn. Argymhellir nad yw terfynau sŵn ar 

eiddo sensitif yn fwy na'r lefel cefndir o fwy na 10 dB(A) fel y nodir yn (MTAN1). 

Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r arolwg sŵn cefndirol, mae Gwarchod y Cyhoedd yn 

argymell lefel sŵn o 48 dB(A) LAeq, maes rhydd 1 awr ym Mhentyrch a Bryn 

Hyfryd a 45dB(A) LAeq, maes rhydd 1 awr yng Nghae Efa Lwyd Fawr. Noda 

Gwarchod y Cyhoedd ymhellach y ceir derbyniad cyffredinol i’r ffaith bod lefelau llai 

na 45dB(A) LAeq, maes rhydd 1 awr yn dderbyniol fel amod, ac o ystyried bod y 

cefndir +10 lle'r eir dros ben yn llai na 3dB o'r lefel a argymhellir, cytunir y gellir 

cyrraedd cyfaddawd wrth gytuno ar osod y lefelau hyn mewn amod. 

 

5.29 Mae peth pryder yn parhau ynghylch effeithiau gweithredu ar fore Sadwrn a'r lliniaru 

priodol y gellir ei ddefnyddio. Mae'r adroddiad sŵn yn cynnig 'gweithio cyfyngedig' 

ar fore Sadwrn i wahardd unrhyw weithrediadau ar yr wyneb gwaith, o gofio bod 

anheddau preswyl o fewn ardal y safle yn gyffredinol yn profi lefelau sŵn cefndirol is 

ar benwythnosau oherwydd llai o gyfraniad gan draffig cymudwyr ar y rhwydwaith 

ffyrdd lleol.  

 

5.30 Gellid gosod amodau ar y datblygiad yn unol â hynny, er bod y Gwasanaeth 

Gwarchod y Cyhoedd yn argymell nad yw caniatâd yn cael ei roi ar gyfer unrhyw 

weithrediadau ar ddydd Sadwrn. O ystyried y byddai Cae Efa Lwyd yn gweithredu fel 

safle lloeren, gan allforio deunydd i Gefn Graianog ar gyfer prosesu a gwerthu, nid 

yw'n ymddangos bod cyfyngiad o'r fath yn rhagfarnu i raddau afresymol; gall y 

gweithredydd weithio'r safle os y gellir cyflawni’r cwota blynyddol o fwynau mewn 

wythnos waith 5 diwrnod. Efallai y bydd yn ofynnol defnyddio hyblygrwydd er 

mwyn cwblhau'r datblygiad o fewn amserlen benodol, o ystyried y cyfyngiad ar 
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weithio ar ddydd Sadwrn, e.e. 4 blynedd ar gyfer allbwn 100,000tpa ac 8 mlynedd ar 

gyfer allbwn 50,000tpa. 

 

5.31 Ar gyfer gweithrediadau a gweithgareddau dros dro sy'n darparu manteision tymor 

hwy (stripio pridd ac amnewid, adeiladu twmpath baffl, cael gwared ar domenni 

sbwriel a gweithrediadau tebyg eraill), mabwysiadwyd terfyn o 67dB LAeq, yn 

seiliedig ar ganllawiau MTAN 1. 

 

Ansawdd Aer 

 

5.32 Mae'r asesiad ansawdd aer yn delio â'r materion posibl sy'n deillio o weithrediadau 

mwynau a throsglwyddo deunydd i'r gwaith prosesu presennol yng Nghefn Graianog. 

Nodwyd ffynonellau posibl o lwch ac argymhellir y mesurau rheoli arferion llwch 

gorau er mwyn lleihau unrhyw aflonyddwch o'r fath mewn lleoliadau sensitif gerllaw.  

 

5.33 Mae'r Datganiad Cynllunio yn cynnig bod y gweithrediad yn destun i fesurau penodol 

lliniaru llwch a'r angen i fonitro llwch ac amodau hinsoddol a all effeithio ar fudo a 

chyfeiriad y llwch ffo a'i effaith ar y gymuned leol. Mewn ymateb, cadarnhaodd 

Gwarchod y Cyhoedd fod Strategaeth Ansawdd Aer Genedlaethol y DU yn 

cyfarwyddo'r meini prawf ansawdd aer perthnasol ar gyfer gronynnau, ac mae'n 

bwysig nad yw unrhyw lygryddion aer sy'n codi o'r gwaith yn cael effaith andwyol ar 

iechyd y cyhoedd. Mynna Gwarchod y Cyhoedd y dylai monitro ansawdd aer lleol 

fod wedi cael ei gynnal, yn hytrach na defnyddio'r data gorau sydd ar gael, ond maent 

yn cadarnhau oherwydd bod y safle yn chwarel tywod a graean, ystyrir y gellir rheoli 

ansawdd yr aer drwy amodau cynllunio.  

 

Crynodeb 

 

5.34 Mae'r rheolaethau priodol ar gyfer sŵn, ansawdd aer, dirgryniad er budd gwarchod yr 

amgylchedd a mwynderau preswyl yr ardal wedi bod yn destun trafodaeth bellach 

gyda'r ymgeisydd ac mae rhestr o amodau a ffefrir yn cael ei chynnwys yn Atodiad 2 

i'r adroddiad hwn. I grynhoi, mae gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd wedi amlinellu 

gofynion penodol i gael eu cynnwys o dan amodau cynllunio, gan gynnwys; 

 Rheoli lefel y sŵn penodol yn unol â'r canllawiau perthnasol yn MTAN1, nad 

yw terfynau sŵn ar eiddo sensitif yn fwy na'r lefel cefndir o fwy na 10dB 

(A), 

 Defnydd o fynediad a gweithrediad y safle gyfyngu i 08:00awr i 18:00awr 

dydd Llun i ddydd Gwener, a dim o gwbl ar ddydd Sadwrn, dydd Sul na 

Gwyliau Banc, 

 Manylion y cyfleuster golchi olwynion i'w cyflwyno er cymeradwyaeth yr 

awdurdod cynllunio mwynau yn pennu lleoliad, dyluniad, manyleb a 

rheolaethau i sicrhau defnydd cywir, 

 Cynllun lliniaru sŵn i'w gyflwyno er cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio 

mwynau, yn nodi'r darpariaethau sydd i'w gwneud ar gyfer rheoli sŵn o offer 

symudol neu beiriannau, 

 Cynnal a chadw bwnd sgrinio sŵn a/neu ffens acwstig, 

 Gosod larymau sŵn gwyn ar yr holl offer a'r peiriannau a ddefnyddir ar y 

safle, 

 Cofnod ysgrifenedig o bob symudiad cerbydau nwyddau trwm i mewn ac 

allan o'r safle, 

 Ar gais yr awdurdod cynllunio mwynau, rhaid cynnal monitro ansawdd aer 

am gyfnod isafswm o 6 mis i fesur Amcanion Ansawdd yr Awyr a/neu'r 

Raddfa Dyddodiad Llwch mewn dull a gymeradwywyd yn y lleoliad(au) y 

cytunwyd arno gyda'r awdurdod cynllunio mwynau. Dylai'r monitro 
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gynnwys cyfeiriad at amodau meteorolegol a defnyddio medryddion 

dyddodiad llwch ac arolygon disgyrchol i ddarparu mwy o gywirdeb 

mesuriadau gwaelodol fel ffordd o gymharu pan fydd y safle'n weithredol. 

Argymhellir bod cynllun rheoli llwch yn cael ei baratoi a'i roi ar waith a rhoi 

amod parthed y materion canlynol; 

o Ni fydd lefelau PM10 yn fwy na 50μg/ m3 fel cymedr dyddiol gyda 

dim mwy na 35 o ormodiannau y flwyddyn, a 40μg/ m3 wedi'i fesur 

fel cymedr blynyddol, o'i fesur yn y derbynnydd iechyd pobl sensitif 

agosaf, 

o Ni fydd lefelau PM2.5 yn fwy na 25μg/ m3 fel cyfartaledd 

blynyddol, o'i fesur yn y derbynnydd iechyd pobl sensitif agosaf, 

o Ni fydd lefelau Nitrogen Deuocsid NO2 yn fwy na chymedr awr o 

200μg/ m3 fwy na 18 y flwyddyn, ac ni fydd yn mynd y tu hwnt i 

40μg/ m3 wedi'i fesur fel cymedr blynyddol a rhaid eu mesur ar 

dderbynnydd iechyd dynol sensitif agosaf, 

o Ar gyfer niwsans statudol a gofyniad am fesuryddion dyddodiad 

llwch, awgryma canllawiau’r DU werth canllaw o 200 mg/m2/ dydd, 

ar gyfartaledd dros 1 mis - cymedr blynyddol fel arwydd o niwsans 

tebygol. 

 

5.35 O ystyried yr amserlen weithredu lai, y cyfyngiadau ar y gwaith o brosesu dywod a 

graean, a gyda gosod yr amodau cynllunio priodol i reoli ennill a gweithio mwynau o 

dan ROMP, ystyrir y gall y datblygiad gael ei weithredu heb gael effaith andwyol ar 

fwynderau trigolion lleol, gan gydymffurfio â pholisi MWYN 3, MWYN 5 & 

PCYFF 2 o Gynllun Gwynedd a Datblygu lleol ar y Cyd Môn yn ogystal â 

Chanllawiau Cynllunio Atodol Gwynedd, Cynllunio a'r Iaith Gymraeg Tachwedd 

2009. 

 

Materion Traffig a Mynediad  

 

5.36 Mae'r asesiad trafnidiaeth a gyflwynwyd i gefnogi'r cais yn cadarnhau gwerthoedd 

symudiadau cyfredol a’r rhai a ragwelir, yn cynnwys arolwg Cyfrif Traffig 

Awtomatig (ATC) a gymerwyd mewn dau leoliad yn Allt Goch rhwng 11eg a 17eg 

Tachwedd 2015. O ran maint y traffig yn Allt Goch, mae'r canlyniadau ATC yn 

datgelu bod y llif traffig dyddiol cyfartalog rhwng Cyffordd Ffordd Clynnog a'r A487 

yn 1163 o gerbydau dros y cyfnod mesur saith niwrnod. Mewn ymateb i 

ymgynghoriad, cadarnhaodd awdurdod priffyrdd Llywodraeth Cymru nad oedd yn 

bwriadu rhoi cyfarwyddyd mewn perthynas â'r cais hwn. 

 

5.37 Mewn ymateb i ymgynghoriad, mynegodd gwasanaeth Trafnidiaeth Cyngor 

Gwynedd bryderon ynghylch effeithiau a hyd cludiant trwm yn defnyddio ffordd 

ddidosbarth Ffordd Clynnog sy'n gwasanaethu sawl eiddo preswyl gan gynnwys un 

eiddo a leolir yn union gyferbyn â'r fynedfa i'r safle. Mae'r rhan o'r ffordd 

ddiddosbarth sy'n cysylltu â chyffordd yn Allt Goch yn anaddas ar gyfer symudiadau 

cludo trwm a byddai'n anochel yn arwain at wrthdaro gyda thraffig lleol. Ar ben 

hynny, mae'r gyffordd bresennol i'r briffordd Dosbarth 3 yn Allt Goch yn dioddef o 

welededd gwael i gyfeiriad y gorllewin lle mae trigolion Ffordd Clynnog eisoes yn 

dibynnu ar ddrych gwelededd amgrwm wrth droi. Ni all yr Awdurdod Priffyrdd 

gefnogi cynigion i redeg cludiant trwm rheolaidd o’r gyffordd hon a chyflwynwyd 

cais cynllunio ar gyfer mynediad amgen i gerbydau i'r briffordd Dosbarth 3 gan y 

datblygwr i'w ystyried o dan cynllunio cyf. C17/0455/22/LL.  

 

5.38 Y cynnig ar gyfer mynedfa newydd a phwrpasol fyddai'r dewis a ffefrir ar gyfer y 

safle gan y byddai'n cyfeirio traffig trwm i ffwrdd o Ffordd Clynnog a sicrhau 
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gweithredu’r 'Cynllun Amgen' fel y nodir ar y cynlluniau cais, h.y. dilyniant fesul 

cam o weithrediadau o'r gorllewin i'r dwyrain gyda bwnd sgrin di-dor ar hyd ffin 

ddwyreiniol a deheuol y safle. Mae'r cyfyngiad pwysau 7.5 tunnell ar hyd y darn 

cyfan o'r ffordd Dosbarth 3 wedi ei osod fel mesur amgylcheddol i atal y defnydd o'r 

ffordd fel rhwng yr A499 a chwareli Dyffryn Nantlle, ac nid oes unrhyw reswm 

strwythurol ar gyfer y terfyn pwysau. Fodd bynnag, gallai cynigion i redeg llwythi 

trwm rheolaidd o’r safle i gylchfan yr A487 ym Mhenygroes barhau i gael ei ystyried 

yn groes i'r gorchymyn, ac mae ymateb yr Awdurdod Priffyrdd yn awgrymu 

ymhellach y gallai'r mater gael ei ddatrys drwy ledu'r lôn gerbydau, diwygio'r drefn a 

darparu arwyddion amgen ar gost yr ymgeisydd. 

 

5.39 Mae’r cais am fynedfa arall wedi ei asesu o dan adroddiad pwyllgor ar wahân gydag 

argymhelliad i’w gymeradwyo o ystyried bod darpariaeth o’r fath o safon ddigonol i 

ddelio â’r llif traffig a ddisgwylir o’r safle ac felly mae’n cydymffurfio â gofynion 

Polisi Strategol PS4 a Pholisi PCYFF2, TRA4 a MWYN 3 o Gynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd Gwynedd a Môn. Gall nodiadau canllawiau technegol yr awdurdod priffyrdd 

gael eu cynnwys fel nodyn i'r ymgeisydd gyda'r hysbysiad penderfyniad. 

 

5.40 Serch hynny, dylid nodi, er gwaethaf pryderon yr Awdurdod Priffyrdd o ran y 

defnydd o'r fynedfa bresennol i ffordd ddiddosbarth Ffordd Clynnog, hon yw’r 

fynedfa a ddangosir ar y cynlluniau cais ac y cyfeiriwyd ati yn yr amodau a osodwyd 

ar y caniatâd cynllunio gwreiddiol. Y sefyllfa wrth gefn cyn belled ag y mae cynigion 

ROMP yn y cwestiwn yw senario lle y byddai 50,000 tunnell o allbwn bob blwyddyn 

am 7 mlynedd yn defnyddio'r fynedfa bresennol i ffordd ddiddosbarth Ffordd 

Clynnog. Os na fydd y cynllun amgen a'r defnydd o'r fynedfa arall yn cael ei 

ganiatáu, byddai angen gwelliannau i'r fynedfa bresennol i Ffordd Clynnog i 

gydymffurfio â safonau priffyrdd y Cyngor.  

 

5.41 Fodd bynnag, wrth ystyried effeithiau posibl yr oriau gweithredol a symudiad 

cerbydau nwyddau trwm ar fwynderau eiddo cyfagos, ystyrir gosod amod i gyfyngu 

ar gychwyn gweithrediadau i 8.00awr ar gyfer y ddau senario a gynigwyd. Wrth 

ystyried effeithiau posibl sŵn, llwch ac amwynder, gallai fod lle i resymoli'r allbwn a 

chynnig ar gyfer mynediad newydd, h.y. allbwn llai o rhwng 50,000t a 100,000t ond 

am gyfnod gweithredol hirach, yn amodol ar y gwaith adeiladu a defnydd o fynedfa 

newydd i gerbydau fel y cynigir o dan cynllunio cyf. C17/0455/22/MW. 

 

Hydroleg a Hydroddaeareg 

 

5.42 Rhoddodd Adnoddau Naturiol Cymru restr o ofynion o ran eu pryderon am ddŵr 

wyneb, rheoli atal llygredd a'r potensial i waith i effeithio ar ddŵr daear, o ystyried y 

dyfnder gwreiddiol o weithio i lawr i 88m aOD. Cyfeiriodd yr awdurdod cynllunio 

mwynau hefyd at gyhoeddiad 1988, 'Asesiad o Adnoddau Tywod a Graean yn 

Nwyrain Pen Llŷn’ (Prifysgol Lerpwl), lle’r oedd twll turio a gymerwyd yng Nghae 

Efa Lwyd yn cadarnhau gwaelod y dyddodiad ar 95m aOD fel y nodir gan yr arolwg 

geomorffolegol. Mewn ymateb i gais yr awdurdod cynllunio mwynau, mae'r 

ymgeisydd wedi cynnal ymchwiliad daearegol a monitro dŵr daear. Mae 

canlyniadau'r cofnodion twll turio yn dangos y gall dŵr daear orwedd o fewn y 

dyddodion mwynau ac er y gall cronfeydd posibl o fwynau fod yn gorwedd dan y 

lefel trwythiad, awgrymir y gallai'r cronfeydd wrth gefn hyn fod o ansawdd is, gyda 

mwy o gynnwys gronynnol a chanran uwch o goblau. 

 

5.43 Dywed yr ymchwiliad daearegol; ".... felly gellir casglu y bydd yr echdynnu tywod a 

graean rhewlifol yn aros uwchben y lefel trwythiad." Felly, tra bod y cyflwyniad 2014 

yn cynnig symud cyfanswm o 500,000 tunnell dros gyfnod o 17 mlynedd, mae’r 
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wybodaeth atodol yn cynnwys asesiad diwygiedig o'r cronfeydd mwynau ar 320,000 

tunnell i'w gweithio i ddyfnder o 96m aOD yn hytrach na 88m aOD, er mwyn sicrhau 

gweithio sych uwchben y dŵr daear. Mewn ymateb i'r wybodaeth twll turio wedi’i 

diweddaru, mae CNC yn argymell na ddylai'r awdurdod ond penderfynu ar y cynllun 

gwaith yn amodol ar bennu dim gweithio mwynau yn is na 96m aOD, er budd 

diogelu'r trwythiad ac adnoddau dŵr lleol yn yr ardal. 

 

5.44 Gofynnodd CNC hefyd am gadarnhad ynghylch sut y bydd dŵr wyneb yn cael ei 

reoli ar y safle, a sut y bydd yn cael ei gasglu a'i waredu o amgylch y safle, ond hefyd 

y mesurau atal llygredd a ddefnyddir ar y safle, e.e., mesurau atal gollwng olew a 

storio tanwydd, golchi olwynion a gweithdrefnau ar gyfer delio â digwyddiad o 

lygredd ar y safle. Dim ond dŵr glân, heb ei halogi gaiff fynd i mewn i ffos gerrig a 

dylai lagwn anheddiad neu danc gadw dŵr halogedig fod yn ddigon hir i silt i setlo 

allan. Dylai’r ymgeisydd gadarnhau y gall cynllun rheoli dŵr wyneb fod yn amod fel 

rhan o benderfyniad ROMP a’i bod yn debygol y byddai cynllun o'r fath yn destun 

cymeradwyaeth cyn dechrau gweithrediadau ar y safle. Yn eu hymateb, darparodd yr 

ymgeisydd amlinelliad bras o reoli dŵr wyneb ar y safle, gan gynnwys.  

 Bydd bwnd bach yn cael ei sefyldu o amgylch ymylon y safle yn cynnwys 

unrhyw ddŵr wyneb o fewn y chwarel a chaniateir iddo ddisbyddu a 

draenio’n naturiol drwy’r mwynau sydd yn y fan a’r lle drwy ffos gerrig tra 

bod y safle yn weithredol. Bydd y ffos gerrig yn cael ei chadw fel rhan o'r 

cynigion adfer o fewn y gwagle yng ngogledd orllewinol y chwarel, a bydd yn 

darparu corff dŵr byrhoedlog gyda manteision ychwanegol ar gyfer bywyd 

gwyllt. 

 Gosodir draen ochr yn ochr â'r ffyrdd mynediad i gynnwys y dŵr ffo oddi ar 

y ffordd. 

 Bydd mesurau priodol yn cael eu rhoi yn eu lle i sicrhau bod y storfeydd 

tanwydd, colledion o'r peiriannau neu unrhyw ffynonellau eraill o lygredd yn 

cael eu rheoli i sicrhau nad yw’r llygredd yn cyrraedd y dŵr daear.  

 Ni fydd tanwydd yn cael ei storio ar y safle. Bydd yr holl danwydd yn cael ei 

gludo o Gefn Graianog mewn bowser pan fo angen. Mae gan Ellesmere 

Sand and Gravel weithdrefn benodol ar gyfer ail-lenwi â thanwydd. Bydd y 

bowser tanwydd yn cynnwys dwy haen, yn medru cael ei gloi’n ddiogel, gyda 

chyfarpar gollyngiadau mewnol, â chwistrell stopio awtomatig, heb draen 

wedi ei ffitio i naill ai’r tanc mewnol nac allanol ac felly dim ond yn gallu 

cael ei wagio drwy bwmpio. 

 Dim ond gwaith cynnal a chadw bach/ gwasanaethu offer a pheiriannau a 

wneir ym Mhenygroes. Byddai'r holl waith mawr yn cael ei symud i Gefn 

Graianog a gwneud y tasgau yno lle mae'r cyfleusterau wedi cael eu lleoli. 

 

5.45 Mae CNC yn cytuno â'r amodau arfaethedig ar gyfer mesurau atal llygredd a 

ddefnyddir ar y safle. e.e. storio olew a thanwydd a mesurau atal gollyngiadau. 

Dylai'r ymgeiswyr gyflwyno datganiad dull yn manylu beth fydd yn digwydd a 

mesurau lliniaru os oes digwyddiad o lygredd ar y safle. Cyfeiria CNC at eu 

canllawiau statudol ar gyfer atal llygredd er mwyn lleihau'r risg o lygredd, ond mae'n 

rhaid i'r ymgeisydd sicrhau: 

o Golchi offer ac olwynion yn cael ei wneud mewn ardal ddynodedig o lawr 

caled o leiaf 10 metr oddi wrth unrhyw ddraen cwrs dŵr neu ddŵr wyneb, 

o Dŵr ffo yn cael ei gasglu mewn swmp – ei ailgylchu a'i ailddefnyddio lle bo 

modd,  

o Solidau wedi setlo yn cael eu symud yn rheolaidd,  

o Gollwng dŵr a gynhwysir yn mynd i garthffos fudr (os yn bosibl) gyda 

chaniatâd ymlaen llaw gan eich darparwr carthffosiaeth lleol neu dancer oddi 

ar y safle ar gyfer gwaredu awdurdodedig 
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5.46 Nodwyd draen ffordd gyferbyn â mynedfa'r cae presennol yn Ffordd Clynnog ac ni 

chaiff draenio oddi ar ffordd y safle redeg yn uniongyrchol i'r draen hwn. Efallai y 

bydd angen trwydded gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer cyflawni draeniad y safle 

i unrhyw corff dŵr, neu system ddraenio sy'n mynd i mewn i gorff dŵr, ond hefyd 

cynghorir y byddai unrhyw waredu dŵr budr o'r chwarel yn ddarostyngedig i 

drwydded amgylcheddol a roddirgan CNC. 

 

5.47 Yn destun i amodau i reoli dyfnder y cloddio a chyflwyno cynllun rheoli dŵr wyneb 

yn seiliedig ar y restr o fesurau a nodir yn y manylion diwygiedig, mae’r datblygiad 

yn cydymffurfio â Pholisi MWYN 3 a PCYFF 6 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn. Byddai nodyn i'r ymgeisydd yn cyfeirio at y cyfrifoldebau statudol 

o fewn cylch gwaith CNC yn cael ei gynnwys fel nodyn i'r ymgeisydd ar hysbysiad y 

penderfyniad. 

 

Ecoleg a'r Effeithiau ar Rywogaethau Gwarchodedig 

 

5.48 Mae deddfwriaeth genedlaethol yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau cynllunio lleol i 

roi sylw i warchod bioamrywiaeth ac ategu amcanion cynaliadwyedd Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol. Noda TAN 5 bod gan y system gynllunio swyddogaeth 

bwysig i'w chwarae o ran cwrdd ag amcanion bioamrywiaeth.   

 

5.49 Mae'r adroddiad ecolegol a chynigion lliniaru yn cynnwys Cam 1 Adroddiad Cynefin 

estynedig, sy'n nodi ystod o blanhigion ac anifeiliaid o fewn y safle. Yn gyffredinol, 

mae safle'r cais yn cynnwys glaswelltir asid yr iseldir wedi’i wella a'i led-wella gydag 

ardaloedd gwlyb a wynebau tywodlyd moel ond hefyd, nodweddion hanesyddol a 

allai fod yn gynefin megis ffiniau caeau. Gwnaed asesiad i ganfod presenoldeb 

amrywiaeth o rywogaethau a warchodir ac mae tystiolaeth o frochfa moch daear o 

fewn ardal y cais.  

 

5.50 Yn eu hymateb, cadarnhaodd Uned Bioamrywiaeth Gwynedd bod yr asesiad ecolegol 

wedi'i gynnal i safon dderbyniol a’u bod yn fodlon y bydd y mesurau a nodir yn y 

datganiad cais a'r adroddiad ecolegol yn lliniaru’r effaith bosibl ar fioamrywiaeth. 

Mae'r cyflwyniad yn tynnu sylw at brif ddiddordebau ecolegol y safle, gan gynnwys 

glaswelltir asidaidd, moch daear, ymlusgiaid ac infertebratau.  

 

5.51 Y prif bryder ar gyfer bioamrywiaeth a rhywogaethau a warchodir yw presenoldeb 

Moch Daear ar y safle, sy'n cael eu gwarchod o dan Ddeddf Moch Daear 1992. Mae'r 

safle yn cynnwys brochfa moch daear fawr a sylweddol a oedd yn destun cau yn 

2015 ynghyd â darparu dewis arall artiffisial a roddwyd o dan drwydded gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru. Yn anffodus, nid yw’r  frochfa amgen wedi bod yn llwyddiannus 

gyda choed yn cael eu difrodi gan dda byw yn pori, ac o ganlyniad, mae'n ymddangos 

bod brochfa moch daear newydd wedi cael ei ail-sefydlu o fewn y chwarel. Mae 

pryderon yn parhau ynghylch effeithiau'r ROMP ar foch daear ac felly bydd angen 

adeiladu brochfa amgen ychwanegol ynghyd â phlannu coed cyn i'r gwaith ddechrau 

ar y safle.  

 

5.52 Mae ymateb y swyddog bioamrywiaeth yn ymdrin â'r gofyniad i ddefnyddio mesurau 

lliniaru priodol ar gyfer moch daear, ac yn cadarnhau bod yr arolwg a ddiweddarwyd 

wedi ei gynnal i safon dda. Mewn ymateb, mae'r ymgeisydd yn cydnabod o’r 

archwiliad safle diweddar y gellir sefydlu bod moch daear yn defnyddio'r safle a 

bydd angen gwaith adferol i wella’r frochfa moch daear artiffisial gan gynnwys, ail-

blannu gyda rhywogaethau brodorol lleol a gwella hygyrchedd i foch daear. Er nad 

ydynt bellach yn darparu cyngor a chanllawiau cynllunio mewn perthynas â moch 
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daear, mae CNC yn cadarnhau yn eu hymateb i'r ymgynghoriad ei bod yn debygol y 

bydd angen trwydded arall i ymgymryd â gwaith ar wyneb y chwarel bresennol i'w 

gwneud yn llai addas ar gyfer moch daear. Dylai unrhyw frochfa a gaiff ei dinistrio o 

dan drwydded gael ei diogelu cyn dechrau cloddio am fwynau a datblygiad ategol ar 

y safle. Gallai amod cynllunio wneud darpariaeth ar gyfer brochfa moch daear amgen 

a chynllun cynefinoedd chwilio am fwyd a monitro, ond yn y bôn, ni ddylai gwaith 

mwynau ddechrau nes bo’r frochfa moch daear newydd wedi ei gwella er boddhad yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau. 

 

5.53 Dylai'r cynllun adfer hefyd gynnwys mwy o ddarpariaeth ar gyfer bioamrywiaeth. 

Mae'r ardal cais yn cynnwys tir pori wedi'i wella o werth bioamrywiaeth isel, ond 

hefyd, caeau a gwrychoedd mewn cyflwr amrywiol, a allai ddarparu safleoedd gaeafu 

ar gyfer ymlusgiaid, safleoedd nythu ar gyfer adar sy'n nythu a chynefin ar gyfer 

cennau yn ogystal â nodweddion sydd o arwyddocâd hanesyddol o fewn y dirwedd 

leol.  

 

5.54 Mae'r cynllun diwygiedig yn rhoi sgôp ar gyfer bioamrywiaeth gan gynnwys tir pori 

garw, banciau serth i laswelltir asidig, wynebau tywodlyd a thir moel yn darparu 

cynefin ar gyfer cacwn a gwenyn unigol a gwenoliaid y glennydd, a gallai corff dŵr 

yng ngwaelod y gwaith ddarparu cynefin tymor hir ar gyfer moch daear. Defnyddir 

lliniaru ar gyfer cadw cloddiau a gwrychoedd, gan gynnwys clustogfeydd a chynigion 

adfer, yn cynnwys plannu eithin, gwrych brodorol lleol a choed i ddarparu cyfleoedd 

chwilio am fwyd ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau. 

 

5.55 Er bod y cysyniad adfer ar gyfer y safle yn darparu cwmpas ar gyfer pori garw a 

bioamrywiaeth, ystyrir y dylai cynllun manwl o ôl-ofal gael ei gyflwyno ar gyfer 

cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio mwynau cyn cychwyn y datblygiad ar y safle 

i nodi’r defnydd gorau o adnoddau pridd ar y safle ynghyd ag ôl-ofal, trin y pridd a 

hwsmonaeth yr ardal a adferir. Dylai cynllun adfer gynnwys mesurau iawndal am 

effaith y cynigion datblygu ar fioamrywiaeth, gan gynnwys moch daear, ymlusgiaid, 

infertebratau, glaswelltir asidaidd yr iseldir a chynefin tywod. Hefyd adfer cloddiau a 

gwrychoedd. 

 

5.56 Yn amodol ar y cynllun uchod o liniaru ar gyfer moch daear a chyflwyno cynllun ôl-

ofal o dan amod cyn-cychwyn, ystyrir felly bod y datblygiad yn cydymffurfio â 

chanllawiau Polisi Cynllunio Cenedlaethol, yn ogystal â Pholisi Strategol PS 19 a 

Pholisi AMG 5 a MWYN 3 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

 

Archaeoleg 

 

5.57 Mae'r cyflwyniad ROMP yn amlinellu graddau’r trafodaethau cyn-ymgeisio a 

gafwyd gyda Gwasanaethau Cynllunio Archeolegol Gwynedd (GAPS) sy'n 

cadarnhau; “Er nad oes archeoleg wedi’i chofnodi o fewn y safle, mae'r HER yn 

cofnodi tystiolaeth o anheddiad cynhanesyddol a chanoloesol yn yr ardal leol. Mae’n 

bosib fod nodweddion archeolegol pellach yn bodoli o fewn y ddaear heb darfu 

arnynt yn yr ardal hon. Eisoes cafwyd cryn aflonyddwch o fewn llain y cais oherwydd 

y chwarel bresennol ac nid yw'n hysbys a oes unrhyw dystiolaeth archeolegol wedi ei 

cholli o ganlyniad. Fodd bynnag, ymddengys bod y gweddill y llain yn dal i fod heb ei 

newid i raddau helaeth, ac felly gall gynnwys archaeoleg sydd wedi goroesi, naill ai 

fel gwrthgloddiau sy’n dal i sefyll neu ddyddodion claddedig. Oherwydd natur y 

datblygiad, byddai unrhyw olion o'r fath yn cael eu dinistrio yn gyfan gwbl”. 

 

5.58 Mewn ymateb i’r ymgynghoriad, dywed GAPS mai cais yw hwn i bennu amodau ar 

gyfer ailgychwyn waith o dan ganiatâd presennol, nid yw'n bosibl pennu gwaith 
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archaeolegol cyn-penderfynu. O ystyried y cyfyngiad hwn, mae'n briodol i ymdrin â’r 

effaith archeolegol posibl drwy amodau cynllunio, gan gynnwys;  

 Y fanyleb ar gyfer gwaith archeolegol i'w chyflwyno er cymeradwyaeth yr 

awdurdod cynllunio mwynau cyn cychwyn y datblygiad (gan gynnwys gwaith 

aflonyddu tir neu glirio'r safle), 

 Datblygu a'r holl waith archeolegol i gael ei wneud yn unol â'r fanyleb a 

gymeradwywyd, 

 

5.59 Mae'r cynigion datblygu yn cynnwys cadw ffiniau caeau o amgylch y gwaith 

arfaethedig ond yn ogystal, rhagwelir y bydd y mesurau lliniaru archeolegol yn 

cynnwys rhaglen waith fesul cam, gan gynnwys arolwg cychwynnol ar droed, 

ffosydd prawf posibl a stripio, mapio a chofnodi. Ni ystyrir y bydd y cynigion yn 

cael effaith andwyol tymor hir ar osodiad adeilad rhestredig Gradd II Cae Efa Lwyd 

Fawr. 

 

5.60 Yn amodol ar osod amodau cynllunio fel yr awgrymwyd gan yr ymgeisydd, sydd 

angen lliniaru archeolegol priodol cyn ac yn ystod datblygu, mae'r cynnig yn 

cydymffurfio â gofynion PS20 a Pholisi AT4 a MWYN 3 o Gynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

 

5.61 Nid oes unrhyw lwybrau troed cyhoeddus neu hawliau tramwy a effeithir gan y 

cynnig ac nid oes gofyniad felly i wneud unrhyw ddarpariaeth ar gyfer gorchmynion 

cau neu wyro penodol. 

 

Materion cynaliadwyedd 

 

5.62 Mae Ffigwr 4.2 o Bolisi Cynllunio Cymru yn darparu diffiniad o ddatblygu 

cynaliadwy yng Nghymru; "Mae datblygu cynaliadwy yn golygu’r broses o wella 

llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy 

gymryd camau, yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, sy'n anelu at gyflawni'r 

nodau lles". Ar ben hynny, mae'r adroddiad hwn wedi asesu materion cynaliadwyedd 

y cais hwn yn unol â nod datblygu cynaliadwy ym mharagraff 4.1.1 Polisi Cynllunio 

Cymru er mwyn; "galluogi pawb ym mhob cwr o’r byd i ddiwallu eu hanghenion 

sylfaenol a mwynhau gwell ansawdd bywyd heb beryglu ansawdd bywyd 

cenedlaethau’r dyfodol”, ac yn unol â saith nod lles ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015’ er mwyn helpu i sicrhau bod cyrff cyhoeddus i gyd yn 

gweithio tuag at yr un weledigaeth o Gymru gynaliadwy.  

 

5.63 Fel Awdurdod Cynllunio Mwynau, mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau bod 

adnoddau mwynau yn cael eu hecsbloetio mewn ffordd gynaliadwy fel y gallant 

wneud cyfraniad priodol i ofynion deunyddiau adeiladu yr ardal. Mae gan Wynedd 

hanes hir o gloddio mwynau ac mae'n parhau i fod yn agwedd bwysig o'i phatrwm 

economaidd a chymdeithasol. Ceir dyddodion helaeth o amrywiaeth o ddeunyddiau 

addas ar gyfer eu defnyddio yng Ngogledd Cymru, yn enwedig craig igneaidd, tywod 

a graean a charreg galch. Mae'r cais hwn yn ceisio sicrhau cronfa a ganiateir o fwynau 

lle gwyddys bod dyddodion hysbys o dywod a graean yn bodoli.  

 

Yr Economi 

 

5.64 Noda Nodyn Cyngor Technegol 23, Datblygu Economaidd: wrth benderfynu ar 

geisiadau cynllunio mae angen i awdurdodau cynllunio lleol gadw mewn cof nad yw 

defnydd busnes traddodiadol, dosbarthiadau B1-B8, ond yn cyfrif am ran o'r 
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gweithgaredd yn yr economi. Mae'n bwysig bod y system gynllunio yn cydnabod 

agweddau economaidd pob datblygiad a bod penderfyniadau cynllunio yn cael eu 

gwneud mewn ffordd gynaliadwy sy'n cydbwyso ystyriaethau cymdeithasol, 

amgylcheddol ac economaidd. Mae'n datgan ymhellach: dylai awdurdodau cynllunio 

lleol adnabod arwyddion y farchnad a rhoi sylw i'r angen i arwain datblygiad 

economaidd i'r lleoliadau mwyaf priodol, yn hytrach na rhwystro neu weithio yn 

erbyn datblygiad o'r fath. 

 

5.65 Mae'r datblygiad yn bwriadu ailgychwyn safle segur lle mae cronfa wrth gefn a 

ganiateir o fwynau yn bodoli, a bydd yn helpu i gynnal 13 o swyddi llawn amser i 

staff y safle a gyflogir yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol o ganlyniad i'r 

gweithrediadau presennol yng Ngraianog, Porth Penrhyn a Stad Ddiwydiannol 

Llandygai. Ar ben hynny, mae tywod a graean yn hanfodol ar gyfer yr economi 

adeiladu leol ac mae ffynhonnell leol yn cadw costau i lawr, yn ogystal ag allyriadau 

carbon.   

 

5.66 Felly, mae’n debyg y bydd y cynnig yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at economi'r 

ardal yn unol â Pholisi Strategol PS 13 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 

a Môn, i ddarparu cyfleoedd ar gyfer economi llewyrchus yn ogystal â Chanllawiau 

Cynllunio Atodol Gwynedd, Cynllunio a'r Iaith Gymraeg Tachwedd 2009.  

 

Ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.67 Mae’r prif bryderon a godwyd gan drydydd partïon mewn ymateb i ymgynghoriad ar 

y cais yn cynnwys yn bennaf yr effeithiau posibl ar amwynderau preswyl, cludo, sŵn, 

llwch, dirgryniad ac oriau gweithredu, bioamrywiaeth, tirwedd, llygru'r amgylchedd 

dŵr lleol a hirhoedledd gweithrediadau. 

 

5.68 Ystyriodd yr Awdurdod Cynllunio Mwynau y gwrthwynebiadau hyn fel ystyriaethau 

perthnasol wrth baratoi argymhelliad i'r cais hwn. Ar ben hynny, mae'r ystyriaethau 

perthnasol sy'n berthnasol i'r cynnig hwn wedi cael eu hasesu yn unol â'r polisïau a 

chanllawiau cynllunio perthnasol. 

 

5.69 Nid oes mecanwaith cyfreithiol i wrthod cais i benderfynu ar amodau a chynllun 

gwaith ar gyfer ailgychwyn safle mwynau segur fel rhan o adolygiad cychwynnol o 

dan Atodlen 13 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995. 

 

Hawliau Dynol  

 

5.70 O 2il Hydref, 2000 mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn cael yr effaith o fewnosod 

llawer o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol dan gyfraith y DU. Dan 6(1) y 

Ddeddf, mae'n anghyfreithlon i awdurdod cyhoeddus weithredu mewn ffordd sy'n 

anghydnaws â hawl confensiwn. Gall person sy'n honni bod awdurdod cyhoeddus 

wedi gweithredu (neu'n bwriadu gweithredu) mewn ffordd sy'n anghyfreithlon o dan 

Adran 6(1), a'i fod ef/hi yn ddioddefwr y weithred anghyfreithlon (neu y byddai 

felly), ddod ag achos yn erbyn yr awdurdod o dan y Ddeddf yn y llys neu'r tribiwnlys 

priodol, neu gall ddibynnu ar yr hawl neu hawliau confensiwn o dan sylw mewn 

unrhyw achosion cyfreithiol.  

 

5.71 Prif hawliau'r Confensiwn sy’n berthnasol wrth ystyried cynigion cynllunio yw 

Erthygl 1 y Protocol Cyntaf (mwynhad heddychlon o eiddo) ac Erthygl 8 (yr hawl i 

fywyd preifat a theuluol). Mae Erthygl 1 y Protocol Cyntaf yn gwarantu'r hawl i 

fwynhau eiddo mewn heddwch ac Erthygl 8 Deddf Hawliau Dynol 1998 yn gwarantu 

hawl i barch at fywyd preifat a theuluol. Mae erthygl 8 hefyd yn darparu na fydd 
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unrhyw ymyrraeth gan awdurdod cyhoeddus ag arfer ar yr hawl hwn oni bai bod 

hynny er budd diogelwch cenedlaethol, diogelwch y cyhoedd, neu lesiant economaidd 

y wlad, i atal anrhefn neu drosedd, er diogelu iechyd neu foesau, neu i ddiogelu 

rhyddid pobl eraill.  

 

5.72 Cafwyd 14 o wrthwynebiadau a dwy ddeiseb gyda deuddeg o enwau gan drigolion 

lleol sy'n byw yn agos at safle'r cais. Mae'r gwrthwynebiadau hyn yn ymwneud â 

sŵn, effeithiau iechyd ac aflonyddwch cyffredinol a achosir gan weithrediadau a 

thraffig y chwarel yn y lleoliad gwledig, ac yn agos at eiddo preswyl. Er y gall 

trigolion gwestiynu p’un a oedd y caniatâd mwynau segur yng Nghae Efa Lwyd yn 

gallu cael ei roi ar waith yn unol â safonau ac amodau modern, mater i'r Awdurdod 

Cynllunio Mwynau yw ystyried y cais ROMP a rhestr o amodau cynllunio yn ôl ei 

haeddiant, ac yn unol â pholisïau'r Cynllun Datblygu lleol i sicrhau bod y safle yn 

gweithredu heb effeithio'n andwyol ar amwynder trigolion lleol. Am y rhesymau a 

nodir yn yr asesiad o'r ystyriaethau cynllunio perthnasol yn yr adroddiad hwn, ni 

ystyrir byddai unrhyw achos o dorri hawliau’r confensiwn ac ni fyddai'n 

anghyfreithlon felly i bennu rhestr o amodau fel y'u diwygiwyd gan yr awdurdod 

cynllunio mwynau.  

 

6 Casgliadau 

 

6.1 Diben Adolygiad Cyfnodol o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 yw sicrhau nad yw 

amodau yn mynd yn hen ffasiwn a rhoi cyfle i ymateb i safonau a gofynion a 

gyflwynwyd yn ddiweddar. Bu rhestr o amodau yn destun trafodaeth a chytundeb 

gyda'r ymgeisydd ac mae wedi'i atodi i'r adroddiad hwn. Yn unol â'r rheoliadau 

cynllunio, ystyrir bod y rhestr o amodau yn angenrheidiol, yn berthnasol i gynllunio, 

yn berthnasol i'r datblygiad, yn orfodadwy, yn fanwl ac yn rhesymol ym mhob 

agwedd arall. Dim ond os yw effaith unrhyw amod cyfyngol yn golygu "...rhagfarn 

andwyol i raddau afresymol ar naill ai hyfywedd economaidd y gwaith neu werth 

ased y safle...” y bydd atebolrwydd am iawndal yn codi. Yn amodol ar ystyried yr 

holl ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill, ystyrir bod y cynllun gwaith yn 

dderbyniol ac y byddai'n cyfrannu at gyflenwad cynaliadwy o dywod a graean yng 

Ngwynedd ac yn cydymffurfio â gofynion polisi cynllunio mwynau cenedlaethol, 

rhanbarthol a lleol (yn benodol Polisi PS 22, MWYN 2 & MWYN 3). 

 

6.2 Bydd y cynnig i weithio cronfeydd tywod a graean yng Nghae Efa Lwyd yn cyfrannu 

at fanc tir y Cyngor o dywod a graean a’r rhwymedigaethau dosrannu yn yr RTS, i 

gyflenwi mwynau ar gyfer is-ranbarth Gogledd Cymru. Nid oes llawer o gronfeydd 

wrth gefn a ganiateir o dywod a graean yng Ngogledd Orllewin Cymru a bydd y 

cynnig hwn yn sicrhau cyflenwad hanfodol o dywod a graean ar gyfer yr economi 

adeiladu lleol. Bydd hyn yn lleihau'r angen i fewnforio deunyddiau o’r tu allan i 

Wynedd, a thrwy hynny leihau costau ac allyriadau carbon. 

 

6.3 Er nad yw’n destun y cais hwn, mae'r gwaith mwynau arfaethedig yn rhan o adnodd 

mwy, llawer mwy sylweddol ac arwyddocaol o dywod a graean gyda photensial ar 

gyfer ecsbloetio pellach. Serch hynny, dim ond materion yn ymwneud â hyd, amlder 

a gwrthdroadwyedd yr effaith a gafodd eu hystyried mewn perthynas â'r cynlluniau a'r 

manylion a gyflwynwyd gyda'r cais hwn.  Mae gan y safle ganiatâd dilys hyd at 2042, 

ac mae'n ddigyfyngiad o ran dynodiadau amgylcheddol. Fodd bynnag, ceir materion 

yn ymwneud ag effaith bosibl y datblygiad ar fwynderau'r ardal o ystyried hyd 

gweithrediadau a lleoliad y gwaith arfaethedig mewn perthynas ag eiddo cyfagos. 

 

6.4 Ymddengys mai prif effeithiau’r cynnig hwn fyddai llygredd posibl i'r cyrsiau dŵr 

lleol oherwydd dŵr ffo sy'n deillio o weithrediadau cloddio a chludo, tarfu ar frochfa 
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moch daear lleol, ond yn bennaf, y potensial i sŵn, cludo a llwch effeithio ar eiddo 

gerllaw'r ardal o ddatblygiad. Er bod y ddau  senario a gynigir yn y cyflwyniad 

diwygiedig yn cynnwys cynllun mwy dwys o waith i'r un a gyflwynwyd yn flaenorol, 

mae maint daearyddol y gwaith yn gyfyngedig ac mae ennill a gweithio mwynau yn 

cael ei gwblhau o fewn amserlen llawer llai. Fodd bynnag, mae'r safle wedi ei leoli ar 

ymyl anheddiad gyda sawl eiddo yn edrych dros y gwaith mwynau. Er mwyn i'r 

awdurdod cynllunio weithredu lliniaru amgylcheddol llawn ac effeithiol drwy'r broses 

rheoli datblygu, bydd yr ardal gyfan o ddatblygiad yn destun i amodau cynllunio 

llawn, modern i reoli cynnull offer a pheiriannau, symudiadau cludo, oriau gweithio, 

effeithiau sŵn a monitro sŵn, rheoli llwch gan gynnwys monitro mesur llwch, 

effeithiau ar fioamrywiaeth leol ac adfer y safle o fewn amserlen y cytunwyd arni ar 

ôl rhoi'r gorau i weithrediadau. 

 

6.5  Wrth ystyried effeithiau sŵn a llwch posibl, efallai fod lle i resymoli'r allbwn a 

chynnig ar gyfer mynedfa newydd. Fel y nodwyd yn y cyflwyniad o ran effeithiau 

llwch; "Rhagwelir y bydd Cynllun ROMP yn cynhyrchu uchafswm o 20 o 

symudiadau HGV y dydd ar gyfartaledd, rhagwelir y bydd y Cynnig Amgen yn 

cynhyrchu uchafswm o 40 o symudiadau HGV y dydd ar gyfartaledd. Efallai y bydd 

yn ofynnol defnyddio hyblygrwydd er mwyn cwblhau'r datblygiad o fewn amserlen 

benodol, o ystyried y cyfyngiad ar weithio ar ddydd Sadwrn, e.e. 4 blynedd ar gyfer 

allbwn 100,000tpa ac 8 mlynedd ar gyfer allbwn 50,000tpa. 

 

 Mae’r datblygiad yn dderbyniol mewn egwyddor a byddai'n cyfrannu at 

gyflenwad cynaliadwy o dywod a graean yng Ngwynedd ac mae’n debygol o 

gael effaith bositif ar economi’r ardal. Mae’r cynnig yn cydymffurfio â gofynion 

polisi cynllunio mwynau rhanbarthol a lleol (PS22), 

 Bydd y safle yn destun cynllun adfer ar gyfer defnydd amaethyddol, ond hefyd 

gwella bioamrywiaeth, (Polisi MWYN 3 & MWYN 9), 

 Ystyrir na fydd y cynnig yn cael effaith andwyol ar unrhyw nodweddion 

ychwanegol o bwysigrwydd archeolegol (Polisi AT 4): Amodau ar gyfer lliniaru 

a chofnodi archeolegol ardaloedd heb darfu arnynt yn flaenorol, 

 Ystyrir y bydd parhad cynllun fesul cam o gloddio ac adfer yn lliniaru effaith y 

gwaith mwynau ar fwynderau gweledol yn ogystal ag Ardaloedd Cymeriad 

Tirwedd lleol (Polisi PCYFF 2 & MWYN 3), 

 Ystyrir na fydd y cynnig yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd dŵr lleol 

(Polisi PCYFF 6 & MWYN 3). Gellir gosod amodau i ofyn am gynllun rheoli 

dŵr wyneb cyn cychwyn y datblygiad ac i gyfyngu ar ddyfnder y gwaith cloddio 

i 96 metr aOD, 

 Mae amodau Bioamrywiaeth Leol angen lliniaru penodol ar gyfer ymlusgiaid yn 

ystod tynnu ffiniau caeau, dim clirio safle yn ystod y tymor bridio adar a 

mesurau i ganfod presenoldeb Moch Daear a Ymlusgiaid cyn dechrau'r gwaith. 

Hefyd, adfer i gynnwys; 

o cynefin bioamrywiaeth uchel megis glaswelltir asidig, llawn 

rhywogaethau i ffafrio pori da byw, 

o Adfer waliau cerrig ar y pwynt mynedfa newydd, 

o Cynnal clustogfa 5m ar hyd ffin y safle i amddiffyn ffiniau caeau 

presennol 

 

6.6  Yn destun i amodau i liniaru ar gyfer rhywogaethau a warchodir, mae’r datblygiad yn 

cydymffurfio â chanllawiau Polisi Cynllunio Cenedlaethol, yn ogystal â Pholisi 

Strategol PS 19 a Pholisi AMG 5 a MWYN 3 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn, 

 Bydd y chwarel yn cael mynediad i gefnffordd yr A487. Mewn ymateb i 

ymgynghoriad, cadarnhaodd awdurdod priffyrdd Llywodraeth Cymru nad oedd 
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yn bwriadu rhoi cyfarwyddyd mewn perthynas â'r cais hwn. Mae’r cais am 

mynedfa arall wedi ei asesu o dan adroddiad pwyllgor ar wahân gydag 

argymhelliad i’w gymeradwyo o ystyried bod darpariaeth o’r fath o safon 

ddigonol i ddelio â’r llif traffig a ddisgwylir o’r safle ac felly mae’n 

cydymffurfio â gofynion Polisi Strategol PS4 a Pholisi PCYFF2, TRA4 a 

MWYN 3 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, 

 O ystyried yr amserlen fyrrach o weithredu, y cyfyngiadau ar y gwaith o brosesu 

tywod a graean, a chyda'r amodau cynllunio priodol i reoli ennill a gweithio 

mwynau o dan ROMP, ystyrir y gall y datblygiad gael ei weithredu heb gael 

effaith andwyol ar fwynderau trigolion lleol, ei fod yn cydymffurfio â pholisi 

MWYN 3, MWYN 5 & PCYFF 2 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 

a Môn yn ogystal â Chanllawiau Cynllunio Atodol Gwynedd, Cynllunio a'r Iaith 

Gymraeg mis Tachwedd 2009, 

 Mae'r cynnig yn bodloni nodau cynaliadwyedd Polisi Cynllunio Cymru a Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)2015. 

 

7. Argymhelliad 

7.1 I awdurdodi Uwch Reolwr Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a’r 

Amgylchedd i benderfynu ar y cynllun o amodau dan y cynllun dirprwyo. 

 

 Gweithrediadau a Ganiateir a Chydymffurfio â'r Manylion/ Cynlluniau a 

Gyflwynwyd  

 Hyd y Gweithio (4 blynedd, 100,000tpa) (8 mlynedd 50,000tpa), 

 Cyfyngu ar Hawliau Datblygu a Ganiateir, adeiladau, strwythurau, ffyrdd 

preifat, llifoleuadau a ffensys, 

 Lliniaru ar gyfer bioamrywiaeth lleol, Moch Daear, adar sy'n bridio ac 

ymlusgiaid, 

 Oriau Gwaith, 

 Dim gwaith ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu Wyliau’r Banc a Chyhoeddus, 

 Trin pridd a hwsmonaeth 

 Draenio, mesurau i atal llygru cyrsiau dŵr lleol, 

 Adfer i ddefnydd cadwraeth natur amaethyddol cymysg, 

 Adfer terfynau caeau, 

 Lliniaru a chofnodi archeolegol, 

 Mesurau ôl-ofal ar gyfer defnydd amaethyddol a rheoli bioamrywiaeth, 

 Rheolaethau llwch a chyfyngiadau ar sŵn, peiriannau ar y ffas waith i gael eu 

ffitio â larymau sŵn gwyn. 
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Rhif:    7 

 

Cais Rhif: C17/0455/22/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

17/05/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanllyfni 

Ward: Penygroes 

 

Bwriad: Creu mynediad cerbydol i bwll tywod a 

graean Cae Efa Lwyd o'r briffordd Sirol 

Dosbarth 3 yn Allt Goch gyda gwaith 

peirianyddol cysylltiol  

  

Lleoliad: Cae Efa Lwyd, Ffordd Clynnog, Penygroes, 

Caernarfon, Gwynedd, LL546PB 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

AWDURDODI UWCH REOLWR Y GWASANAETH 

CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD I 

BENDERFYNU'R CAIS DAN BWERAU 

DIRPRWYEDIG 
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1.  Disgrifiad: 

 

1 Mae Ellesmere Sand and Gravel Ltd. wedi cyflwyno cais Adolygu Mwynau dan 

gyfeirnod C13/0217/22/MW i ailgychwyn gweithrediadau ar gyfer echdynnu a 

gweithio tywod a graean yng Nghae Efa Lwyd, Penygroes.  Mae'r safle wedi'i 

ddosbarthu fel un segur dan Ddeddf Amgylchedd 1995, ble mai diben Adolygiad 

Mwynau yw cyflwyno cynllun gweithio ac atodlen lawn o amodau cynllunio er cael 

cymeradwyaeth gan yr awdurdod cynllunio mwynau cyn cychwyn ar y 

gweithrediadau a bod amodau o'r fath yn ymateb i safonau a gofynion amgylcheddol 

sydd newydd eu cyflwyno.   

 

1.2  Mae Cae Efa Lwyd wedi'i leoli yn uniongyrchol i'r gorllewin o Benygroes, o fewn 

daliad amaethyddol sydd â mynediad uniongyrchol i Ffordd Clynnog.  Mewn ymateb 

i'r ymgynghoriad ar y cynigion ROMP gwreiddiol yn 2014, mae'r ymgeisydd wedi 

cyflwyno gwybodaeth amgylcheddol ychwanegol, gan gynnwys cynllun gweithio a 

graddoli amgen er mwyn ymdrin â'r effeithiau ar fwynderau preswyl ac hefyd i 

bryderon gwasanaeth Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd mewn perthynas â cherbydau 

HGV yn defnyddio ffordd ddi-ddosbarth Ffordd Clynnog a gwelededd gwael yn y 

gyffordd bresennol sy'n arwain ar y briffordd Dosbarth 3 yn Allt Goch.   

 

1.3  Mae'r cais hwn yn cynnig mynedfa gerbydol newydd sy'n arwain yn uniongyrchol i'r 

briffordd gyfagos yn Allt Goch i gefnogi'r cynllun amgen a gyflwynwyd â'r cynigion 

Adolygu Mwynau ble byddai 100,000 o dunelli y flwyddyn yn cael eu hechdynnu am 

gyfnod o dair blynedd.    

 

1.4  Nid yw'r cais yn syrthio dan ddisgrifiad a meini prawf Atodlen 1 nac Atodlen 2 

Rheoliadau Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017 ac felly 

nid oes angen ei sgrinio ar gyfer Asesiad Effaith Amgylcheddol.   

 

2.  Ystyriaethau Polisi  

 

2.1  Mae Adran 38(6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 3.1.2 Polisi 

Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ar geisiadau yn unol â’r Cynllun 

Datblygu, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae'r ystyriaethau 

polisi yn cynnwys Polisi Cenedlaethol a Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a 

Môn 2017.   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017)  

 

Polisi Strategol PS 5: Datblygiad Cynaliadwy 

Polisi Strategol PS 6: Lliniaru ac Addasu i Effeithiau Newid Hinsawdd  

Polisi Strategol PS 13: Darparu Cyfleoedd ar gyfer Economi Ffyniannus  

Polisi Strategol PS 19: Gwarchod a lle fo'n berthnasol Gwella'r Amgylchedd Naturiol   

Polisi Strategol PS 22: Mwynau  
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POLISI AMG 3: Gwarchod a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn unigryw i 

Gymeriad y Dirwedd Leol   

POLISY AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

POLISI AT 4: Diogelu Safleoedd Archeolegol nad ydynt wedi’u dynodi a'u 

Gosodiad  

POLISI CYFF 2:  Meini Prawf Datblygu 

POLISI CYFF 4:  Dylunio a Thirweddu 

POLISI CYFF 6:  Cadwraeth Dŵr 

POLISI TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

POLISI MWYN 3: Datblygiadau Mwynau 

POLISI MWYN 5:  Cylchfeydd Rhagod o amgylch Safleoedd Mwynau 

POLISI MWYN 9: Adfer ac Ôl-ofal 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol Gwynedd,  

 

Cynllunio a’r Iaith Gymraeg, Tachwedd 2009, 

Canllaw Dylunio Gwynedd 2004 

Cymeriad y Dirwedd - Tachwedd 2009 

 

2.4  Polisïau Cenedlaethol: 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - Llywodraeth Cymru, 

Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Rhifyn 9 Polisi Cynllunio 

Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Tachwedd 2016), 

Deddf Amgylchedd, 1995 

Nodyn Canllaw Cynllunio Mwynau: 14 (Adolygu Hen Hawliau Cynllunio Mwynau), 

Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio (Medi 2009) Llywodraeth 

Cynulliad Cymru, 

Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 11: Sŵn (Hydref 1997) Llywodraeth Cynulliad Cymru,   

Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 18: Trafnidiaeth (Mawrth 2007) Llywodraeth Cynulliad Cymru,   

Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 23: Datblygu Economaidd (Chwefror 2014) Llywodraeth 

Cynulliad Cymru,   

Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor Technegol 

Mwynau (Cymru) 1, Llywodraeth Cynulliad Cymru: AGREGAU (Mawrth 2004), 

Datganiad Technegol Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Agregau, Adolygiad Cyntaf 

Awst 2014.  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1  Mae gan Gae Efa Lwyd Fawr, yn benodol Cae 297, Ganiatâd Cynllunio presennol 

(CYF:  2250  

Ail-agor pwll graean presennol yng Nghae Efa Lwyd Fawr, Penygroes - dyddiedig 10 

Rhagfyr 1951).  

 

3.2  Cyfeirnod cais ROMP C13/0217/22/MW ar gyfer penderfynu ar amodau ar y safle 

mwynau segur uchod (caniatâd cyfeirnod 2250 dyddiedig 10 Rhagfyr 1951), dan 

Ddeddf Amgylchedd 1995.  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
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Cyngor Cymuned 

Llanllyfni :  

Gwrthwynebu ar sail effeithiau traffig ar y pentref ac 

effeithiau diogelwch priffyrdd ar Allt Goch.  

 

Uned Trafnidiaeth 

Gwynedd: 

Dim gwrthwynebiad i’r bwriad ond yn cyflwyno'r 

sylwadau a ganlyn;  

 Mae'r fynedfa wedi'i gosod allan yn unol â 

chynlluniau'r cais,  

 Argymhellir gosod amodau i gynnal y llain 

gwelededd dwyreiniol yn unol â chynlluniau'r 

cais a sicrhau bod y tyfiant yn cael ei dorri yn ôl 

ac yn cael ei gynnal a'i gadw am oes y 

gweithrediad chwarelu,  

 

Cynnwys y nodiadau a ganlyn ar yr hysbysiad 

penderfyniad mewn perthynas ag adeiladu mynedfa 

newydd;  

 Bydd blaen ymyl y gerbydlon yn y fynedfa yn 

cael ei gryfhau gan gyrbiau Bullnosed 125 x 

150mm fydd yn cael eu gosod yn unol â 

"Safonau'r Cyngor",  

 Dylid cynghori’r ymgeisydd i wneud cais 

ysgrifenedig i’r Rheolwr Gwaith Stryd am y 

caniatâd angenrheidiol, yn unol â gofynion 

Adran 171/184 Deddf Priffyrdd 1980, i gwblhau 

gwaith o fewn priffordd/troedffordd/yr ymyl 

wrth greu’r fynedfa,  

 Gosodir y fynedfa yn gwbl unol â'r cynllun a 

gyflwynir.   

 Bydd yr Ymgeisydd yn cymryd pob cam priodol 

i atal dŵr wyneb o fewn cwrtil y safleoedd rhag 

gollwng ar y ffordd sirol.  

 

Uned Trafnidiaeth 

Llywodraeth Cymru:  

Fel yr awdurdod priffyrdd sy'n gyfrifol am Gefnffordd 

yr A487, nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 

cyfarwyddyd mewn perthynas â'r cais hwn.  

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru: 

Dim gwrthwynebiad i’r bwriad ond yn cyflwyno'r 

sylwadau a ganlyn;  

 Mae moch daear yng nghyffiniau'r gwaith 

arfaethedig.  Dylid cynnal y gwaith adeiladu 

mewn ffordd sy'n lleihau'r aflonyddu ar foch 

daear, e.e. gwirio gwrychoedd cyn eu gwaredu, 

gorchuddio tyllau sydd wedi'u cloddio pan nad 

ydynt yn cael eu gweithio. 

 Pryderus y bydd y gweithgarwch ar y safle hwn 

yn arwain at solidau crog yn mynd i mewn i 

gyrsiau dŵr cyfagos.  Rhaid cynnal gwaith 

adeiladu yn unol ag amodau safonol CNC am 

waith y drws nesaf i gyrsiau dŵr.  Pe byddai 

unrhyw lygredd neu afliwio yn dod yn amlwg, 

rhaid i'r gwaith stopio a rhaid adolygu arferion 

gwaith mewn ymgynghoriad â CNC.  Cynghorir 

yr ymgeisydd i ddilyn y canllawiau o fewn 
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Canllawiau Atal Llygredd 5 "Works and 

Maintenance in or Near Water".  

 

Uned Bioamrywiaeth 

Gwynedd:  
 Mae'n ymddangos bod y cae yn laswelltir 

amaethyddol wedi'i wella sydd o werth 

bioamrywiaeth isel,   

 Y prif gynefin o ddiddordeb yw'r cloddiau, y 

banciau pridd a chraig traddodiadol ar hyd 

ffiniau'r cae.  Bydd y bwriad yn arwain at golli'n 

gyfan gwbl 52 metr o ffiniau'r cae (26 metr ar 

hyd y ffordd a 36 ar hyd ffin y cae i mewn i'r 

chwarel).  Mae cloddiau yn gynefin o werth 

bioamrywiaeth uchel ac mae'r cynllun 

gweithredu ar gyfer cloddiau yn Natur 

Gwynedd, Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 

y Sir sy'n ceisio gwarchod a chyfoethogi 

bioamrywiaeth Gwynedd.  Yn aml, mae 

cloddiau yn cefnogi sawl planhigyn mewn 

coetiroedd a dolydd ynghyd ag adar sy'n bridio, 

infertebratau ac ymlusgiaid.  

 Argymell er mwyn lliniaru yn erbyn colli 

cynefin cloddiau bod cloddiau newydd yn cael 

eu codi ar hyd ffiniau'r fynedfa newydd 

arfaethedig (gweler y cynllun atodol).  Dylid 

codi'r cloddiau mewn ffordd draddodiadol, eu 

hwynebu â cherrig sydd wedi'u gosod yn fertigol 

a'u plannu gyda choed cynhenid a geir mewn 

gwrychoedd.  Dylid darparu datganiad dull 

ynghylch sut fydd y cloddiau'n cael eu codi a 

dylai geisio defnyddio'r cerrig a'r pridd a'r 

planhigion o'r cloddiau cyfredol.   

 Gall yr ymgeisydd naill ai ddarparu cynlluniau 

wedi'u haddasu a'u manylion fel rhan o'u cais 

neu fe all fod yn amod cais cynllunio.  

 

Dŵr Cymru:  Dim sylwadau i'w gwneud ar y cais hwn.  

 

Draenio Tir ac 

Amddiffyn yr Arfordir 

Gwynedd:  

 Dim sylwadau i'w gwneud ar y cais hwn ac nid 

yw'n ymddangos o'r wybodaeth sydd ar gael y 

bydd y cynnig yn effeithio ar gwrs dŵr,  

 Dylid gwasgaru dŵr wyneb o'r datblygiad 

arfaethedig yn unol â NCT 15 (Datblygiad a Risg 

Llifogydd - Llywodraeth Cymru). 

 

Uned Gwarchod y 

Cyhoedd Gwynedd:  

Byddai Gwarchod y Cyhoedd yn ffafrio'r cynllun 

Mynediad Amgen yn seiliedig ar weithrediadau sy'n para 

llai, yn amodol ar y gofynion a ganlyn;  

 Defnydd o'r fynedfa a gweithrediad y safle wedi'i 

gyfyngu i 08:00awr hyd 18:00awr Ddydd Llun i 

Ddydd Gwener a 08:00awr hyd 12:00awr ar 

Ddydd Sadwrn a ddim o gwbl ar Ddydd Sul na 

Gwyliau'r Banc,  

 Cadw cofnod ysgrifenedig yn swyddfa'r safle o'r 

holl symudiadau allan o'r safle gan gerbydau 
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HGV; bydd y cofnodion hynny'n cynnwys 

pwysau'r cerbyd, ei rif cofrestru ac amser a 

dyddiad y symudiad a bydd y cofnod hwn ar gael 

i'w archwilio gan yr awdurdod cynllunio mwynau 

ar unrhyw adeg yn ystod yr oriau gwaith a 

ganiateir,  

 Dylid cyfyngu ar nifer a symudiadau dyddiol 

cerbydau HGV drwy amod,  

 Manylion y cyfleusterau golchi olwynion i'w 

cymeradwyo gan yr awdurdod cynllunio mwynau 

gan nodi lleoliad, dyluniad, manyleb a 

rheolaethau i sicrhau eu bod yn cael eu 

defnyddio'n gywir.   

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Dim ymateb 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Gosodwyd hysbysiadau safle mewn dau leoliad yng 

Nghae Efa Lwyd ar 23 Mai 2017, ac fe hysbyswyd 

cymdogion ar yr un pryd.   

 

Derbyniwyd cyfanswm o chwe gwrthwynebiad lleol 

mewn ymateb i gyhoeddusrwydd statudol gan dynnu 

sylw at y pryderon a ganlyn;  

 

Rhesymau dros Wrthwynebu:  

 Nid oes angen mynediad amgen os na fydd y 

datblygiad yn mynd yn ei flaen,  

 Pryderon ynghylch diogelwch ffyrdd a'r risg i 

gerddwyr a defnyddwyr ffordd eraill wrth 

ystyried agosatrwydd cyffordd Ffordd Clynnog,  

 Graddfa’r allbwn,  

 Effeithiau ehangach y datblygiad ar eiddo 

sensitif i'r dwyrain o Ffordd Clynnog,  

 Effeithiau ar fwynderau trigolion cyfagos a 

chynnydd mewn traffig,  

 Diffygion yn yr adroddiad traffig a gynhaliwyd 

ym mis Tachwedd yn sgil traffig ysgafnach dros 

fisoedd y gaeaf gyda cherbydau yn teithio yn 

arafach yn ystod y tywyllwch,   

 Nid yw'r adroddiad yn cyfrif am draffig 

gwyliau'r haf a'r posibilrwydd o gerbydau yn 

teithio yn gyflymach wrth ddynesu at y fynedfa 

arfaethedig pan fydd HGV yn symud yn 

arafach,   
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  Mannau dall ar y briffordd a loriau yn gadael 

mynedfa gudd y chwarel arfaethedig y tu ôl i 

arglawdd,   

 Ffordd yn anaddas ar gyfer y traffig trwm a nodwyd 

ac yn amodol i gyfyngiad pwysau o 7.5 tunnell,  

 Nid yw lled Allt Goch yn gadael digon o le i geir 

droi ar y gerbydlon o gyffordd Ffordd Clynnog heb 

iddynt orfod croesi llwybr cerbydau sy'n dod o'r 

cyfeiriad arall,  

 Bydd loriau 20 tunnell yn malurio wyneb y ffordd 

wrth droi,  

 Cynnydd mewn traffig yn arwain at drigolion 

Ffordd Clynnog yn colli preifatrwydd  

 Effeithiau iechyd yn sgil allyriadau llwch a'r 

berthynas rhwng deunydd gronynnol PM10, neu lai, 

ar iechyd dynol   

 Prifwynt o gyfeiriad y de-orllewin tuag at 

Benygroes  

 

Yn ychwanegol i’r uchod, ni ystyriwyd fod y sylwadau a 

ganlyn yn ystyriaethau cynllunio dilys: 

 Cwestiynu'r lleoliad ble cafodd y pwyllgor cynllunio 

ei ymgynnull,  

 Sgôp nodiadau cyngor Cyngor Gwynedd ar 

sylwadau gan drydydd partïon ar geisiadau cynllunio 

a'r canllawiau ar gyfer siarad yn y pwyllgor.  

 

 

5.   Asesiad o’r Ystyriaethau Cynllunio Perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad: 

 

5.1 Mae Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, yn ymgorffori polisïau cynllunio 

Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygiadau mwynau a nodwyd yn flaenorol ym 

Mholisi Cynllunio Mwynau Cymru (2001).  Yn unol â gofyniad PCC 9, mae gan 

Gyngor Gwynedd fel Awdurdod Cynllunio Mwynau ddyletswydd i sicrhau fod 

adnoddau mwynau yn cael eu defnyddio mewn modd cynaliadwy, fel y gallant 

gyfrannu'n briodol ar ofynion deunyddiau adeiladu'r ardal.   

 

5.2  Mae Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 1:  Agregau (NCTM1), yn gosod amcan 

cyffredinol i sicrhau cyflenwad o agregau y mae modd ei reoli’n gynaliadwy. “ …. so 

that the best balance between environmental, economic and social considerations is 

struck, while making sure that the environmental and amenity impacts of any 

necessary extraction are kept to a level that avoids causing demonstrable harm to 

interests of acknowledged importance”.  

 

5.3  Fel y nodwyd yn flaenorol, mae'r cais hwn yn cynnig mynedfa gerbydol newydd yn 

uniongyrchol i'r briffordd gyfagos yn Allt Goch er mwyn cefnogi cynllun amgen o 

weithio a graddoli a gyflwynwyd gyda'r cynigion Adolygu Mwynau, ble byddai 

100,000 tunnell y flwyddyn yn cael eu hechdynnu am gyfnod o dair blynedd.  O fewn 

cyd-destun cais ar gyfer penderfynu ar amodau dan Adolygiad Cychwynnol, mae'r 

egwyddor o chwarelu wedi'i sefydlu'n barod gyda chofrestriad safle mwynau segur.  

Mae'r cais hwn yn cynnig mynd i'r afael â'r effeithiau traffig ar fwynderau preswyl a 
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hirhoedledd y gweithrediadau ond hefyd bryderon gwasanaeth Trafnidiaeth Cyngor 

Gwynedd ar addasrwydd y fynedfa gyfredol a'r ffordd ddi-ddosbarth sy'n cael ei 

rhannu ag eiddo preswyl ar Ffordd Clynnog.   

 

5.4  O ran yr angen am y datblygiad, nid yw’r bwriad gyfystyr ag estyniad i fanc tir 

cronfeydd tywod a graean yr awdurdod yn ôl y polisi ac arweiniad cenedlaethol 

cyfredol a geir yn NCTM1 (Cymru) Agregau a'r Datganiad Technegol Rhanbarthol. 

Mae ei fwriad yn ategol i'r defnydd tir ar gyfer echdynnu mwynau yn Cae Efa Lwyd.  

Ychydig o gronfeydd tywod a graen a ganiateir sydd ar gael yng Ngogledd Orllewin 

Cymru a bydd y cynnig hwn yn darparu'r isadeiledd sydd ei angen i sicrhau 

cyflenwad parhaus o dywod a graean ar gyfer yr economi adeiladu leol ac yn sicrhau 

y gall y Cyngor gyflawni ei rwymedigaethau dosrannu o gyflenwi mwynau i is-

ranbarth Gogledd Cymru.  Bydd hyn yn lleihau’r angen i fewnforio deunyddiau o du 

allan i Wynedd, gan felly gadw costau ac allyriadau carbon ar eu hisaf.   

 

5.5  Yn amodol ar asesu'r holl ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill, mae'r datblygiad 

yn mynd i'r afael â meini prawf strategol Polisi PS 22 a'r meini prawf datblygu dan 

Bolisi MWYN 3 Cynllun Dabtlygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  

 

5.6  Fodd bynnag, o ran defnydd hirdymor y fynedfa, mae manylion y cais ROMP a 

gyflwynwyd yn nodi y gellir ei gadw er dibenion cynnal a chadw.  Fodd bynnag, 

ystyrir y byddai'r fynedfa gyfredol sy'n arwain i Ffordd Clynnog, neu fynedfa fferm 

drwy Cae Efa Lwyd Fawr yn ddigonol er dibenion ôl-ofal ar y tir sydd wedi'i adfer 

ac/neu gofynion cynnal a chadw o ystyried bod y fath drefniadau ar gyfer amaeth 

wedi'u defnyddio ers blynyddoedd.  Yn ogystal, noda Polisi Cynllunio Cymru;  

“when operations cease land needs to be reclaimed to a high standard and to a 

beneficial and sustainable after-use so as to avoid dereliction, and to bring 

discernible benefits to communities and/or wildlife”. Felly, yn unol â gofynion 

polisïau MWYN 3 a MWYN 9 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, 

bydd amod a roddir ar unrhyw ganiatâd yn cyfyngu ar y fynedfa amgen fel un ategol 

i'r defnydd a wneir o'r tir fel pwll chwarel ac y bydd safle'r cais yn cael ei adfer pan 

ddaw'r gweithrediadau i ben yn unol â chynllun a gyflwynwyd am ganiatâd gan yr 

awdurdod cynllunio mwynau.  

 

Mwynderau Gweledol 

 

5.7  Mae'r fynedfa arfaethedig wedi'i lleoli i'r de-orllewin o'r safle caniatâd mwynau segur 

yng Nghae Efa Lwyd, ble y bydd yn arwain allan i briffordd Dosbarth 3 yn Allt 

Goch.  Byddai'r datblygiad yn ategol i weithrediadau sy'n ymwneud â echdynnu a 

gweithio mwynau a byddai'n ymwneud â ffurfio toriad 70m o hyd, 45m o led yn ei 

bwynt lletaf ac uchafswm o 4m o ddyfnder yn y pwynt ble mae'r ffordd gludo yn 

mynd i mewn i'r chwarel.  

 

5.8  Nid yw’r safle yn destun unrhyw gyfyngiadau tirwedd statudol na lleol, 'Ardal 

Tirwedd Arbennig' yng Nghynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  Mae 

asesiad tirwedd a gweledol o'r datblygiad ROMP wedi'i gwblhau yn unol â'r 

Canllawiau ar gyfer Asesiad Ardrawiad Tirwedd a Gweledol (LVIA) ac mae'n 

arfarnu'r safle ac yn rhoi arfarniad o'r dirwedd amgylchynol gan gynnwys effeithiau 

uniongyrchol ac anuniongyrchol (ffisegol a di-ffisegol) y datblygiad ar y dirwedd 

amgylchynol, ynghyd â'r effaith leol.   Mae ffurfio'r fynedfa newydd yn elfen 

gymharol fychan o'r cynllun cyffredinol ac mae gyfystyr â defnyddio tir dros dro pan 

fo'r effaith gronnus gyda'r cynigion ROMP wedi cael ei asesu.    
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5.9  Mae effeithiau gweledol a thirwedd posib yn ystod y cyfnod gweithredol yn cynnwys 

cyfuniad o beiriannau yn echdynnu deunyddiau, symudiadau traffig, storio pentyrrau 

a thwmpathau sgrinio a cholli elfennau’r dirwedd sydd yn cynnwys ffurf tir a 

llystyfiant yn ystod y gwaith cloddio. Daw’r asesiad Tirwedd a Gweledol i’r casgliad 

y bydd y datblygiad arfaethedig yn ystod y cyfnod gweithredol yn achosi effaith 

andwyol fechan i amlwg ar ardal cymeriad y dirwedd yn uniongyrchol o gwmpas y 

safle ac effaith andwyol fechan iawn i fechan ar gymeriad y dirwedd ymhellach i 

ffwrdd (ochr ddwyreiniol Penygroes, Llanllyfni ac anheddau gwasgaredig i'r de tuag 

at AHNE Llŷn). Aseswyd grwpiau derbyn o fewn 500m o'r safle fel y rhai fyddai 

fwyaf agored i effeithiau gweledol andwyol ac maent yn cynnwys eiddo preswyl ar 

hyd Ffordd Clynnog ond hefyd, ddefnyddwyr achlysurol ar Ffordd Clynnog, 

cerbydau sy'n teithio ar hyd Allt Goch a defnyddwyr hawliau tramwy.   

 

5.10  Fodd bynnag, efallai y bydd effeithiau tirwedd y bwriad yn cael eu lleihau ymhellach 

drwy'r gwaith lliniaru ac adfer arfaethedig sydd wedi'i ddylunio i gymhathu'r ardal 

echdynnu â'r dirwedd o amgylch.  Fel y nodwyd yn flaenorol, gellir gosod amod ar 

unrhyw ganiatâd a roddir yn nodi y dylid adfer safle'r cais unwaith y daw'r 

gweithrediadau i ben yn unol â chynllun a gyflwynwyd am gymeradwyaeth gan yr 

awdurdod cynllunio mwynau.  Cydnabyddir y gellir ceisio amrywiol dechnegau a 

dulliau adfer a phlannu ac mae'n bwysig, er mwyn llwyddiant y cynllun, bod yr 

amcanion adfer yn cael eu teilwra'n benodol.  Yn ogystal ag adfer amaethyddol, 

dylai'r cynllun gynnwys elfennau o'r dirwedd sy'n darparu'r amodau gorau ar gyfer 

cyfoethogi cynefinoedd bywyd gwyllt a bioamrywiaeth gan gynnwys ailsefydlu 

cloddiau ar hyd ffiniau'r gweithfeydd mwynau a phlannu gwrychoedd ar hyd 

priffordd Allt Goch.  

 

5.11  Mae darparu'r fynedfa amgen yn ddefnydd tir dros dro sy'n ategol i weithrediadau 

mwyngloddio ac felly ystyrir, yn amodol ar gynllun adfer ac ôl-ofal sy'n cael ei 

gytuno dan amod cynllunio, bod y datblygiad yn cydymffurfio â gofynion Polisi 

AMG:  3, MWYN 3 a MWYN 9 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  

 

Mwynderau Cyffredinol a Phreswyl  

 

5.12  Mewn ymateb i ymgynghoriad, nododd gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd 

ei fod yn ffafrio'r dull amgen o echdynnu, ar y cyd â defnyddio mynedfa newydd.  

Argymhellir y bydd oddeutu 320,000 tunnell o ddeunydd yn cael ei echdynnu ar 

raddfa o 100,000 tunnell y flwyddyn am 3 blynedd gyda 19 llwyth y dydd.  Er bod 

potensial y bydd niwsans byrdymor yn cael ei greu gan weddillion ac allyriadau yn 

ystod y cam gweithredol, bydd yr amserlen gyfyngedig yn lliniaru yn erbyn unrhyw 

effeithiau hirdymor posib ar fwynderau preswyl lleol ynghyd ag unrhyw effeithiau 

andwyol ar ddefnyddwyr priffordd Allt Goch, o ystyried y bydd y gweithrediad wedi'i 

gyfyngu i gludo deunyddiau oddi ar y safle i weithrediad cyfredol Cefn Graianog ar 

gyfer eu prosesu.   

 

5.13  Mae Polisi Cynllunio Mwynau Cymru a NCTM1:  Agregau wedi sefydlu'r egwyddor 

o gylchfeydd rhagod o amgylch safleoedd echdynnu mwynau, ble mai'r amcan yw 

amddiffyn defnyddiau tir sydd fwyaf sensitif i effaith gweithrediadau mwynau drwy 

sefydlu pellter gwahanu rhwng defnyddiau tir a allai fod yn gwrthdaro.  Caiff 

datblygiad sensitif ei ddiffinio yn NCTM1 fel;  “any building occupied by people on 

a regular basis and includes housing areas, hostels, meeting places, schools and 

hospitals where an acceptable standard of amenity is expected”. Diffinnir cylchfa 

ragod o ymyl allanol yr ardal weithredol, gan gynnwys ffyrdd cludo safle a lagynau.  

Mae NCTM1 yn argymell pellter o o leiaf 100 metr ar gyfer gweithfeydd tywod a 

graean ac eraill lle na chaniateir ffrwydradau.  
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5.14  Pan fo tensiwn yn bodoli rhwng y cynigion ROMP a gofynion polisi cynllunio i 

sefydlu pellter gwahanu rhwng defnyddiau tir a allai wrthdaro, nid oes eiddo sensitif 

wedi'i leoli o fewn cylchfeydd rhagod o 100m a weithredir yn ardal y trac mynediad 

arfaethedig dan bolisi MWYN 5 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd.  Yn ogystal, 

bydd y trac mynediad wedi'i gynnwys mewn toriad 4m yn y pwynt ble mae'n mynd i 

fewn i ardal y gwaith ROMP.  

 

5.15  Mae effeithiau mwynderol ar eiddo cyfagos ar hyd Ffordd Clynnog wedi'u hasesu 

gyda’r cynnig ROMP dan gyfeirnod C13/0217/22/MW.  Byddai'n gyfleus gorfodi 

amodau ar ROMP o ran rheoli sŵn, ansawdd aer, dirgryniad er budd gwarchod yr 

amgylchedd a mwynderau preswyl yr ardal.  O ran defnyddio mynedfa amgen, mae 

Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd hefyd yn gofyn am i'r datblygiad fod yn 

amodol ar y gofynion a ganlyn;   

 Defnydd o'r fynedfa wedi'i gyfyngu i 08:00awr hyd 18:00awr Ddydd Llun i 

Ddydd Gwener a 08:00awr hyd 12:00awr ar Ddydd Sadwrn a ddim o gwbl ar 

Ddydd Sul na Gwyliau'r Banc,  

 Manylion y cyfleusterau golchi olwynion i'w gymeradwyo gan yr awdurdod 

cynllunio mwynau gan nodi lleoliad, dyluniad, manyleb a rheolaethau i 

sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n gywir.  

 

5.16  Yn sgil gosod amodau cynllunio priodol i sicrhau bod y datblygiad yn ategol i 

echdynnu a gweithio mwynau dan ROMP, ystyrir bod y datblygiad yn unol â pholisi 

MWYN 3, MWYN 5 a PCYFF 2 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a 

Môn.   

 

Materion Traffig a Mynediad  

 

5.17  Mae'r asesiad trafnidiaeth a gyflwynwyd mewn cefnogaeth i'r cais yn cadarnhau 

gwerthoedd symudiadau cyfredol a rhai a ragwelir gan gynnwys arolwg ATC a 

gynhaliwyd mewn dau leoliad yn Allt Goch rhwng 11 a 17 Tachwedd 2015.  O ran 

dwysedd y traffig, mae canlyniadau'r ATC yn datgelu bod y llif traffig dyddiol 

cyfartalog rhwng cyffordd Ffordd Clynnog a'r A487 yn 1163 cerbyd dros y cyfnod 

mesur dros saith diwrnod.   

 

5.18  Mae Polisi TRA 4 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn nodi;  “Ni chaniateir 

datblygiadau a fyddai’n peri niwed annerbyniol i weithrediad diogel ac effeithlon y 

briffordd, cludiant cyhoeddus a rhwydweithiau cludiant eraill gan gynnwys llwybrau 

i gerddwyr, beicwyr, hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau ceffyl. Bydd lefel y niwed 

annerbyniol yn cael ei bennu gan yr awdurdod lleol fesul achos ”. Mae'r cynigion 

amgen yn darparu ar gyfer allbwn o 100,000 tunnell y flwyddyn am oes o 3 blynedd 

ar gyfer y chwarel, gan allforio rhwng 18 a 20 llwyth neu 36-38 symudiad cerbyd 

HGV y dydd, fyddai gyfystyr â HYD AT 2x llwyth 20 tunnell neu 4 symudiad yr 

awr.  

 

5.19  Mae'r cynnig am fynediad newydd wedi'i gyflwyno mewn ymateb i bryderon Uned 

Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd am symudiad cerbydau HGV ar hyd ffordd ddi-

ddosbarth Ffordd Clynnog a gwelededd gwael yn y gyffordd gyfredol ar briffordd 

dosbarth 3 yn Allt Goch.   Y cynnig am fynediad newydd a phenodol fyddai'r opsiwn 

a ffafrir gan y byddai'n cyfeirio traffig trwm i ffwrdd o Ffordd Clynnog a byddai'n 

hwyluso gweithrediad y 'Cynllun Amgen' fel y dangosir ar gynlluniau'r cais, e.e. 

dilyniant graddol o weithrediadau o'r gorllewin i'r dwyrain gyda bwnd sgrin di-dor ar 

hyd ffin dwyreiniol a deheuol y safle.  Mewn ymateb i'r ymgynghoriad, cadarnhaodd 

Gwasanaeth Trafnidiaeth Gwynedd nad oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad i'r 
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cynnig yn amodol ar gynnwys nodiadau technegol ac amodau penodol i nodi bod y 

fynedfa yn cael ei gosod yn unol â chynlluniau'r cais, a gellir cynnal llain welededd 

ddwyreiniol gyda gofyniad bod y llystyfiant yn cael ei dorri yn ôl ac yna'i gynnal a'i 

gadw am oes y gweithrediad chwarelu.  

 

5.20  Felly, ystyrir bod y fynedfa newydd o ansawdd digonol i ymdrin â'r llif traffig 

disgwyliedig o'r safle ac felly'n cydymffurfio â gofynion Polisi Strategol PS4 a 

Pholisi PCYFF 2, TRA 4 a MWYN 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a 

Môn.  Gellir cynnwys nodiadau canllaw technegol yr awdurdod priffyrdd fel nodyn i'r 

ymgeisydd gyda'r daflen penderfyniad.  

 

5.21  Er hynny, dylid nodi er pryderon yr Awdurdod Priffyrdd ynghylch defnydd y fynedfa 

gyfredol yn arwain i ffordd ddi-ddosbarth Ffordd Clynnog, mai dyma'r fynedfa sy'n 

cael ei dangos ar gynlluniau'r cais a'r amodau sy'n cael eu gosod ar y caniatâd 

cynllunio gwreiddiol a roddwyd.   Y sefyllfa fall-back o ran y cynigion ROMP yw 

senario ble gwelir 50,000 tunnell y flwyddyn am 7 mlynedd gan ddefnyddio'r fynedfa 

gyfredol yn arwain i ffordd ddi-ddosbarth Ffordd Clynnog.  Yn seiliedig ar y safle yn 

gweithredu rhwng 08:00awr a 18:00awr ddydd Llun i ddydd Gwener a 08:00awr a 

12:00awr ar ddydd Sadwrn, byddai'r safle yn allforio rhwng 9 a 10 llwyth neu 18-20 

symudiad HGV y dydd, fyddai gyfystyr â 1 llwyth 20 tunnell neu 2 symudiad yr awr.  

 

Hydroleg a Hydroddaeareg  

 

5.22  Nid oes gan Draenio Tir a Gwarchod Arfordir Gwynedd unrhyw sylwadau i'w 

gwneud ar y cais gan nad yw'n ymddangos o'r wybodaeth sydd ar gael y bydd y 

bwriad yn effeithio ar gwrs dŵr, ond mae'n gofyn bod unrhyw ddŵr wyneb o'r 

datblygiad arfaethedig yn cael ei wasgaru yn unol â NCT 15 (Datblygiad a Risg 

Llifogydd - Llywodraeth Cymru ). Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi darparu rhestr 

o ofynion o ran y cynnig ROMP i liniaru eu pryderon ynghylch dŵr wyneb a rheoli 

atal llygredd ac maent yn nodi ymhellach bod angen caniatâd er mwyn gollwng 

unrhyw ddraeniad o'r safle i unrhyw gorff dŵr.  Mae CNC yn gofyn bod unrhyw 

waith adeiladu gael ei wneud yn unol ag amodau safonol CNC a pe byddai unrhyw 

lygredd neu afliwio yn dod yn amlwg, rhaid atal y gwaith ac adolygu'r arferion 

gweithio mewn ymgynghoriad â CNC.  Cynghorir yr ymgeisydd i ddilyn y 

canllawiau o fewn Canllawiau Atal Llygredd 5 "Works and Maintenance in or Near 

Water".   

 

5.23  Mewn ymateb i bryderon CNC ynghylch sut fydd dŵr wyneb yn cael ei reoli ar y 

safle, mae'r ymgeisydd yn cadarnhau y gellid gosod amod o ran cael cynllun rheoli 

dŵr wyneb fel rhan o'r penderfyniad ROMP ac mae'n debygol y byddai cynllun o'r 

fath yn destun cymeradwyaeth cyn cychwyn gweithio'r safle.  Yn ei ymateb, mae'r 

ymgeisydd yn rhoi amlinelliad o'r dull rheoli dŵr wyneb ar y safle, gan gynnwys 

ymysg gofynion eraill;  

 Bwnd bychan wedi'i sefydlu o amgylch ymylon y safle fydd yn dal unrhyw 

ddŵr wyneb o fewn y chwarel fydd yn cael ei ddraenio'n naturiol drwy'r 

mwynau ar y safle drwy ffos gerrig tra bo'r safle'n cael ei weithio.  Bydd y 

ffos gerrig yn cael ei chadw fel rhan o'r cynigion adfer o fewn gwagle 

gogledd-orllewinol y chwarel fydd yn darparu corff dŵr dros dro gyda 

manteision ychwanegol i fywyd gwyllt.  

 Bydd draen yn cael ei gosod ar hyd ymyl y ffyrdd mynediad i ddal dŵr ffo o'r 

ffordd.  

 

5.24  Yn ddarostyngedig i amod sy'n gofyn i'r mesurau uchod gael eu gweithredu a nodyn 

i'r ymgeisydd yn nodi cyngor statudol CNC i atal yr amgylchedd dŵr lleol rhag cael 
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ei lygru, ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio â Pholisi PCYFF 2, PCYFF 6 a 

MWYN 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  

 

Ecoleg a'r Effeithiau ar Rywogaethau a Warchodir  

 

5.25  Mae'r adroddiad ecolegol a'r cynigion lliniaru, a gyflwynwyd fel rhan o'r ROMP, yn 

cynnwys Adroddiad Cynefinoedd Cam 1 estynedig sy'n nodi amrywiaeth o fflora a 

ffawna yn y safle.  Ar y cyfan, mae'r safle'n cynnwys glaswelltir asid iseldirol sydd 

wedi'i wella'n rhannol ond hefyd nodweddion hanesyddol a allai ddarparu cynefin, 

megis ffiniau caeau.  Mae asesiad i ganfod presenoldeb amrediad o rywogaethau a 

warchodir wedi'i gynnal ac mae tystiolaeth o Set Moch Daear yn yr hen weithfeydd 

mwynau.   

 

5.26  Y prif bryder am fioamrywiaeth a rhywogaethau a warchodir yw presenoldeb Moch 

Daear ar y safle, sy'n warchodedig dan Ddeddf Moch Daear 1992.  Yn eu hymateb i'r 

ymgynghoriad, dywed CNC y dylid cynnal y gwaith adeiladu mewn ffordd sy'n 

lleihau'r aflonyddu ar foch daear, e.e. gwirio gwrychoedd cyn eu gwaredu, 

gorchuddio tyllau sydd wedi'u cloddio pan nad ydynt yn cael eu gweithio.  

 

5.27  Mae safle'r cais yn cynnwys profa wedi'i gwella o werth bioamrywiaeth isel ond 

hefyd, ddulliau cau caeau a gwrychoedd o amrywiol adeiladwaith a chyflwr, a allai 

ddarparu safleoedd gaeafgysgu i ymlusgiaid, safleoedd nythu i adar sy'n bridio a 

chynefin i gen ynghyd â bod nodweddion gydag arwyddocâd hanesyddol yn y 

dirwedd leol.   

 

5.28  Bydd y cynnig yn arwain at golli 26 metr o wrychoedd ar hyd y ffordd a 36 metr o 

gloddiau ar hyd ffin y cae sy'n ffinio â'r chwarel ac mae Bioamrywiaeth Gwynedd yn 

argymell er mwyn lliniaru ar gyfer y cynefin a gollir, bod cloddiau newydd yn cael 

eu hadeiladu ar hyd ffiniau'r fynedfa newydd arfaethedig.  Fodd bynnag, o ystyried 

cais Trafnidiaeth Gwynedd bod lleiniau gwelededd yn cael eu cynnal drwy reoli a 

thorri llystyfiant yn ei ôl, mae materion diogelwch priffyrdd yn cael blaenoriaeth.  

Gallai ail-sefydlu ac ôl-ofal pob ffin cae fod yn destun amod cynllunio gan gynnwys 

adeiladu cloddiau gan ddefnyddio deunyddiau a adferwyd o Gae Efa Lwyd a phlannu 

eithin, prysglwynni a choed brodorol i gyflwyno cyfleoedd chwilota i amrywiaeth o 

rywogaethau.   

 

5.29  Yn ddarostyngedig i'r cynllun lliniaru uchod ar gyfer moch daear a chynllun adfer ac 

ôl-ofal a gyflwynir dan amod cyn cychwyn, ystyrir felly bod y datblygiad yn 

cydymffurfio â chanllawiau Polisi Cynllunio Cenedlaethol ynghyd â Pholisi PS 19 a 

Pholisi AMG 5, MWYN 3 a MWYN 9 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 

a Môn.  

 

Archeoleg 

 

5.30  Mae'r cyflwyniad ROMP yn amlinellu graddau'r trafodaethau cyn gwneud cais gyda 

Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd (GAPS) sy'n cadarnhau fel a ganlyn;  

“Although there is no recorded archaeology within the site, …..  there is a potential 

for further archaeological features to exist within undisturbed ground in this area”.  

 

5.31  Er nad yw Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd wedi cyflwyno sylw mewn 

ymateb i ymgynghoriad ar y cais hwn, byddai'n briodol mynd i'r afael â'r effaith 

archeolegol bosib drwy amodau cynllunio, o ystyried bod y fynedfa arfaethedig 

wedi'i lleoli o fewn yr un daliad tir amaethyddol.  Mae'r amodau a ganlyn wedi'u 

cynnig ar gyfer y cais ROMP;   
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 Manyleb ar gyfer y gwaith archeolegol i'w gyflwyno er cymeradwyaeth yr 

awdurdod cynllunio mwynau cyn cychwyn ar y datblygiad (gan gynnwys 

gwaith sy'n aflonyddu ar y ddaear neu waith clirio safle),  

 Y datblygiad a'r holl waith archeolegol i'w wneud yn unol â'r fanyleb 

gymeradwy,  

 

5.32  Yn ddarostyngedig i osod amod cynllunio sy’n gofyn am liniaru archeolegol priodol 

cyn ac yn ystod cwrs y datblygiad, mae’r bwriad yn cydymffurfio â gofynion PS20 a 

Pholisi AT4 a MWYN 3 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  

 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

 

5.33  Nid oes unrhyw lwybrau cyhoeddus na hawliau tramwy yn cael eu heffeithio gan y 

cynnig ac felly nid oes gofyn gwneud unrhyw ddarpariaeth am orchmynion cau neu 

wyro penodol.  

 

Materion cynaladwyedd 

 

5.34  Mae Ffigwr 4.2 Polisi Cynllunio Cymru'n rhoi diffiniad o ddatblygiad cynaliadwy 

yng Nghymru ble mai;  “Yma, ystyr “datblygu cynaliadwy” yw’r broses o wella 

llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy 

weithredu yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy (gweler adran 5) gan anelu at 

gyrraedd y nodau llesiant.” Ymhellach, mae'r adroddiad hwn wedi asesu materion 

cynaliadwy'r cais hwn yn unol â'r nod datblygu cynaliadwy ym mharagraff 4.1.1. 

PCC i: "“galluogi pawb ym mhob cwr o’r byd i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol a 

mwynhau gwell ansawdd bywyd heb beryglu ansawdd bywyd cenedlaethau’r 

dyfodol.” Ac yn unol â saith nod llesiant 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015' i helpu sicrhau bod pob corff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un 

weledigaeth o Gymru Gynaliadwy.  

 

5.35  Fel Awdurdod Cynllunio Mwynau, mae dyletswydd ar y Cyngor i sicrhau bod 

adnoddau mwynau’n cael eu defnyddio mewn modd cynaliadwy, fel y gallant 

gyfrannu’n briodol at ofynion deunyddiau adeiladu’r ardal yn unol ag egwyddorion 

allweddol polisi cynllunio mwynau Llywodraeth Cymru.  Mae gan Wynedd hanes hir 

o gloddio mwynau, ac mae’n parhau i fod yn rhan bwysig o’i gwead economaidd a 

chymdeithasol. Felly, nid yw'r cynnig yn ymestyn banc tir cronfeydd tywod a graean 

yr awdurdod, o ran y polisi a'r canllawiau cenedlaethol cyfredol yn NCTM (Cymru) 

Agregau a'r Datganiad Technegol Rhanbarthol.  Ei bwrpas yw ategu'r isadeiledd 

gofynnol ar gyfer ailddechrau echdynnu tywod a graean yng Nghae Efa Lwyd fydd 

yn sicrhau bod y Cyngor yn medru cyflawni ei rwymedigaethau dosrannu ar gyfer 

cyflenwi mwynau ar gyfer is-ranbarth Gogledd Cymru.  

 

Yr Economi 

 

36 Mae Nodyn Cyngor Technegol 23: Datblygiad Economaidd, yn datgan: wrth wneud 

penderfyniad ar geisiadau cynllunio, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol gadw 

mewn cof bod defnydd busnes traddodiadol, dosbarthiadau B1 – B8 ond yn cyfrif am 

ran o’r gweithgaredd yn yr economi. Mae’n bwysig bod y system gynllunio yn 

cydnabod agwedd economaidd pob datblygiad ac yn gwneud penderfyniadau 

cynllunio mewn modd cynaliadwy sy’n cadw cydbwysedd rhwng ystyriaethau 

cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Mae’n datgan ymhellach: Y dylai 

awdurdodau cynllunio lleol gydnabod arwyddion y farchnad a rhoi sylw i'r angen i 

dywys datblygiad economaidd i’r lleoliadau mwyaf addas yn hytrach na rhwystro neu 

atal y fath ddatblygiad. 
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5.37  Mae'r datblygiad yn cynnig isadeiledd ychwanegol sydd ei angen i ailweithredu safle 

segur ble mae cronfa fwynau gymeradwy yn bodoli a bydd yn gymorth i gynnal 13 

swydd lawn amser ar gyfer staff lleol a gyflogir yn uniongyrchol ac yn 

anuniongyrchol o ganlyniad i'r gweithrediadau cyfredol yng Ngraianog, Porth 

Penrhyn a Stad Ddiwydiannol Llandygai.  Yn ogystal, mae tywod a graean yn 

hanfodol ar gyfer yr economi adeiladu leol ac mae cael ffynhonnell leol yn cadw 

costau ynghyd ag allyriadau carbon i lawr.    

 

5.38  Felly, mae'n debygol y bydd y cynnig yn cael effaith bositif ar economi'r ardal, yn 

unol â Pholisïau Strategol PS1, PS5 a PS13 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn.   

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.39  Mae’r prif bryderon a godwyd gan drydydd partïon mewn ymateb i ymgynghoriad ar 

y cais yn cynnwys, yn bennaf, effaith bosib traffig ar y ffordd, diogelwch defnyddwyr 

y briffordd gyhoeddus a mwynderau preswyl.  

 

5.40  Mae’r Awdurdod Cynllunio Mwynau wedi ystyried y gwrthwynebiadau hyn fel 

ystyriaethau perthnasol wrth baratoi argymhelliad ar gyfer y cais hwn. At hyn, mae’r 

ystyriaethau materol sy’n berthnasol i’r bwriad hwn wedi eu hasesu gan gadw mewn 

cof y polisïau a’r canllawiau cynllunio perthnasol.  

 

6. Casgliadau 

 

6.1  Mae'r cais hwn yn cynnig mynedfa gerbydol newydd yn uniongyrchol i'r briffordd 

gyfagos yn Allt Goch er mwyn cefnogi cynllun amgen o weithio a graddoli a 

gyflwynwyd gyda'r cynigion Adolygu Mwynau, ble byddai 100,000 tunnell y 

flwyddyn yn cael eu hechdynnu am gyfnod o dair blynedd.  Ei bwrpas yw ategu'r 

isadeiledd gofynnol ar gyfer ailddechrau echdynnu tywod a graean yn safle ROMP 

segur Cae Efa Lwyd fydd yn sicrhau bod y Cyngor yn medru cyflawni ei 

rwymedigaethau dosrannu ar gyfer cyflenwi mwynau ar gyfer is-ranbarth Gogledd 

Cymru.  Bydd y fynedfa newydd yn gymorth i liniaru effeithiau traffig y ROMP ar 

fwynderau preswyl a hirhoedledd y gweithrediadau ond hefyd bryderon gwasanaeth 

Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd ar addasrwydd y fynedfa gyfredol a'r ffordd ddi-

ddosbarth sy'n cael ei rhannu ag eiddo preswyl ar Ffordd Clynnog.   

 

6.2  Nid oes cyfyngiad ar y safle o ran dynodiadau amgylcheddol.  Fodd bynnag, mae 

materion o ran effaith bosib y datblygiad ar fwynderau'r ardal o ystyried safle'r gwaith 

mwynau arfaethedig mewn perthynas ag eiddo cyfagos.  

 

 Mae’r datblygiad yn dderbyniol mewn egwyddor a byddai’n cyfrannu at 

isadeiledd y prif gronfeydd tywod a graean yng Ngwynedd ac mae’n 

cydymffurfio â gofynion polisi cynllunio mwynau rhanbarthol a lleol yn unol â 

meini prawf strategol Polisi PS 22 a'r meini prawf dan Bolisi MWYN 3 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  

 Nid oes eiddo sensitif wedi'i leoli o fewn cylchfeydd rhagod o 100m a 

weithredir yn ardal y trac mynediad arfaethedig dan bolisi MWYN 5 o Gynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  Yn sgil gosod amodau cynllunio i 

sicrhau bod y datblygiad yn ategol i echdynnu a gweithio mwynau dan ROMP, 

ystyrir bod y datblygiad yn unol â pholisi MWYN 3, MWYN 5 a PCYFF 2 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.   
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 Bydd y safle yn destun cynllun adfer ar gyfer defnydd amaethyddol ond hefyd 

ar gyfer defnydd cadwraeth natur/mwynderau, yn seiliedig ar ganfyddiadau’r 

arolygon cynefinoedd a rhywogaethau a gynhaliwyd yn y safle ac o’i amgylch. 

Bydd amodau Bioamrywiaeth Lleol yn gofyn am fesurau lliniaru penodol i 

ymlusgiaid wrth gael gwared ar ffiniau'r caeau, dim gwaith clirio safle i'w 

wneud yn ystod y tymor bridio adar a mesurau i ganfod presenoldeb Moch 

Daear cyn i'r gwaith fynd rhagddo.  Hefyd, gwaith adfer i gynnwys ail-sefydlu'r 

waliau cerrig a'r gwrychoedd.  Ystyrir felly bod y datblygiad yn cydymffurfio â 

chanllawiau Polisi Cynllunio Cenedlaethol ynghyd â Pholisi Strategol PS 19 a 

Pholisi AMG 5, MWYN 3 a MWYN 9 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn. 

 Ni ystyrir y caiff y bwriad effaith niweidiol ar unrhyw nodwedd o 

bwysigrwydd archeolegol.  Yn amodol ar osod amod cynllunio sy’n gofyn am 

liniaru archeolegol priodol cyn ac yn ystod cwrs y datblygiad, mae’r bwriad yn 

cydymffurfio â gofynion PS20 a Pholisi AT4 a MWYN 3 Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  

 Ni ystyrir y bydd effaith gronnus y cynnig mynediad o ran ail-weithrediad y 

ROMP yn cael effaith andwyol hirdymor ar osodiad y Parc Cenedlaethol, 

AHNE Llŷn nac ar Ardaloedd Cymeriad y Dirwedd ac felly mae'r cynnig yn 

cydymffurfio â Pholisi AMG:  3 a MWYN 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn.  

 Yn amodol ar amod sy'n gofyn am weithrediad cynllun rheoli dŵr wyneb a 

mesurau penodol i atal llygredd yr amgylchedd dŵr lleol, ystyrir bod y cynnig 

yn cydymffurfio â Pholisi PCYFF 2, PCYFF 6 a MWYN 3 Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  

 Mae'n debygol y bydd y cynnig yn cael effaith bositif ar economi'r ardal, yn 

unol â Pholisïau Strategol PS1, PS5 a PS13 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn,  

 Bydd gan y chwarel fynediad i Gefnffordd yr A487.  Mewn ymateb i'r 

ymgynghoriad, cadarnhaodd awdurdod priffyrdd Llywodraeth Cymru nad oedd 

yn bwriadu cyflwyno cyfarwyddyd mewn perthynas â'r cais hwn.   

 Yn ddarostyngedig i amodau sy'n gofyn am gydymffurfio â chynlluniau'r cais, 

mae Gwasanaeth Trafnidiaeth Gwynedd yn cadarnhau bod y fynedfa newydd o 

safon digonol i ymdopi â'r llif traffig disgwyliedig o'r safle a'i bod felly'n 

cydymffurfio â gofynion Polisi Strategol PS4 a Pholisi PCYFF 2, TRA 4 a 

MWYN 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.   

 Mae'r cynnig yn bodloni anghenion cynaliadwyedd Polisi Cynllunio Cymru a 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  

 

7. Argymhelliad:  

 

Awdurdodi Uwch Reolwr y Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd i 

gymeradwyo'r cais yn ddarostyngedig i'r ystod o amodau a ganlyn a, ble noder, 

cyflwyno gwybodaeth penodol yn unol â gofynion amodau cyn dechrau'r datblygiad:  

 

 Cychwyn ymhen pum blynedd 

 Gweithgareddau a ganiateir a Chydymffurfiaeth â’r Manylion/Cynlluniau a 

Gyflwynwyd; 

 Hyd y cyfnod gweithio, 

 Mesurau lliniaru ar gyfer bioamrywiaeth leol, Moch Daear,  

 Datblygiad yn ategol i'r defnydd a wneir o'r tir fel mwynglawdd,  

 Ymdrin â phridd a hwsmonaeth,  

 Draenio, mesurau i atal llygru cyrsiau dŵr lleol,  
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 Cynllun adfer ac ôl-ofal i'w gyflwyno cyn cychwyn defnyddio'r safle ar 

gyfer defnydd amaethyddol ac ail-adfer ffiniau'r caeau (gwrychoedd a 

chloddiau),  

 Lliniaru a chofnodi archeolegol,  

 Defnydd o'r fynedfa wedi'i gyfyngu i 08:00awr hyd 18:00awr Ddydd Llun i 

Ddydd Gwener a 08:00awr hyd 12:00awr ar Ddydd Sadwrn a ddim o gwbl 

ar Ddydd Sul na Gwyliau'r Banc,  

 Manylion y cyfleusterau golchi olwynion i'w cymeradwyo gan yr awdurdod 

cynllunio mwynau gan nodi lleoliad, dyluniad, manyleb a rheolaethau i 

sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n gywir,  

 Nodyn i'r ymgeisydd ar ofynion priffyrdd, Deddf Moch Daear 1992 a 

chyngor statudol CNC i atal yr amgylchedd dŵr lleol rhag cael ei lygru.  
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Rhif:    8 
 

Cais Rhif: C17/0826/17/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

13/09/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandwrog 

Ward: Groeslon 

 

Bwriad: Estyniad i safle storio cychod/carafanau presennol 

 

  

Lleoliad: Crud y Nant, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd   

LL54 5SF 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer ymestyn y safle storio cychod/carafanau presennol ar ran 

o gae agored gyferbyn a'r eiddo a adnabyddir fel Crud y Nant ar gyfer cynyddu'r 

niferoedd o garafanau symudol o 10 i 50.  Bydd y safle storio wedi ei osod ar ongl 

sgwâr i'r safle presennol ac yn mesur 61m o hyd a 33m o led gyda llecynnau ar gyfer 

40 o garafanau wedi eu gosod mewn tair rhes gyfluniol.  Bydd ffens diogelu da byw 

yn cael ei godi ar hyd ymylon y safle gyda gwrych o goed bythwyrdd yn cael ei 

blannu ar ymylon gogleddol a dwyreiniol safle'r cais.  Ceir agoriad oddeutu 3m o led 

rhwng y safle presennol a'r safle arfaethedig. 

 

1.2 Caniatawyd y llecyn storio yn wreiddiol yn 2000 ynghyd â thirweddu cysylltiedig 

gyda chais ôl-weithredol diweddarach yn codi'r niferoedd o gychod o 20 i 40 yn 

2003.  Yn 2010 caniatawyd cais yn groes i argymhelliad y swyddogion ar gyfer storio 

hyd at 10 carafán deithiol yn ychwanegol i'r 40 cwch a ganiatawyd yn flaenorol a 

bydd y cais cyfredol hwn yn codi'r rhifau'r unedau ar gyfer storio i 90 uned rhwng y 

ddau safle (40 cwch a 50 carafán deithiol).   

 

1.3 Lleolir y safle ar fryncyn agored sy'n weladwy o gyfeiriad y gogledd (ar hyd y ffordd 

sirol ddi-ddosbarth) ac o'r dwyrain ac yng nghefn gwlad agored a cheir mynediad 

iddo oddi ar rodfa breifat sy'n gwasanaethu nifer o anheddau preswyl cyfagos.  Saif y 

safle oddeutu 0.2km i'r dwyrain o anheddle Bethesda Bach a chysylltir safle'r cais gan 

ffordd sirol ddi-ddosbarth cul a throellog heb encilfa ffurfiol ar gyfer cerbydau ar ei 

hyd. 

 

1.4  Mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno datganiad cynllunio yn cefnogi ei gais gan gyfeirio 

at y materion canlynol:- 

 

 Cadarnheir mai 40 uned ychwanegol yr ymgeisir amdano yma ac nid 55 uned 

fel y'i cyfeiriwyd ato'n wreiddiol yn y cynllun safle (mae'r ymgeisydd erbyn 

hyn wedi cyflwyno cynllun safle diwygiedig yn dangos 40 uned). 

 Er bydd cynnydd mewn symudiadau i mewn ac allan o'r safle ni fyddai'r 

cynnydd yn sylweddol nac yn cael effaith andwyol ar fwynderau'r ardal a 

chymdogion cyfagos. Yn bresennol, mae'r cwmpownd yn storio 50 o unedau 

sydd yn cynhyrchu rhwng 2-4 symudiad ar y mwyaf yn wythnosol a Hydref 

ymlaen hyd at Pasg y flwyddyn nesaf ni fydd symudiadau o gwbl heblaw am 

eithriadau. 

 Mae'r carafanau yn cael eu casglu ar ddyddiau penodol a'u dychwelyd rhai 

dyddiau'n ddiweddarach, rhai yn dychwelyd misoedd wedyn ag o dro i dro 

ambell garafán a chwch yn aros yn eu hunan am fwy na 12 mis - nid yw 90 

uned yn golygu 90 o symudiadau cyson. 

 Nid oes yr un damwain wedi digwydd o fewn 14 mlynedd o redeg y busnes o 

Crud y Nant.   

 

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 
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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 (CDLL) 

mabwysiadwyd 31 Gorffennaf 2017:- 

 

Polisi TRA4 - rheoli ardrawiadau cludiant. 

 

Polisi PCYFF1 - ffiniau datblygu. 

 

Polisi PCYFF2 - meini prawf datblygu. 

 

Polisi PCYFF3 - dylunio a siapio lle. 

 

Polisi PCYFF4 - dylunio a thirweddu. 

 

Polisi PS13 – darparu cyfle ar gyfer economi ffyniannus. 

 

Asesiad Capasiti a Sensitifrwydd Tirlun (2014) sydd wedi ei baratoi gan Gwmni 

Gillespies fel dogfen cynllunio materol ar gyfer Ynys Môn, Gwynedd a'r Parc 

Cenedlaethol. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Nodyn Cyngor Technegol 23 Datblygu Economaidd (2014). 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9 (2016), Pennod 7 Datblygu Economaidd.   

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif C09A/0382/17/LL - cais i ddiwygio amod 4 ar ganiatâd rhif 

C03A/0441/17/LL er mwyn storio hyd at 10 carafán symudol (yn ychwanegol i'r 40 o 

gychod sydd eisoes a chaniatâd i'w storio) wedi ei ganiatáu yn groes i argymhelliad y 

swyddogion. 

 

3.2       Cais rhif C03A/0441/17/LL - newid amod rhif 4 a 5 o ganiatâd rhif C00A/0065/17/LL 

er mwyn defnyddio'r tir yn barhaol ar gyfer storio cychod a chodi'r niferoedd o 20 i 

40 cwch wedi ei ganiatáu yn Awst, 2003. 

 

3.3    Cais rhif C03A/0298/17/LL - newid amod rhif 4 a 5 o ganiatâd cynllunio rhif 

C00A/0065/17/LL er mwyn defnyddio'r tir yn barhaol ar gyfer storio cychod a chodi'r 

niferoedd o 20 i 80 cwch wedi ei wrthod yng Ngorffennaf, 2003 ar sail diogelwch 

ffyrdd, effeithio'n andwyol ar fwynderau gweledol cefn gwlad ynghyd ag effeithio'n 

andwyol ar fwynderau preswyl trigolion cyfagos ar sail aflonyddwch a sŵn. 

 

3.4   Cais rhif C00A/0065/17/LL - newid amod rhif 5 o ganiatâd cynllunio rhif 

C99A/0595/17/LL er mwyn storio 20 cwch bach ar y safle wedi ei ganiatáu ym 

Mawrth, 2000. 

 

3.5       Cais rhif C99A/0595/17/LL - newid defnydd tir ar gyfer storio cychod pleser/pysgota 

ynghyd a thirweddu wedi ei ganiatáu yn Ionawr, 2000. 
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4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad. 

 

Uned Drafnidiaeth: Argymhellir gwrthod y cais ar sail diogelwch ffyrdd gan 

fydd y bwriad yn gynnydd sylweddol yn y niferoedd o 

unedau a fwriedir cadw ar y safle ac o ganlyniad y nifer o 

gerbydau'n tynnu carafanau sy'n debygol o ddefnyddio'r 

ffordd gul rhwng y safle a'r A499 ym Methesda Bach. 

  

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru: 

O'r wybodaeth a gyflwynwyd nid yw CNC o'r farn bod y 

datblygiad yn effeithio ar fater a restrwyd ar y Rhestr 

Wirio Cyfoeth Naturiol Cymru ac ymgynghoriadau 

Cynllunio. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim pryderon bioamrywiaeth. 

 

Uned Gwarchod y 

Cyhoedd: 

Dim ymateb. 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd ymateb gan ddeiliaid cyfagos yn 

gwrthwynebu ar sail:- 

 

 Mae'r ffordd fach yn hollol anaddas i gynnydd 

sylweddol mewn traffig o'r math yma h.y. trelars 

gyda chychod a charafanau. Mae cerbydau 

eisoes wedi taro waliau terfyn yr eiddo sy'n 

rhedeg ger y ffordd fach. 

 

 Mae anghysondeb yn y cais gyda'r niferoedd 

ychwanegol a ddymunir. Cyfeirir at 55 yn 

ychwanegol ar y cynllun safle a 30 yn 

ychwanegol i'r 10 sydd yno'n barod ar y 

datganiad mynediad. Byddai'r ffordd fach gul yn 

anaddas gydag unrhyw un o'r ddau rif yma a 

nodwyd. 

 

Mewn ymateb i'r uchod nodir bod yr ymgeisydd erbyn 

hyn wedi cyflwyno cynllun safle diwygiedig sydd yn 

cynnwys 40 carafan teithiol ychwanegol ac nid 55 

carafan fel y'i cyfeiriwyd ato'n wreiddiol.   

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Credir, yn yr achos arbennig yma, nid yw'r bwriad cyfredol hwn yn dderbyniol ar sail 

egwyddor am nifer o resymau cynllunio dilys:- 
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 Byddai ymestyn y llecyn storio presennol allan ymhellach i'r tirlun agored yn 

creu ad-drawiad annerbyniol a nodwedd anghydnaws yn y rhan yma o'r tirlun. 

Lleolir y safle oddi fewn i ardal a ddiffinnir gan y ddogfen Asesiad Capasiti a 

Sensitifrwydd yn dirlun tonnog amaethyddol sy'n cynnwys caeau o raddfa 

fechan ynghyd â phatrwm caeau anwastad ac afreolaidd sydd â golygfeydd 

eang o'r tirlun ei hun.  Buasai caniatáu’r cais cyfredol hwn yn amharu'n 

andwyol ar batrwm a chymeriad y tirlun hwn. 

 

 Byddai cynyddu'r nifer o garafanau teithiol o 10 i 50 (yn ychwanegol i'r 40 

cwch sydd eisoes a chaniatâd yng Nghrud y Nant) yn gynnydd sylweddol ei 

effaith ar ddiogelwch ffyrdd gan ystyried culni, diffyg mannau 

pasio/encilfeydd ynghyd a'r ffaith bod y ffordd sirol ddi-ddosbarth sy'n 

gwasanaethu'r safle yn droellog a buasai cyfuniad o'r elfennau hyn yn 

tanseilio egwyddorion diogelwch da ffyrdd ar hyd y rhan yma o'r rhwydwaith 

ffyrdd lleol.    

 

 Byddai cynyddu'r niferoedd o garafanau teithiol yn amharu'n andwyol ar 

fwynderau trigolion lleol sydd yn byw gyferbyn a'r ffordd sirol ddi-ddosbarth 

ynghyd â’r rhodfa breifat ar sail cynnydd mewn aflonyddwch a sŵn. 

 

 Credir bod safleoedd mwy addas ar gael yn lleol ar gyfer defnydd storio 

(Defnydd Dosbarth B8) gydag enghraifft o gais diweddar wedi ei ganiatáu ar 

gyfer storio carafanau teithiol a cherbydau oddi fewn i Stad Ddiwydiannol 

Penygroes o dan gyfeirnod C17/ 0869/22/LL. Byddai lleoli'r fath ddefnydd 

oddi fewn i stad ddiwydiannol yn dderbyniol ar sail diogelwch ffyrdd ac ar 

sail ad-drawiadau ar fwynderau gweledol a mwynderau preswyl. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.2    Fel y cyfeiriwyd ato uchod bydd y llecyn storio presennol yn cael ei ymestyn allan 

60m ar ongl sgwâr ar fryncyn sydd â rhediad iddo i lawr tua'r dwyrain sy'n ei wneud 

yn fwy agored ac yn fwy gweladwy o'r cyfeiriad hwn ac o gyfeiriad y gogledd. Mae 

carafanau teithiol yn unffurf eu natur oherwydd eu maint tebyg, lliw a hyd sydd yn eu 

gwneud yn fwy gweladwy i'r llygaid o fannau cyhoeddus cyfagos (y ffordd sirol ddi-

ddosbarth) ac o fannau ymhellach i ffwrdd (e.e. cyrion pentref Carmel). Yn wir, ar 

hyn o bryd mae toeau golau'r carafannau presennol i'w gweld yn amlwg fel llinell 

wen (er gwaethaf sefydlogrwydd y gwrych sydd o amgylch y safle presennol) o 

bentref Carmel. 

 

5.3    Credir byddai ychwanegu hyd at 40 carafan ychwanegol ar safle'r cais diweddaraf 

hwn yn amlygu'r datblygiad ymhellach yn y tirlun gwledig gan ystyried (i) gosodiad 

cyfluniol y carafannau arfaethedig oddi fewn i'r safle; (ii) rhediad y tir tua'r dwyrain; 

(iii) byddai creu gwrych bytholwyrdd yn ymestyn 60m i'r cae agored yn creu 

nodwedd ffurfiol ac annaturiol yn y rhan yma o'r tirlun (h.y. na fydd y bwriad yn 

integreiddio gyda'r hyn sydd o'i gwmpas) a (iv) oherwydd natur dymhorol o'r defnydd 

a wneir o garafanau teithiol byddai y rhan helaeth o'r carafannau arfaethedig yn cael 

eu storio ar  safle'r cais yn ystod y gaeaf ble mae llystyfiant ar ei leiaf.  

 

5.4     Fel y cyfeiriwyd ato uchod, mae safle'r cais a'r ardal o'i amgylch wedi ei gynnwys yn 

y ddogfen Asesiad Capasiti a Sensitifrwydd Tirlun (Gillespies, 2014) sydd wedi ei 

ddarparu ar gyfer Ynys Môn, Gwynedd a'r Parc Cenedlaethol fel ystyriaeth faterol ar 

gyfer datblygiadau cynaliadwy fel tyrbeini gwynt, paneli solar ynghyd â pharciau 

carafannau statig a siales ac estyniadau iddynt.  Er nad yw'r bwriad cyfredol yn 

golygu lleoli parc carafannau statig ynddo ei hun credir bydd storio i fyny i 40 carafan 
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teithiol ychwanegol i'r 50 uned cymysg sydd gyferbyn a safle'r cais yn gyfystyr ei ad-

drawiad a charafanau statig yn enwedig yn y cyfnodau ble fydd y carafannau yn cael 

eu storio ar y safle am gyfnodau hirfaith drwy tymor y gaeaf ble mae llystyfiant ar ei 

leiaf.  Daw'r Asesiad i'r canlyniad bod capasiti ar gyfer datblygiadau cyffelyb sydd 

wedi eu dylunio'n dda ar raddfa fechan yn amodol eu bod yn integreiddio'n dda ac 

wedi eu lleoli'n agos i'r tirlun trefol/amgylchedd adeiledig.  Gan ystyried lleoliad y 

safle yng nghefn gwlad agored credir nad yw'r bwriad arfaethedig yn cydymffurfio 

gyda'r cyngor a gynhwysir yn y ddogfen hon ar sail ei ad-drawiad ar fwynderau 

gweledol y rhan yma o'r tirlun. 

 

5.5     I'r perwyl yma, felly, credir nad yw'r cais hwn yn cydymffurfio a gofynion Polisi 

PCYFF3 a PCYFF4 o'r CDLL ar sail ei ad-drawiad sylweddol ar fwynderau gweledol 

y rhan yma o'r tirlun agored. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.6  Mae nifer o anheddau preswyl wedi eu lleoli gyferbyn ac o gwmpas y safle a ffyrdd 

cul eu natur sy'n gwasanaethu'r safle.  Byddai cynnydd o 40 carafan ychwanegol yn 

gynnydd sylweddol i'r 50 uned sydd eisoes a chaniatâd a chredir byddai'r symudiadau 

ychwanegol hyn ar hyd y ffyrdd cul a throellog yn amharu'n andwyol ar fwynderau 

preswyl a chyffredinol trigolion lleol ar sail sŵn ac aflonyddwch.  I'r perwyl hwn 

credir nad yw'r bwriad yn cydymffurfio â gofynion Polisi PCYFF2 o'r CDLL sy'n 

datgan gwrthodir cynigion os ydynt yn cael effaith andwyol sylweddol ar iechyd, 

diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol oherwydd mwy o weithgareddau, 

aflonyddwch a swn. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.7   Mewn ymateb i'r ymgynghoriaeth statudol mae'r Uned Drafnidiaeth wedi mynegi eu 

gwrthwynebiad i'r cais cyfredol hwn ar sail y byddai'r bwriad yn golygu cynnydd 

sylweddol yn y niferoedd o unedau y bwriedir eu storio ar y safle estynedig.  O 

ganlyniad i'r cynnydd yma bydd cynnydd anorfod yn y niferoedd o gerbydau yn 

tynnu trelars/carafannau teithiol ar hyd o leiaf 227m o'r ffordd sirol ddi-ddosbarth sy'n 

gwasanaethu’r safle ynghyd â defnydd mwy dwys o'r gyffordd gyda'r ffordd sirol 

A499 ym Methesda Bach. 

 

5.8    Gan ystyried bod y ffordd yma'n is-safonol ar sail ei natur gul a throellog ynghyd â 

diffyg mannau pasio/encilfeydd ar ei hyd (mae lled mynedfeydd i'r tai presennol 

gyferbyn a'r ffordd sirol wedi eu lleihau gan glogfeini oherwydd y difrod roedd 

cerbydau a'r trelars yn ei greu i waliau ffin yr eiddo hwn) byddai rhaid i un o ddau 

gerbyd a fyddai'n hwynebu ei gilydd ac yn dod o ddau gyfeiriad cyferbyniol 

ymgymryd â symudiadau sylweddol (ar ffurf bagio'n ôl) gan greu anhwylustod i 

ddefnyddwyr y ffyrdd sirol sy'n gwasanaethu'r safle gan gynnwys y gyffordd i'r 

ffordd sirol dosbarth I A499.   

 

5.9  Er gwaethaf sylwadau'r ymgeisydd a gynhwysir yn ei ddatganiad cynllunio ar gyfer 

niferoedd a llif y drafnidiaeth wedi ei wasgaru drwy'r flwyddyn a allai deillio o 

ganiatáu 40 uned ychwanegol, parhau yw'r pryder diogelwch ffyrdd gan ystyried y 

cynnydd sylweddol mewn carafannau teithiol a ddaw o ganiatáu’r cais hwn gan y 

byddai mwy o siawns i wrthdaro digwydd rhwng cerbydau ar hyd y rhan yma o'r 

rhwydwaith ffyrdd lleol yn enwedig ar gyfnodau gwyliau poblogaidd.  Mae'r pryder 

hwn yn amlygu ei hun pan ystyrir bydd caniatáu’r cais hwn yn golygu bydd 90 o 

unedau gyda'r hawl i dramwyo'r ffyrdd sirol sy'n gwasanaethu'r safle ar unrhyw bryd 

yn ystod y flwyddyn. 
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5.10  I'r perwyl hwn credir nad yw'r bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi TRA4 o'r 

CDLL sy'n datgan gwrthodir cynigion sy'n peri niwed annerbyniol i weithred ddiogel 

ac effeithlon y briffordd gan gynnwys llwybrau i gerddwyr, beicwyr a hawliau 

tramwy cyhoeddus.    

 

Hanes cynllunio 

 

5.11  Mae paragraff 3.3 uchod yn datgan bod cais cynllunio hanesyddol (cais rhif 

C03A/0298/17/LL) sy'n cynnwys codi'r niferoedd o 20 i 80 cwch wedi ei wrthod yng 

Ngorffennaf, 2003 ar sail diogelwch ffyrdd, effeithio'n andwyol ar fwynderau 

gweledol cefn gwlad ynghyd ag effeithio'n andwyol ar fwynderau preswyl trigolion 

cyfagos ar sail aflonyddwch a swn. 

 

5.12      Gan ystyried (i) bod y cais diweddaraf hwn yn golygu cynyddu’r niferoedd o 

garafanau teithiol o 10 i 50 a bod cyfanswm yr holl unedau pe caniateir y cais hwn yn 

cyfateb i 90 uned (sef, 10 yn fwy na'r hyn a ofynnwyd amdano ac a gwrthodwyd yn 

2003) a (ii) nad yw'r sefyllfa gynllunio wedi newid ers 2003 parthed diogelwch ffyrdd 

ynghyd â'r ddyletswydd i ddiogelu mwynderau preswyl ynghyd â mwynderau 

gweledol, credir na ellir diystyru penderfyniad y Pwyllgor Cynllunio nôl yn 2003 i 

wrthod cais cyffelyb a'i fod yn parhau i fod yn ystyriaeth cynllunio faterol ar gyfer 

ystyried y cais cyfredol hwn. 

 

Yr Economi 

 

5.13     O fewn y pennawd hwn mae maen prawf 4 ym Mholisi PS13 o’r CDLL (darparu cyfle 

ar gyfer economi ffyniannus) yn berthnasol i’r cais cyfredol hwn.  Mae’r polisi yn 

datgan bydd cefnogaeth i ffyniant economaidd a chynaladwyedd cymunedau gwledig 

trwy hwyluso twf ar raddfa briodol mewn mentrau gwledig, estyn busnesau sy’n 

bodoli’n barod, ac arallgyfeirio trwy gefnogi ailddefnyddio adeiladau sy’n bodoli’n 

barod, datblygiad unedau ‘byw a gweithio’, gweithio o’r cartref, a thrwy annog 

darparu safleoedd a thir ac adeiladau mewn lleoliadau hygyrch priodol sy’n gyson a 

Strategaeth Ofodol y Cynllun ac yn unol â Pholisïau Strategol PS 5 a PS 6. 

 

5.14     Mae golwg datblygiad arfaethedig, ei raddfa a’i berthynas â’r hyn sydd o’i gwmpas 

a’i gyd-destun yn ystyriaethau cynllunio perthnasol o fewn cyd-destun y polisi uchod 

ac mae dyletswydd ar awdurdodau cynllunio lleol i wrthod dyluniadau gwael o 

adeiladau a dyluniadau sy’n tanseilio eu cyd-destun.  Ar sail cynnwys yr asesiad 

uchod credir bod y bwriad o ymestyn y storfa allanol presennol yn tanseilio cymeriad 

ac integredd y rhan yma o’r tirlun agored ar sail ei raddfa a’i ddyluniad.  Credir hefyd 

nad yw’r safle yn safle addas ar gyfer dwysau’r defnydd storio presennol ar sail ei 

hygyrchedd gan fod safleoedd mwy addas ar gael ar gyfer y fath ddefnyddiau fel 

stadau diwydiannol.  I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn groes i faen prawf 4 

o Bolisi PS13 o’r CDLL.   

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod ni chredir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail egwyddor, 

lleoliad, graddfa, defnydd, diogelwch ffyrdd, mwynderau preswyl na mwynderau 

gweledol a'i fod yn groes i ofynion polisïau lleol a chenedlaethol cynllunio 

perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 
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7.1 Gwrthod – rhesymau:- 

  

1. Mae'r bwriad yn groes i ofynion Polisi TRA4 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn gan ystyrir bod y ffordd fynediad sy'n gwasanaethu'r safle 

ynghyd a'i gyffordd gyda'r A.499 ym Methesda Bach yn is-safonol ar gyfer 

tynnu 40 o garafannau teithiol ychwanegol ac y gallai hyn yn ei dro greu 

amodau ar hyd y rhwydwaith ffyrdd lleol sy'n niweidiol i'w ddefnyddwyr ar 

draul diogelwch ffyrdd. 

 

2.  Mae'r bwriad yn groes i ofynion Polisi PCYFF3 a PCYFF4 o Gynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn gan yr ystyrir y byddai'r bwriad yn creu 

nodwedd anghydnaws ac amlwg yn y tirlun drwy ymwthio allan i gefn gwlad 

agored ar draul mwynderau gweledol yr ardal. 

 

3.  Mae'r bwriad yn groes i ofynion Polisi PCYFF2 o Gynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd Gwynedd a Mon gan ystyrir i'r bwriad effeithio'n andwyol ar fwynderau 

preswyl a chyffredinol trigolion yr anheddau preswyl hynny sydd wedi eu 

lleoliar hyd y ffordd sy'n gwasanaethu'r safle oherwydd byddai'n tarddu mwy 

arnynt ar sail aflonyddwch a phoendod swn. 

 

4. Mae’r bwriad yn groes i ofynion Polisi PS13 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Môn a Gwynedd gan ystyrir nad yw graddfa’r bwriad yn dderbyniol o fewn ei 

osodiad gwledig ac nad yw’r safle yn hygyrch ar gyfer ymestyn y defnydd storio 

presennol gan fod safleoedd eraill mwy addas lleol ar gael ar gyfer y fath 

ddefnydd. 
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Rhif:    9 

 

Cais Rhif: C17/0844/09/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

01/09/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Tywyn 

Ward: Tywyn 

 

Bwriad: Cais llawn ar gyfer dymchwel cyn ganolfan iechyd a chodi 

12 annedd (8 o fflatiau a 4 o efeilldai) ynghyd â mynedfa, 

parcio a thanadeiledd cysylltiol  

  

Lleoliad: Tir cyn Former Medical Centre, Pier Road, Tywyn, 

Gwynedd LL36 0AT 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
DIRPRWYO’R HAWL I GANIATAU 
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Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn sydd dan sylw ar gyfer dymchwel cyn ganolfan iechyd a chodi datblygiad 

trigiannol o 12 annedd.  Byddai’r tai wedi eu gosod allan mewn un bloc o 8 o fflatiau 

ar ffurf adeilad tri llawr/ deulawr, a 4 o dai pâr deulawr.  Byddai’r tai gyda tho llechi 

a gyda’r waliau allanol i’w gorffen gyda rendr a bricsen.  Byddai’r datblygiad yn 

cynnwys: 

 

 4 tŷ annedd dwy ystafell wely; 

 4 fflat dwy ystafell wely; 

 4 fflat un ystafell wely. 

 

1.2 Bwriedir darparu 18 o lecynnau parcio fel rhan o’r datblygiad, gyda 3 llecyn ar gyfer 

yr anabl yn rhan o’r ddarpariaeth honno, yn ogystal bwriedir darparu storfa 

biniau/ailgylchu, a storfa ar gyfer beiciau.  Fel rhan o’r cais cyflwynwyd: 

 

 Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol; 

 Datganiad Tai Fforddiadwy; 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad; 

 Adroddiad Arolwg Cynefinoedd; 

 Adroddiad Ymgynghoriad Cyn Cyflwyno Cais; 

 Datganiad Cynllunio; 

 Strategaeth Draeniad. 

 

1.3 Mae’r safle wedi ei leoli tu mewn i ffin ddatblygu tref Tywyn.  Nid yw’r safle wedi ei 

glustnodi ar gyfer unrhyw ddefnydd neu ei warchod yn y CDLL gyda’r safle yn y 

gorffennol wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel canolfan iechyd. Mae’r adeilad 

presennol unllawr ar safle a tho fflat, a waliau o bricsen, mae tair coeden geirios wedi 

eu lleoli ar derfyn gorllewinol y safle.  Gorwedd y safle o fewn Tirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dysynni.  Gwasanaethir y safle gan dair ffordd 

sirol ddi-ddosbarth (Rhodfa Talyllyn, Ffordd y Pier, a Ffordd Llewelyn sydd i 

orllewin, gogledd a dwyrain y safle.  Mae’r ardal yn gymysgedd o adeiladau trillawr, 

deulawr ac unllawr, mae tai preswyl wedi eu lleoli i’r de, a gorllewin y safle, gydag 

eglwys i’r dwyrain, a thai preswyl/cartref gofal henoed i’r gogledd. 

 

1.4 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan ei fod yn gais am 5 neu fwy o dai, mae’r cais yn 

ddatblygiad mawr fel y’i diffiniwyd gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015. 

 

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. 
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2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 

Gorffennaf 2017 (CDLL) 

 

 POLISI STRATEGOL PS 1 – Yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig 

POLISI STRATEGOL PS 2 – Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr 

ISA 1 -  

ISA 2 – Cyfleusterau cymunedol 

 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 

 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 

 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 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur 

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 TYW.U.1360 - Codi canolfan iechyd newydd - Cymeradwywyd - 21 Hydref 1968 

 

C96M / 0071/09 / CL - Estyniad i'r ganolfan iechyd - Cymeradwywyd gydag amodau 

- 18 Hydref 1996 

 

             Cafwyd ymgynghoriad cyn cyflwyno cais a rhoddwyd cyngor fod y datblygiad yn 

dderbyniol mewn egwyddor ym mis Chwefror eleni. 

 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad. 

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a chadarnhaf nad oes gennyf 
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wrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Bwriad yn cynnwys estyniad i'r troedffordd o ar ymyl y 

gyffordd, sy'n helpu i ddiffinio troad y ffordd. Mae'r 

darpariaeth parcio a gynhigir ar gyfer y tai a'r fflatiau yn 

ddigonol ac yn cydymffurfio a'r safonau parcio.  

 

Argymhellir cynnwys yr amodau / nodiadau safonol os 

caniateir y cais. 

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru:  

Dim gwrthwynebiad. 

 

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: Dim pryderon bioamrywiaeth. 

 

Uned Strategol Tai: Gwybodaeth am angen: 

Mae gwybodaeth mae’r cais cynllunio yn ei roi drwy’r 

datganiad tai fforddiadwy yn gyson hefo gwybodaeth o’r 

angen yn yr ardal. 

 

Addasrwydd y Cynllun: 

Ar sail y wybodaeth uchod ymddengys bod y Cynllun yn 

:- 

 

Cyfarch 

Yr angen yn yr ardal 

 

Mae Cymdeithas Tai yn bartner ar gyfer y datblygiad hwn 

a bydd y datblygiad yn cwrdd â Gofynion Ansawdd 

Datblygiad (Development Quality Requirements - DQR). 

Mae wedi ei gynnwys o fewn rhaglen i dderbyn Grant Tai 

Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru. 
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Ymgynghoriad 

Cyoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a hysbyswyd trigolion 

cyfagos. Daw’r cyfnod hysbysebu i ben.  Derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad ar sail:- 

 Byddai dwysedd y datblygiad yn effeithio ar 

safon bywyd trigolion lleol; 

 Pryderon diffyg gwelededd ar gyfer cerbydau yn 

gadael y tai sydd ar Rhodfa Talyllyn sydd yn 

ffordd gul iawn; 

 Pryderon traffig; 

 Diffyg lle parcio; 

 Pryderon sŵn; 

 Mwynderau gweledol; 

 Gor-ddatblygiad o’r safle, byddai’r elfen dri llawr 

yn dominyddu eiddo eraill gerllaw; 

 Colled golau i eiddo cyfagos; 

 Colled preifatrwydd tai a gerddi preswyl cyfagos; 

 Dibrisiad mewn eiddo yn sgil y datblygiad; 

 Diffyg darpariaeth chwarae i blant yn y 

datblygiad; 

 Datblygiad ddim yn gweddu gydag eiddo 

cyfagos; 

 Byddai tai ar gyfer teuluoedd ifanc yn aflonyddu 

ar fwynderau trigolion cyfagos a’r ardal yn 

gyffredinol; 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r bwriad ar gyfer adeiladu 12 o anheddau.  Mae’r safle wedi ei leoli oddi fewn i 

ffin ddatblygu Tywyn ac felly mae’r egwyddor o ddatblygu’r safle yn cwrdd â 

gofynion polisi CYFF 1 o’r CDLL.  Mae polisi TAI 2 CDLL yn ogystal 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 68 o unedau preswyl ar 

safleoedd ar hap yn Tywyn yn ystod oes y cynllun. Rhwng 2011 a 2016 datblygwyd 

30 o unedau yn Nhywyn, ac roedd 27 o rhain yn deillio o safleoedd ar hap.  Byddai’r 

12 uned yma felly yn cyfrannu yn bositif tuag at y ddarpariaeth dai ar hap yn 

Nhywyn.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o ran Polisi TAI 2 CDLL. 

   

5.2      Gan fod y bwriad yn ddatblygiad tai o 2 neu fwy o unedau, mae Polisi TAI 15 o’r 

CDLL (‘Trothwy Tai Fforddiadwy a’u Dosbarthiad’) yn nodi fod disgwyl i o leiaf 

10% o’r unedau fod yn fforddiadwy.  Cymdeithas Dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd 

yw’r ymgeisydd, a’r bwriad fyddai i’r holl unedau fod yn fforddiadwy ar gyfer eu 

rhentu’n gymdeithasol.  Yn ogystal mae fforddiadwyedd y tai hyn yn cael ei reoli a’i 

adlewyrchu ym maint a dyluniad y tai eu hunain ac felly yn unol gyda’r canllawiau a 

gynhwysir yng Nghanllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy (Tachwedd, 2009). 

 

5.3 Yng nghyswllt yr angen ar gyfer datblygiad tai o’r math hwn mae’r cais yn cynnwys 

Datganiad Tai Fforddiadwy sydd yn nodi fod data gan Dim Opsiynau Tai Gwynedd 

yn nodi fod angen ar gyfer unedau o’r maint hyn yn nhref Tywyn.  Bydd y datblygiad 

yn darparu 4 tŷ annedd dwy ystafell wely ar gyfer rhent cymdeithasol cyffredinol, 

ynghyd â  4 fflat dwy ystafell wely, a 4 fflat un ystafell wely ar gyfer rhent 
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cymdeithasol ar gyfer preswylwyr dros 55 oed. Ystyrir y bydd y datblygiad yn cwrdd 

â’r diffyg sydd yn y ddarpariaeth o dai o’r maint a math hwn yn y dref.  Mae ymateb 

Uned Strategol y Cyngor yn nodi fod y wybodaeth o safbwynt yr angen yn gyson 

gyda’r angen yn yr ardal, ac y byddai’r datblygiad yn cyfarch yr angen hwnnw.  Yn 

ogystal mae eu hymateb yn nodi fod y bwriad wedi ei gynnwys o fewn rhaglen 

fyddai yn derbyn cymhorthdal gan Lywodraeth Cymru.  Ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio gyda pholisi TAI 15 o’r CDLL heb yr angen i’w rheoli drwy Gytundeb 

Adran 106 o’r Ddeddf Cynllunio 1990 ond yn hytrach drwy amod safonol fel a 

argymhellir yn NCT2 a Chylchlythyr Llywodraeth Cymru 016/2014: Defnyddio 

Amodau Cynllunio i Reoli Datblygu.  Mae’r modd hyn o ddelio gyda datblygiadau 

tai cymdeithasol hefyd yn gyson gyda’r ffordd mae’r Awdurdod hwn wedi delio gyda 

cheisiadau cyffelyb yn y gorffennol.  Er mwyn sicrhau fod y pedwar annedd a 

fwriedir yn parhau yn fforddiadwy i’r dyfodol ystyrir ei bod yn rhesymol tynnu rhai 

hawliau datblygu caniataol oddi arnynt drwy ffurf amod ynghlwm ag  unrhyw 

ganiatâd cynllunio a roddir. 

 

5.4 Fel a nodwyd eisoes cafodd yr adeilad presennol sydd ar y safle ei ddefnyddio fel 

canolfan iechyd i wasanaethu tref Tywyn yn y gorffennol.  Datgan Polisi ISA 2 o’r 

CDLL yn nodi y dylid gwrthsefyll colled unrhyw wasanaethau neu gyfleuster 

cymunedol oni bai y gellid fod cyfleuster addas yn cael ei ddarparu ar gyfer 

cyflenwi'r angen.  Yn dilyn adeiladu cyfleuster tebyg fel rhan o ymestyn ac 

adnewyddu Ysbyty Tywyn, mae’r adeilad ar y safle hwn wedi bod yn wag ers canol 

2016. Ystyrir fod y ddarpariaeth newydd ar safle Ysbyty Tywyn ar ei newydd wedd 

yn cwrdd ag anghenion yr ardal ac yn hygyrch i’w ddefnyddwyr.  Ystyrir na fyddai'r 

bwriad felly yn arwain at golled cyfleuster a'i fod yn cydymffurfio gyda pholisi ISA 2 

o’r CDLL. 

 

5.5  Cais yw hwn ar gyfer codi 12 o anheddau, fodd bynnag mae 8 o’r unedau fyddai yn 

cael eu darparu ar gyfer preswylwyr dros 55 oed.  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 arfaethedig yn 

dangos llecyn agored o fewn y safle, serch hynny mae mannau agored / llefydd 

chwarae yn yr ardal a gellir gweld fod yna gyfleusterau o fewn rhyw 200 medr 

(pellter cerdded) i’r safle i gyfeiriad y gorllewin. Yn ogystal mae nifer o gaeau 

chwarae eraill o fewn pellter cerdded rhesymol yn y dref.  Ystyrir fod y cyfleusterau 

yma o fewn pellter rhesymol i’r safle, a gan ystyried fod rhan helaeth o’r datblygiad 

ar gyfer oedran dros 55 oed ystyrir y byddai’r bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi 

ISA 5 CDLL. 

 
Materion ieithyddol a chymunedol 

 

5.6 Bwriad sydd yma i adeiladu 12 annedd newydd. Yn unol â maen prawf 1(b) o Bolisi 

PS1 ‘Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig’ gan fod y datblygiad hwn, ar y cyd, 

yn darparu mwy na’r cyfanswm darpariaeth tai dangosol ar gyfer Tywyn, mae 

Datganiad Ieithyddol a Chymunedol ar gyfer y bwriad yn angenrheidiol.  Mae 

datganiad o’r fath wedi ei gynnwys gyda’r cais, a derbyniwyd sylwadau’r Uned 

Polisi Cynllunio ar ei gynnwys.  Yn gyffredinol mae’r datblygiad yn debygol o 

gadw’r boblogaeth leol yn y gymuned a allai gyfrannu i gael effaith bositif ar yr iaith 

Gymraeg. Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae 37.5% o boblogaeth ward Tywyn yn siaradwyr 

Cymraeg o gymharu â 65.4% yng Ngwynedd.  Yn 2014 roedd 74.5% o aelwydydd 
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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 £144,000 o gymharu â £136,375 yng 

Ngwynedd. Awgryma hyn, felly ei bod yn bwysig fod darpariaeth ddigonol o dai 

fforddiadwy ar gyfer y boblogaeth leol yn cael eu hadeiladu yn yr ardal fel nad yw 

fforddiadwyedd tai yn gwaethygu. Mae’n debyg y bydd y datblygiad yn ddeniadol 

iawn i deuluoedd bach gyda phlant a phobl hŷn (dros 55 oed). 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 

 

5.7 Mae Polisi PCYFF3 o’r CDLL yn ymwneud â dyluniad adeiladau ac mae'n cynnwys 

meini prawf cyffredinol ynglŷn â chymeriad, ffurf a dyluniad.  Mae’r ardal hon o’r 

dref yn gymysgedd o adeiladau trillawr, deulawr, ac unllawr.  O ran dyluniad yr 

adeiladau, mae gan y bloc fflatiau ddau ddrychiad amlwg y datblygiad sydd yn 

wynebu’r ffyrdd mwyaf prysur sy’n terfynu’r safle. Mae'r drychiad blaen sydd yn 

wynebu Ffordd y Pier wedi ei ddylunio i adlewyrchu dyluniad yr anheddau tri llawr a 

geir ar draws y ffordd honno i’r safle.  Yn ôl y Datganiad Cynllunio a gyflwynwyd 

cynlluniwyd y drychiad i flaen Ffordd Llewelyn i barhau â'r agwedd trillawr gyda’r 

elfen sydd i gefn y safle wedi ei gamu i lawr i ddeulawr er mwyn adlewyrchu'r 

uchder is y tai ar ran gychwynnol Ffordd Llewelyn.  Mae'r tai pâr yn gydnaws â'r 

adeiladau preswyl cyfagos ar hyd Rhodfa Talyllyn, ystyrir fod y datblygiad yn 

integreiddio yn dda gyda’r adeiladau presennol yn yr ardal.  Er fod pryderon wedi eu 

derbyn y bydd y safle yn arwain at or-ddatblygiad  ystyrir y byddai’r datblygiad y 

safle yn gydnaws â chymeriad yr ardal bresennol ac ni fyddai yn achosi niwed 

gormodol i rinweddau gweledol yr ardal na'r drefwedd ehangach.  Yn wir, ystyrir fod 

yr hyn a fwriedir yn welliant sylweddol ar adeilad unllawr to fflat sydd yn ddolur 

llygaid ar hyn o bryd. 

 

5.8 O agwedd gorffeniadau, byddai yr anheddau pâr yn cael eu gorffen gyda brics lliw 

golau ar y llawr gwaelod a rendr golau ar y llawr cyntaf, to llechi gyda ffenestri a 

drysau uPVC llwyd, ynghyd â nwyddau dŵr glaw uPVC du.  Yn debyg i’r tai byddai 

y bloc fflatiau arfaethedig yn cael eu gorffen â brics golau ar y llawr gwaelod a rendr 

golau ar y llawr cyntaf ac ail lawr, to llechi, ffenestri a drysau uPVC llwyd ynghyd â 

nwyddau dŵr glaw uPVC du nwyddau.  Byddai storfa finiau/ailgylchu yng nghornel 

de ddwyreiniol y safle a fydd yn gwasanaethu trigolion y fflatiau. Ystyrir fod lliw y 

gorffeniadau allanol a fwriedir yn gydnaws â chymeriad ac ymddangosiad yr ardal 

gyfagos a'r ardal ehangach. 

 

5.9 Datgan Polisi CYFF 2 o’r CDLL yn nodi y dylai datblygiadau tai fod a dwysedd o 

leiaf 30 o unedau byw yr hectar.  Mae’r safle yn mesur 0.21 hectar o ran maint ac 

felly mae yn cydymffurfio â dwysedd angenrheidiol yma.  Ystyrir fod datblygu y 

nifer yma o unedau preswyl ynghyd â chynnwys y seilwaith a thirlunio angenrheidiol 

ar gyfer datblygiad o’r fath yn dderbyniol.  Ystyrir fod gosodiad allan y safle wedi ei 

ddylunio i greu datblygiad ansawdd uchel a chyfoes tra'n cadw cymeriad yr ardal 

leol.  Yn ogystal, mae’r amrywiol driniaeth terfynau a gynhigir ar gyfer y datblygiad 

yn gweddu ac yn rhesymol ar gyfer datblygiad o’r math hwn.  Er mwyn sicrhau fod 

gwaith plannu a thirlunio yn cael ei ymgymryd ag ef ystyrir ei bod yn rhesymol 

gofyn am fanylion plannu er cymeradwyaeth ysgrifenedig er mwyn sicrhau fod y 
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datblygiad gorffenedig yn dderbyniol ac yn gweddu i’r ardal.  Ystyrir fod y bwriad 

yn dderbyniol o agwedd Polisïau PCYFF 3. 

 

5.10 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dysynni.  Mae’r 

bwriad ar gyfer adeiladu tai o fewn ffin ddatblygu ac yng nghanol adeiladau eraill.  

Ystyrir mai lleol yn unig fyddai effaith y datblygiad hwn 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 

 

5.11 Mae'r datblygiad wedi'i gynllunio i sicrhau pellter preifatrwydd da rhwng yr 

anheddau bwriedig ac adeiladau presennol, yn ogystal mae pellter yr adeiladau oddi 

wrth dai presennol ger y safle yn sicrhau na fydd yn effeithio ar lif golau naturiol i’r 

anheddau hynny.  Mae  gan y pedwar tŷ deulawr a fwriedir ddigon o gerddi cefn sy'n 

darparu gofod amwynder preifat a dymunol ar gyfer preswylwyr y tai.  Mae pryder 

wedi ei godi y byddai’r datblygiad yn arwain ar or-edrych i erddi cyfagos, serch 

hynny mae’n bwysig nodi fod gor-edrych i erddi cyfagos mewn sefyllfa drefol yn 

anorfod.  Bydd gerddi preifat yn cael eu darparu ar gyfer y tai a byddant yn rai 

caeedig ac felly'n ddiogel.  Fodd bynnag, oherwydd lleoliad y tai a’r fflatiau 

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 tai cyfagos. 

 

5.12 Mae pryder wedi ei godi y byddai teuluoedd a phlant a allai breswylio yn y 

datblygiad amharu a tharfu ar fwynderau trigolion cyfagos sydd gan fwyaf yn 

henoed, ni ystyrir fod gwrthwynebiad o’r fath yn rhesymol a chredir y bydd y 

datblygiad yn cyfrannu at gymuned amrywiol ei natur. Er mwyn amddiffyn 

mwynderau trigolion y tai preswyl bresennol o amgylch y safle ystyrir ei bod yn 

briodol cynnwys amodau yn cyfyngu oriau gwaith adeiladu ar y safle. Ystyrir felly 

fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi PCYFF 2 CDLL. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.13 Mae’r safle wedi ei leoli yn ganolog i dref Tywyn gyda mynediad da i wasanaethau 

lleol, trafnidiaeth gyhoeddus, yn ogystal â llwybrau cerdded a beicio.  Ystyrir felly 

fod y bwriad yn cydymffurfio gyda pholisi PS4 o’r CDLl sydd yn hyrwyddo 

mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus. 

 

5.14 Byddai mynediad i’r safle ar gyfer y fflatiau yn cael ei ddarparu trwy’r fynedfa 

gerbydol bresennol ar Ffordd Llewellyn.  Mae pryderon wedi ei derbyn ynglŷn ag 

addasrwydd darparu mynedfeydd o’r 4 o dai pâr ar Rodfa Talyllyn, yn dilyn y 

sylwadau diwygiwyd y cynllun ar gyfer y tŷ agosaf at y gyffordd gyda Ffordd y Pier i 

sicrhau fod y fynedfa i Ffordd y Pier yn hytrach na Rhodfa Talyllyn.  Yn dilyn ail 

ymgynghoriad ar y cynllun diwygiedig derbyniwyd rhai sylwadau yn nodi nad 

oeddynt yn hapus gyda’r diwygiad hyn. Serch hynny, yn dilyn y diwygiad hwn 

ystyrir fod y welededd yn ddiogel a derbyniol wrth fynd i mewn ac allan o’r 

datblygiad arfaethedig.  Mae’r cynlluniau yn dangos bwriad i gael dau lecyn parcio i 

flaen bob tŷ, gyda 10 llecyn parcio ar gyfer y fflatiau arfaethedig.  Derbyniwyd 

sylwadau’r Uned Drafnidiaeth ar y bwriad ac nid oedd gwrthwynebiad ganddynt cyn 

belled fo amodau/nodiadau safonol yn cael eu cynnwys ar unrhyw ganiatâd.  Ystyrir 

fod y bwriad yn dderbyniol o ran diogelwch ffyrdd ac yn cydymffurfio gyda 

gofynion Polisïau TRA 2 a TRA 4 o’r CDLL. 
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Materion bioamrywiaeth 

 

5.15 Gan fod y bwriad yn ymwneud â dymchwel adeilad presennol roedd yn ofynnol 

cyflwyno adroddiad ecolegol gyda’r cais, cyflwynwyd adroddiad a ymgymerwyd gan 

AES Ltd, mae’n fwriad torri tair coeden geirios bresennol sydd ar y safle.  Mae 

casgliadau yr adroddiad yn nodi nad yw’r safle yn rhan o unrhyw ddynodiadau 

cadwraeth statudol ac nad oes unrhyw rywogaethau gwarchodedig wedi eu lleoli ar y 

safle. Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth nad oedd ganddynt unrhyw 

sylwadau bioamrywiaeth i’w cynnig ar y cais, yn ogystal nid oedd gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru unrhyw bryder.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt 

Polisi PS 19 a AMG 5 o’r CDLL. 

 

Draeniad  

 

5.16 Datgan y manylion a gyflwynwyd gyda’r cais fod egwyddorion hierarchaeth system 

ddraenio trefol gynaliadwy (sustaianble urban drainage system hierarchy (SuDS)) 

wedi eu dilyn wrth gynllunio’r datblygiad. Gan nad oedd amodau’r ddaear ar y safle 

yn briodol ar gyfer defnyddio treiddiad i waredu dŵr wyneb mae’r adroddiad gan 

Cadarn Consulting Engineers wedi dod i’r casgliad mai cysylltu i’r rhwydwaith 

draenio presennol (fel sydd yn digwydd gyda’r adeilad presennol ar y safle) yw’r 

modd mwyaf rhesymol o waredu dŵr wyneb yn ogystal â dŵr aflan. Mewn ymateb i 

ymgynghoriad mae Dŵr Cymru yn nodi nad ydynt yn hollol gytûn gyda’r modd hwn 

o waredu dŵr wyneb gan nad yw’r datblygwr wedi darparu tystiolaeth fod pob modd 

arall o waredu dŵr wyneb wedi ei ystyried.  I’r perwyl hyn maent yn cynnig amod 

safonol na ddylai dŵr wyneb sy’n deilio o’r datblygiad gysylltu i’r garthffos 

gyhoeddus.  Mae ail ymgynghoriad wedi ei yrru at Dŵr Cymru yn nodi fod y 

datblygwr wedi ymchwilio ymhellach i’r mater hwn ac yn parhau i ddymuno 

cysylltiad i’r garthffos gyhoeddus, disgwylir ymateb pellach gan Dŵr Cymru ar y 

mater hwn.  Nid oedd gan Gyfoeth Naturiol Cymru unrhyw bryderon ynglŷn â 

draeniad na pherygl llifogydd yn sgil y bwriad.  Ystyrir y byddai cynnwys unrhyw 

amodau perthnasol posib gan Dwr Cymru yn ddigonol er sicrhau fod draeniad y safle 

yn dderbyniol. 

 

Darpariaeth Addysgol  

 

5.17 Mae polisi PS 2 a ISA 1 o’r CDLL yn amcanu i sicrhau y gall ysgolion presennol 

ymdopi gydag unrhyw gynnydd yn nifer y disgyblion a ddaw yn sgil datblygiadau 

preswyl newydd.  Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) ‘Datblygiadau Tai a 

Chyfleusterau Addysgol’ hefyd yn berthnasol i’r agwedd yma o’r cais. Mae Uned 

Polisi Cynllunio ar y Cyd  yn nodi wrth ddefnyddio’r fformiwla a’r wybodaeth a 

nodir yng Nghanllaw Cynllunio Atodol ‘Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol’, 

y byddai’r datblygiad yn golygu y byddai nifer y disgyblion yn ysgolion y dalgylch 

yn parhau i fod yn is na’r capasiti sydd ar gael o fewn yr ysgolion hynny.  

 

5.18 Ystyrir felly fod y cais yn cwrdd ag anghenion polisi PS 2 a ISA1 a’r CCA: 

Datblygiadau Tai a Chyfleusterau Addysgol ac ar sail y dystiolaeth sydd ar gael nad 

oes unrhyw gyfiawnhad gofyn am gyfraniad ariannol addysgol. 

 

Ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.19 Derbyniwyd sylw mewn ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus y byddai’r datblygiad yn 

golygu dibrisiad i eiddo gerllaw, nid yw dibrisiad eiddo yn ystyriaeth gynllunio 

materol.  Ystyrir fod y materion eraill oedd yn deillio o’r ymgynghoriad cyhoeddus 

wedi eu hystyried yng nghorff yr adroddiad hwn. 
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6. Casgliadau: 

 

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

polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r holl sylwadau a 

dderbyniwyd credir fod y bwriad yma yn dderbyniol i’w ganiatáu gydag amodau 

perthnasol, yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan Dwr Cymru. 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

dderbyn sylwadau ffafriol Dwr Cymru, a hefyd i amodau - 

 

1 Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2 Unol gyda’r cynlluniau. 

3 Cytuno llechi to. 

4 Cytuno gorffeniad waliau allanol. 

5 Tynnu hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer estyniadau ac adeiladau cwrtil ar 

gyfer y tai fforddiadwy. 

6 Unrhyw amodau a gynhigir gan Dwr Cymru. 

7 Llefydd parcio a mynedfeydd i’w cwblhau yn unol gyda chynlluniau ac i fod 

yn weithredol cyn i’r tai gael eu meddiannu am y tro cyntaf. 

8 Cyflwyno cynllun tirlunio er cymeradwyaeth o fewn deufis i gychwyn 

datblygu. 

9 Amserlen gweithredu cynllun tirlunio. 

10 Amod safonol cyfyngu’r datblygiad i dai fforddiadwy yn unig. 

11 Cyfyngu oriau gweithio ar y safle. 
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Rhif:    10 
 

Cais Rhif: C17/0893/18/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

12/09/2017 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Llanddeiniolen 

Ward: Bethel 

 

Bwriad: Codi 7 tŷ (yn cynnwys 2 dŷ fforddiadwy) ynghyd â 

mynedfeydd newydd  

  

Lleoliad: Tir Gyferbyn Stad Rhoslan, Bethel, Caernarfon, 

Gwynedd, LL55 1YB 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

DIRPRWYO'R HAWL I GANIATAU. 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1  Cais amlinellol yw hwn ar gyfer codi 5 tŷ ar wahân a 2 dŷ fforddiadwy ar ffurf par. 

Golyga’r cynllun greu mynedfeydd newydd o'r ffordd sirol dosbarth III cyfagos ar 

safle sydd wedi ei leoli gyferbyn a Stad Rhoslan ym mhentref Bethel. Mae materion 

fel tirlunio a dyluniad yn cael eu cadw'n ôl ar gyfer eu hystyried eto mewn cais 

materion a gadwyd yn ôl. 

 

1.2   Bydd y 5 tŷ ar wahân yn rhai deulawr 4 llofft marchnad agored a byddai’r tai pâr 

fforddiadwy yn rhai 3-llofft.  Rhagwelir bydd gwneuthuriad y tai yn adlewyrchu 

gwneuthuriad y tai o'u hamgylch gan gynnwys toeau llechi naturiol gyda rendr i'r 

waliau.  Bwriedir lleoli llecynnau parcio o flaen y tai gyda gerddi ar ffurf lawnt yn 

nhu blaen ac yn nhu cefn y tai. 

 

1.3 Mae safle'r cais wedi ei leoli oddi fewn i ffin datblygu pentref Bethel fel y'i 

cynhwysir yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac mae hefyd wedi ei ddynodi ar 

gyfer tai yn y Ddogfen Mapiau Gwynedd (cyfeirnod T58).  Mae Bethel wedi ei 

gydnabod yn y CDLL fel Pentref Gwasanaeth sy'n golygu fod ganddo rôl fwy 

strategol i'w chwarae ar sail darpariaeth tai nid yn unig o fewn y pentref ei hun ond 

hefyd o fewn y pentrefi/clystyrau o'i amgylch.  I'r gogledd o'r safle lleolir tir 

amaethyddol, i'r dwyrain lleolir y ffordd sirol dosbarth III gyda Stad Rhos Lan 

ymhellach draw, i'r de lleolir rhodfa breifat gydag anheddau preswyl ymhellach draw 

ac i'r gorllewin lleolir tir amaethyddol.  Mae'r safle yn dir gwastad ac yn mesur 

oddeutu 0.32 ha ac ar hyn o bryd mae’n dir amaethyddol gyda chloddiau ar hyd ei 

ymylon. 

 

1.4   Fel rhan o'r cais cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad sy'n asesu'r bwriad o 

fewn cyd-destun polisïau a chanllawiau  cynllunio lleol perthnasol ynghyd ag Arolwg 

Rhywogaethau Rhan 1 Estynedig.  

 

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 (CDLL) 

mabwysiadwyd 31 Gorffennaf 2017:- 

 

Polisi  PCYFF1 - ffiniau datblygu. 

 

Polisi TAI3 - tai mewn pentrefi gwasanaeth. 
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Polisi TAI8 - cymysgedd o dai priodol. 

 

Polisi TAI15 - trothwy tai fforddiadwy a'u dosbarthiad. 

 

Polisi PCYFF2 - meini prawf datblygu. 

 

Polisi PCYFF3 - dylunio a siapio lle. 

 

Polisi PCYFF4 - dylunio a thirweddu. 

 

Polisi ISA1 - darpariaeth isadeiledd. 

 

Polisi TRA2 - safonau parcio. 

 

Polisi TRA4 - rheoli ardrawiadau cludiant. 

 

Polisi AMG5 - cadwraeth bioamrywiaeth leol. 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA): Tai Fforddiadwy. 

 

CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol. 

 

CCA: Datblygiadau Tai a Llecynnau Agored o Werth Adloniadol. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 2 Tai Fforddiadwy. 

 

NCT 12 Dylunio.  

  

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif 3/18/348B - codi tŷ amaethyddol wedi ei wrthod yn 1985 ar sail polisi. 

 

3.2       Cais rhif 3/18/348C - codi 8 tŷ wedi ei wrthod yn 1988 ar sail polisi ac wedyn ar apêl. 

 

3.3       Cais rhif 3/18/348D - codi tŷ wedi ei wrthod ar sail polisi yn 1994. 

 

3.4       Cais rhif C08A/0058/18/AM - adeiladu 8 tŷ fforddiadwy a mynedfa newydd heb ei 

benderfynu ar sail pryderon carthffosiaeth. Apeliwyd I'r Arolygiaeth Gynllunio yn 

erbyn y methiant i benderfynu ar y cais ac fe ddaeth yr Arolygwr I'r penderfyniad na 

ddangoswyd bod amgylchiadau yn ddigonol i gyfiawnhau eithriad i'r rheolaeth dros 

ddatblygiad newydd y tu allan i ffiniau datblygu. 

 

3.5      Cais rhif C11/0306/18/AM - adeiladu 8 tŷ fforddiadwy ar gyfer angen lleol ynghyd a 

mynedfa newydd (ail-gyflwyniad o gais a wrthodwyd ar apêl) wedi ei wrthod ar sail 

polisi yn Ionawr, 2012. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor 

Cymuned/Tref:  

Gwrthwynebu ar sail problemau carthffosiaeth ynghyd ag 

hanes ceisiadau cynllunio sydd wedi eu gwrthod yn y 

gorffennol ar y safle hwn.  
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Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad yn ddarostyngedig ar gynnwys 

amodau priodol. 

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru: 

O'r wybodaeth a gyflwynwyd nid yw CNC o'r farn bod y 

datblygiad yn effeithio ar fater a restrwyd ar Restr Wirio 

Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ymgynghoriadau Cynllunio 

(2015). 

 

Dŵr Cymru: Dim gwrthwynebiad ond gydag amod sy'n datgan ni ddylid 

caniatáu i ddŵr wyneb neu/a dŵr ffo gysylltu yn 

uniongyrchol neu anuniongyrchol i'r rhwydwaith garthffos 

gyhoeddus. Yn ychwanegol i ihyn, dywedant nid oes 

ganddynt wrthwynebiad i'r elfen cyflenwad dwr o'r cais 

amlinellol. 

 

Uned Gwarchod y 

Cyhoedd: 

Dim ymateb. 

 

Tai Teg: Annog unedau fforddiadwy fel rhan o geisiadau cynllunio - 

angen sicrhau bod yr unedau fforddiadwy yn cyfarfod a 

gofynion Safonau Dylunio ac Ansawdd a bod y datblygwr 

yn cysylltu gyda Tai Teg/Gymdeithas Dai sy'n weithredol 

yng Ngwynedd i drafod gwerthu/prynu'r eiddo fforddiadwy. 

 

Uned Strategol Tai: Ar sail y wybodaeth a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd 

ymddengys bod y cynllun yn rhannol cyfarch y galw am 

dai fforddiadwy yn yr ardal. Byddai angen ystyried rhoi 

disgownt o 30% ar y ddwy uned fforddiadwy os nad ydynt 

yn fforddiadwy yn y lle cyntaf. 

 

Swyddog Gwybodaeth 

Addysg: 

Capasiti ar gael i 37 plentyn yn yr ysgol gynradd leol. 

 

 

Uned Bioamrywiaeth: Angen cydymffurfio a'r mesuriadau lliniaru a gynhwysir 

yn Rhan 9 fel y'i cynhwysir yn yr Arolwg Rhywogaethau 

Rhan 1 Estynedig. 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd  gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Gyfundrefn carthffosiaeth ddiffygiol sy'n 

gwasanaethu'r pentref. Nid yw'r system garthffosiaeth 

bresennol yn ddigonol i ymdopi gyda mwy o dai ac 

nid oes gwelliannau wedi ei wneud i uwchraddio'r 

gyfundrefn garthffos gyhoeddus gan Dwr Cymru. 

 Hanes y safle ble mae ceisiadau ac apeliadau 

blaenorol wedi eu gwrthod ar sail polisi. 

 Byddai codi tai ar safle gwlyb fel safle'r cais yn 

achosi dŵr i gronni a gorlifo i'r tai cyfagos. 

 Byddai datblygiad preswyl ger y ffordd sirol gul yn y 

rhan yma o'r pentref yn amharu ar ddiogelwch ffyrdd 

ar sail diffyg palmentydd, cynnydd mewn trafnidiaeth 

a diffyg mannau parcio (ceir yn parcio ar y ffordd). 
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 Tir dan sylw yn gyfoethog ar sail bioamrywiaeth.  

 Byddai'r bwriad yn golygu gor-edrych a cholli 

preifatrwydd i dai Stad Rhoslan. 

 Mae'r safle yng nghefn gwlad agored. 

 Mae ddigon o dir o fewn y pentref heb yr angen i 

ddatblygu tir ar gyrion y pentref ei hun. 

 Yr angen am dai fforddiadwy wedi ei gyfarfod ar 

safleoedd eraill o fewn Bethel. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 Mae perchennog y tir ble lleolir safle'r cais yn 

parhau i rwystro mynediad ar hyd y llwybr 

cyhoeddus sy'n croesi'r safle (Llwybr Rhif  3 

Bethel). 

 Dylai'r safle, yn y lle cyntaf, ddim bod wedi ei 

gynnwys oddi fewn i'r ffin datblygu fel y'i 

cynhwysir yn y Cynllun Datblygu Lleol gan mai 

dim dyma oedd dymuniad trigolion Bethel. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae'r egwyddor o ddatblygu'r safle ar gyfer tai wedi ei selio ym Mholisi PCYFF1, 

TAI3 a TAI15 o'r CDLL. Mae Polisi PCYFF1 yn datgan caniateir cynigion y tu 

mewn i ffiniau datblygu yn unol â pholisïau a chynigion eraill y Cynllun, polisïau 

cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau perthnasol eraill. Mae Polisi TAI3 yn datgan 

yn y Pentrefi Gwasanaeth bydd tai i gwrdd â strategaeth y cynllun yn cael eu sicrhau 

drwy'r dynodiadau tai ynghyd a safleoedd ar hap addas o fewn ffin datblygu.  Mae'r 

polisi yn amcangyfrif y byddai 12 uned yn bosib ar y safle hwn ar sail dwysedd o 30 

uned yr hectar. Er bod y ffigwr sy'n destun y cais hwn yn is na'r 12 uned a gyfeiriwyd 

ato yn y polisi ei hun mae'r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd yn datgan 

bod nifer o gyfyngiadau ffisegol ac ymarferol sydd wedi golygu na ellir defnyddio'r 

safle i gyd ar gyfer adeiladu tai arno.  Mae'r cyfyngiadau hyn yn seiliedig ar ofynion 

yr Uned Drafnidiaeth i greu llwybr troed newydd ar ymylon blaen y safle, nifer o 

fynedfeydd newydd i wasanaethu'r tai, yr angen am lecynnau parcio a throi oddi fewn 

i'r safle sy'n gwneud hi'n ofynnol i'r tai cael eu gosod yn ôl 12m o derfyn blaen y safle 

gyda'r ffordd sirol gyfagos.  Yn ychwanegol i gyfyngiadau'r Uned Drafnidiaeth bydd 

angen osgoi y brîf bibell garthffosiaeth sy'n croesi'r safle ac ni chaniateir adeiladu o 

fewn 3m i'r bibell ei hun yn ôl gofynion Dŵr Cymru.  Er bod y ffin datblygu fel y'i 

cynhwysir yn y CDLL wedi ei osod bellach yn ol na'r ffin sydd wedi ei nodi ar y cais 

cyfredol hwn bydd dyfnder y safle rŵan yn adlewyrchu dyfnder cwrtil tai cyfagos 

Cefn Cynrig er mwyn ceisio atal y datblygiad ymwthio allan i gefn gwlad agored tua'r 

gorllewin. 

   

5.2     Mae Polisi TAI 8 yn datgan dylai pob datblygiad preswyl newydd gyfrannu at wella 

cydbwysedd tai a diwallu'r anghenion ar gyfer y gymuned gyfan. I'r perwyl hwn, 

mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno gwybodaeth ar sail ymgymryd ag ymchwil lleol o'r 

farchnad dai ym Methel sy'n dod i'r canlyniad fod galw mawr am dir hunan-adeiladu 

ar gyfer tai o faint cyfforddus i deuluoedd lleol sydd angen tai mwy ond sydd ddim 

yn awyddus i adael yr ardal leol.  Dywed Polisi TAI15 y bydd disgwyl i o leiaf 30% 

o'r tai ar safle'r cais fod yn rhai fforddiadwy ac i'r perwyl hwn credir bod darparu 2 dy 
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fforddiadwy allan o'r 7 tŷ arfaethedig yn dderbyniol ar sail amcanion y polisi 

arbennig hwn. 

 

5.3     Gan ystyried yr asesiad uchod credir bod yr egwyddor o ddatblygu'r safle ar gyfer 5 

tŷ marchnad agored ynghyd â 2 dŷ fforddiadwy yn dderbyniol mewn egwyddor ac yn 

cydymffurfio gyda'r polisïau cynllunio lleol perthnasol.   

 

Mwynderau gweledol 

 

5.4     Mae'r safle wedi ei leoli ar gyrion gorllewinol y pentref gydag ardal breswyl 

sefydledig i'r dwyrain ac i'r de ynghyd â thir amaethyddol agored i'r gogledd ac i'r 

gorllewin.  Mae'r tai cyfagos o amrywiol ddyluniad, cynllun a maint gyda deunyddiau 

allanol amrywiol iddynt.  Mae safle'r cais yn wastad ei natur gyda gweddill y cae 

gyda rhediad i lawr i'r gorllewin tua'r nant. 

 

5.5    Saif y safle yng nghornel de-dwyreiniol y cae gyda'r bwriad o ddilyn patrwm 

datblygedig rhubanog y rhan yma o'r pentref.  Gan mai cais amlinellol yw hwn 

cyflwynwyd cynllun a gosodiad y tai ar y safle, llecynnau parcio, mynedfeydd ac 

ardaloedd amwynder (gerddi) yn unig. Mae manylion sy'n ymwneud â dylunio a 

deunyddiau allanol y datblygiad yn fater sydd i'w drafod pan gyflwynir ceisiadau ar 

gyfer materion a gadwyd yn ôl. Rhagdybir mai parhad o ddeunyddiau sy'n gyffelyb i'r 

tai cyfagos fydd yn cael eu defnyddio yma fel llechi naturiol i'r toeau a rendr i'r 

waliau ynghyd.  Ar sail yr uchod credir, drwy amodau priodol, fod modd sicrhau fod 

y bwriad yn cydymffurfio a gofynion Polisi PCYFF3 o'r CDLL.     

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.6     Bydd y tai arfaethedig yn wynebu'r tai hynny sydd yn gyfochrog a'r ffordd sirol (gan 

gynnwys tai Stad Rhoslan) gyda gwagle sy'n amrywio o 25m hyd at 27m rhyngddynt.  

Bydd talcen y tŷ agosaf sydd wedi ei leoli i'r de o'r safle (rhif 5 Cefn Cynrig) wedi ei 

leoli oddeutu 29m i ffwrdd o dalcen y tŷ cyntaf gyda rhodfa breifat, clawdd a hawl 

tramwy cyhoeddus (llwybr cyhoeddus rhif 3 Llanddeiniolen) wedi eu lleoli 

rhyngddynt.  Derbyniwyd gwrthwynebiad gan ddeiliaid un o'r tai sy'n wynebu'r safle 

ar sail colli preifatrwydd a gor-edrych.  Gan ystyried y pellter a'r gwagle sydd rhwng 

edrychiadau blaen y tai arfaethedig a thu blaen y tai presennol, ni ystyrir y bydd 

unrhyw or-edrych yn sylweddol fwy (os o gwbl) o'i gymharu â'r sefyllfa bresennol 

sy'n bodoli rhwng edrychiadau blaen tai Cefn Cynrig ac edrychiadau blaen tai Stad 

Eryri ychydig islawr i safle'r cais.  Gan ystyried yr asesiad uchod ni chredir y bydd 

unrhyw or-edrych neu golli preifatrwydd sylweddol nac arwyddocaol yn deillio o’r 

bwriad ac felly ni ystyrir y bwriad yn groes i ofynion Polisi PCYFF2 o'r CDLL. 

 

  Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.7   Mae'r cynllun safle a gyflwynwyd gyda'r cais hwn wedi ei selio ar drafodaethau 

cychwynnol rhwng yr ymgeisydd a'r Uned Drafnidiaeth. Cytunwyd i greu llwybr 

troed yn rhedeg ar hyd cyrion blaen y safle er mwyn gwella mynediad i'r safle ei hun i 

gerddwyr ac i sicrhau eu diogelwch. Cytunwyd hefyd bod mynedfeydd i wasanaethu'r 

tai yn cael eu rhannu fel bod cyfanswm nifer y mynedfeydd wedi ei ostwng i 4 yn 

hytrach na chreu mynedfa newydd i bob tŷ. Ceir llecynnau parcio ar gyfer 2 gar i bob 

ty gyda lleiniau 1-5 yn elwa o barcio ychwanegol ar sail modurdai.  Nid oes gan yr 

Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i'r trefniant yma yn ddarostyngedig ar gynnwys 

amodau priodol.  Credir, felly, i'r bwriad gydymffurfio gyda gofynion Polisi TRA2 a 

TRA4 o'r CDLL. 
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Materion bioamrywiaeth 

 

5.8    Yn unol â gofynion yr Uned Bioamrywiaeth cyflwynwyd Arolwg Rhywogaethau 

Rhan 1 Estynedig gyda'r cais sy'n dod i'r canlyniad y bydd angen ail-godi clawdd 

newydd ar gyrion gogledd-gorllweinol y safle gan ddefnyddio rhywogaethau 

cynhenid, ymgymryd ag unrhyw waith ar y safle y tu allan i'r cyfnod nythu, tirlunio 

gan ddefnyddio rhywogaethau cynhenid ynghyd â gosod briciau ystlumod/bocsys 

adar tu fewn ac oddi allan y tai newydd.  Gellir sicrhau'r mesurau lliniaru hyn drwy 

osod amod perthnasol mewn unrhyw ganiatâd cynllunio. Credir felly i'r bwriad 

gydymffurfio â gofynion Polisi AMG5 o'r CDLL. 

 

Materion isadeiledd 

 

5.9   Fel y cyfeiriwyd ato uchod mae gwrthwynebiadau wedi eu derbyn gan y cyhoedd 

ynglŷn ag addasrwydd y gyfundrefn garthffos gyhoeddus bresennol y pentref i 

ymdopi gydag ychwaneg o dai yn enwedig pan nad oes gwelliannau wedi eu gwneud 

gan Dŵr Cymru i gynyddu capasiti'r gyfundrefn i gymryd mwy o ddŵr wyneb a dŵr 

aflan. Mae'r gwrthwynebwyr yn ymhelaethu drwy ddatgan dylid gwrthod y cais hyd 

nes bod archwiliadau a gwelliannau wedi eu gwneud ar gyfer y gyfundrefn hon.    

 

5.10      Fel rhan o'r broses ymgynghori statudol fe ymgynghorwyd gyda Dŵr Cymru a 

derbyniwyd ymateb ganddynt yn datgan os yw'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn 

bwriadu caniatáu’r cais y dylid cynnwys amod sy'n gwrthod unrhyw ddŵr wyneb 

neu/a ddw r ffo gysylltu yn uniongyrchol neu anuniongyrchol i'r rhwydwaith 

garthffos gyhoeddus. Pwrpas hyn fyddai er mwyn atal gorlwytho hydrolig o'r 

gyfundrefn garthffos gyhoeddus ac i warchod iechyd a diogelwch preswylwyr 

presennol ac i sicrhau na fydd llygredd o/neu niwed i'r amgylchedd. Mae hwn yn 

amod cynllunio safonol. 

 

5.11    Gan ystyried y pryderon sydd wedi eu datgan ynglŷn â thrafferthion a phroblemau 

capasiti'r gyfundrefn bresennol cysylltodd yr ymgeisydd gyda Dŵr Cymru i holi os 

oedd unrhyw broblemau hanesyddol gyda'r gyfundrefn ym Methel. Ymatebwyd drwy 

ddatgan:- 

 

 Derbyniwyd gwahoddiad i drafod y mater gan y Cyngor Cymuned yn 

Ionawr, 2017 ac ar y pryd nid oedd Dŵr Cymru yn ymwybodol o unrhyw 

broblemau ar safle'r cais ar wahan bod yr orsaf bwmpio yn cael ei orlwytho. 

 Yn Nhachwedd, 2015 cysylltodd deiliad o Stad Eryri gyda Dŵr Cymru yn 

datgan bod y garthffos gyfagos wedi ei rhwystro ond ar ol ymchwilio i'r 

mater ei hun darganfuwyd mai cerrig a rwbel yn y bibell oedd y broblem. 

Ymchwiliwyd i’r mater hwn gan Dŵr Cymru eu hunain ym mis Rhagfyr a 

chliriwyd malurion o'r garthffos gyhoeddus. 

 Mae Dŵr Cymru ar hyn o bryd yn ymateb i ymholiad ar wahân parthed 

capasiti'r rhwydwaith i ymdopi a datblygiad newydd ac mae'r ymholiad hwn 

yn mynd yn ei flaen yn bresennol. 

 

5.12  Er yn cydnabod gwrthwynebiadau'r trigolion lleol ynglŷn â phroblemau presennol y 

gyfundrefn gyhoeddus i ymdopi gydag ychwaneg o dai ym Methel rhaid ystyried 

ymateb ffurfiol Dŵr Cymru i'r cais cynllunio sy'n datgan bod y bwriad ar y safle hwn 

yn dderbyniol yn ddarostyngedig ar gynnwys amod priodol.  Rhaid ystyried hefyd 

mai mater i Dŵr Cymru eu hunain yw ymateb i bryderon capasiti'r gyfundrefn 

gyhoeddus ym Methel ac fel y'i cyfeiriwyd ato uchod, mae'n fater ar wahan i'r cais 

sydd wedi ei gyflwyno ar y safle arbennig hwn. 
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5.13 Yn ogystal â'r uchod dylid nodi yn ystod trafod dynodiadau tai ar gyfer y CDLL fod 

Dŵr Cymru yn un o ymgynghorwyr statudol ac mewn perthynas â'r safle arbennig 

hwn nid oedd ganddynt wrthwynebiad i'w ddynodi ar gyfer tai. 

 

5.14    Gan ystyried y sylwadau uchod ac yn benodol ymateb Dŵr Cymru fel yr 

ymgynghorwyr statudol ar y pwnc yma,  credir i'r cais fod yn dderbyniol ar sail 

gofynion Polisi ISA1 o'r CDLL parthed darpariaeth isadeiledd.   

 

Materion cytundeb 106 

 

5.15  Fel y cyfeiriwyd ato uchod bydd gofyn i 2 o'r 7 tŷ fod yn rhai fforddiadwy ar gyfer 

angen lleol cyffredinol ac i'r perwyl hwn bydd rhaid i'r ymgeisydd arwyddo cytundeb 

cyfreithiol o dan Adran 106  er mwyn rhwymo'r 2 dŷ i dai fforddiadwy angen lleol 

cyffredinol.  Credir, felly, i'r bwriad fod yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi TAI15 

o'r CDLL. 

 

Materion addysgol 

 

5.16  Mae Polisi ISA 1 o'r CDLL yn datgan bod darpariaeth cyfraniad addysgol yn factor 

i'w ystyried wrth drafod ceisiadau ar gyfer datblygiadau preswyl a chaniateir cynigion 

dim ond pan fo capasiti isadeiledd digonol yn bodoli  neu lle caiff ei ddarparu mewn 

modd amserol.  O fewn cyd-destun cyfleusterau addysgol y pentref mae gan yr ysgol 

gynradd capasiti o 177 gyda 140 o blant yn mynychu'r ysgol yn bresennol.  Mae hyn, 

felly, yn golygu bod capasiti o 37 ar gael o fewn yr ysgol a chan ystyried y ffigyrau 

hyn yn ychwanegol i ystyried yr ail safle sydd wedi ei ddynodi o fewn y pentref ar 

gyfer tai, ni fydd hi'n ofynnol i'r ymgeisydd gyfrannu'n ariannol tuag at gyfleusterau 

addysg leol.      

 

 6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol, gan gynnwys 

polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, yn ogystal â'r holl sylwadau a 

gwrthwynebiadau a dderbyniwyd ar y cais fe ystyrir fod y bwriad yma yn dderbyniol 

a'i fod yn bodloni gofynion y polisïau perthnasol fel y nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

gwblhau Cytundeb 106 neu gydymffurfio gydag amod priodol i sicrhau fod 2 o'r 7 tŷ 

sy'n destun y cais hwn yn fforddiadwy ac i amodau perthnasol yn ymwneud â:- 

 

1. Amodau amser 

2. Materion a gadwyd yn ôl 

3. Deunyddiau allanol gan gynnwys llechi. 

4. Tirlunio. 

5. Priffyrdd. 

6. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir oddi ar y 2 dy fforddiadwy. 

7. Amod Dwr Cymru parthed gwaredu dŵr wyneb/dwr ffo o'r safle. 

8. Bioamrywiaeth.  
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Rhif:    11 

 

Cais Rhif: C17/0725/38/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

03/08/2017 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Llanbedrog 

Ward: Llanbedrog 

 

Bwriad: Creu 13 llety gwyliau deulawr gyda pharcio 

cysylltiedig ac ardal mwynderol  

  

Lleoliad: Glynllifon, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, 

LL537UB 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1 Cais amlinellol yw hwn gyda’r holl faterion wedi eu cadw yn ôl ar gyfer adeiladu 13 

uned wyliau newydd gyda ffordd fynediad, llefydd parcio cysylltiol, gofod 

mwynderol a thirlunio ar dir Glynllifon, Llanbedrog.  Cyflwynwyd brasluniau o’r 

unedau ynghyd â mesuriadau o’u amcan faint, bydd yr unedau unigol arfaethedig yn 

ddeulawr ac oddeutu 9 medr o hyd, 4.5 medr o led a 6.8 medr o uchder.  Byddent 

wedi ei rhannu yn glystyrau o 2 floc o ddwy uned a 3 bloc o dair uned.  Lleolir yr 

unedau yng nghwrtil yr eiddo gyda 5 uned (1 bloc o 3 uned a 2 uned) o fewn ychydig 

fedrau ac i’r gogledd o’r adeilad presennol a gweddill yr unedau sef 8 uned (2 floc 

tair uned ac 1 bloc dwy uned) tua 90 medr i’r de o’r adeilad presennol.  Bydd yr 

unedau i gyd wedi eu lleoli ar bwys llethr serth ar derfyn dwyreiniol y safle; mae’r 

llethr wedi ei orchuddio gan lystyfiant naturiol. Bwriedir adeiladu ffordd fynediad o’r 

fynedfa bresennol ar hyd ochr orllewinol y safle at yr adeilad presennol gyda 16 o 

lefydd parcio i ddeiliaid yr unedau.  Deallir gan yr ymgeisydd y defnyddiwyd eiddo 

Glynllifon yn ddiweddar fel tŷ gwyliau a bwriedir cadw’r adeilad a'r defnydd hwnnw.  

Yn flaenorol, bwyty trwyddedig oedd yr eiddo gyda thŷ'r rheolwyr ar y llawr cyntaf a 

deallir ei fod wedi ei ddefnyddio fel bwyty ers yr 1980au.   

 

1.2  Mae’r safle wedi ei leoli gryn bellter tu allan i ffin datblygu’r pentref.  Mae’r ffordd 

sirol dosbarth 1 yr A499 sy’n rhedeg heibio’r safle hefyd yn ffurfio ffin rhwng yr 

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn ac Ardal Tirwedd Arbennig.  Mae’r safle 

wedi ei lleoli mewn dyffryn coediog mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, 

Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig Llŷn a rhwng dwy Heneb Gofrestredig sef Pen y 

Gaer a Nant y Castell sydd gyferbyn â’r ffordd.  Saif nifer o goed aeddfed yn y safle 

gyda llawer ohonynt wedi eu diogelu gan orchymyn diogelu coed; mae’r coed yma'n 

amrywio o ran cyflwr, ansawdd a rhywogaeth.  Derbyniwyd adroddiad gyda’r cais yn 

datgan y bydd 8 coeden (5 wedi eu diogelu) yn cael eu torri oherwydd eu cyflwr a'u 

lleoliad mewn perthynas â’r ffordd sirol gan gadw 2 goeden sylweddol ynghyd â 

choed mewn 2 grŵp ger y ffordd sirol. Mae ochr ddeheuol y safle a’r llethrau 

dwyreiniol wedi eu hadnabod fel Safle Bywyd Gwyllt Lleol 

 

1.3   Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio gan ei fod yn ymwneud â datblygiad preswyl 

o 5 annedd neu fwy.  Cyflwynwyd Datganiad Cynllunio, Dull Lliniaru Amlinellol, 

Adroddiad Coed, Asesiad Cynefinoedd Estynedig Rhan 1 ac Asesiad Ardrawiad 

Cymunedol ac Ieithyddol a Arolwg Cyflymder a Gwerthusiad Mynediad  gyda’r cais.  

 

 

2.  Polisïau Perthnasol:  

 

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

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

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

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

Datblygu 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. 
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2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 

Gorffennaf 2017 (CDLl) 

 

TRA 2 – Safonau Parcio 

TRA 4 – Rheoli ardrawiadau cludiant 

 TWR 1 – Atyniadau a chyfleusterau ymwelwyr. 

 TWR 2 –  Llety gwyliau 

 TWR 4 – Deiliadaeth gwyliau. 

 PCYFF 1 – Ffiniau Datblygu 

 PCYFF 2 - Meini prawf datblygu. 

 PCYFF 3 – Dylunio a siapio lle 

 PS 1-   Iaith Gymraeg. 

 PS 4 - Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd 

 PS 5 – Datblygiad cynaliadwy 

 PS 20–  Diogelu a ble’n briodol gwella asedau treftadaeth 

PS 19 - Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

AMG 1 – Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 

AMG 2 – Ardaloedd o Dirwedd Arbennig 

AMG 5 -  Gwarchod bioamrywiaeth leol 

AMG 6 – Gwarchod Safleoedd o Arwyddocâd Rhanbarthol neu Lleol 

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

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig     

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9 (Ionawr 2016) 

 

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

 

 Nodyn Cyngor Technegol 10, Gorchmynion Cadw Coed (1997) 

 

 Nodyn Cyngor Technegol 12, Dylunio (2016) 

 

 Nodyn Cyngor Technegol 13, Twristiaeth (1997) 

 

 Nodyn Cyngor Technegol 18, Trafnidiaeth (2007) 

 

 Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg  

 

 Nodyn Cyngor Technegol 24 Yr Amgylchedd Hanesyddol 2017  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C16/0770/38/AM Creu 16 llety gwyliau deulawr gyda pharcio cysylltiedig ag ardal 

amwynderol: Gwrthod ar 05 Medi 2016 

 

C11/0048/38/LL Adnewyddu caniatâd: Estyniad unllawr i gefn y bwyty: Caniatáu 8 

Mawrth 2011 

 

C06D/0027/38/LL Estyniad unllawr i gefn y bwyty: Caniatáu 28 Chwefror 2006 

 

2/18/41G Estyniad i’r tŷ: Caniatáu 30 Mai 1990 

 

2/18/41F Estyniad i’r bwyty: Caniatáu 13 Mai 1988 
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2/18/41E Newid defnydd llawr cyntaf y bwyty i westy: Caniatáu 5 Mehefin 1987  

 

2/18/41D Addasu llawr daear i Fistro / Bwyty: Caniatáu 10 Mawrth 1986 

 

Y16/000223: Ymholiad cyn cais am ddatblygiad 16-22 uned breswyl neu unedau 

gwyliau, ynghyd â dymchwel eiddo Glynllifon a chreu mynedfa newydd. Rhoddwyd 

y cyngor bod y safle gyda nifer o gyfyngiadau cynllunio ac felly byddai’r bwriad yn 

groes i bolisi 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu'r cais yn unfrydol.  

 

Nid yw gostwng nifer unedau o 16 (cais blaenorol) i 13 

yn gwneud gwahaniaeth mawr gan y bydd y datblygiad 

dros y safle. Mae digon o unedau gwyliau yn ardal 

Abersoch a Llanbedrog - ardal yn frith o feysydd 

carafanau ac unedau / tai gwyliau. 

 

Honiad bod yr ardal yn gartref i ystlumod. Llwybr 

cyhoeddus yn gyfochrog â’r fynedfa.  

 

Mae cwestiwn ynglŷn â thrafnidiaeth a pharcio. Mynedfa 

bresennol yn annigonol. Cornel beryglus ger y safle ble y 

bu nifer o ddamweiniau, trafodaeth ddiweddar rhwng 

Cyngor Cymuned, heddlu ac Uned Drafnidiaeth i drafod 

gwella'r gornel yn dilyn apêl gan berchennog Glynllifon 

i’r heddlu. 

 

Amharu ar y tirwedd. 

 

Mae safle'r datblygiad tu allan i ffin datblygu’r pentref. 

Er ei fod yn ddatblygiad twristaidd a thymhorol mae 

ymhell o’r ffin datblygu. Pe buasai yn cael caniatâd sut 

mae pobl leol sydd angen tŷ, yn cynnwys rhai sydd wedi 

eu gwrthod yn mynd i deimlo? 

Mae’r datblygiad yn hollol annerbyniol i’r safle, mae 

maint yr adeilad a’r maes parcio yn llenwi arwynebedd y 

tir. Mae’n anaddas i’r llecyn. 

Mae’r tir y bwriedir ei ddatblygu rhwng dwy gaer 

hynafol o’r Oes Efydd ac mewn hafn a ffurfiwyd yn Oes 

yr Ia sydd yn unigryw i dde orllewin Llŷn.  

Mae mynediad y datblygiad ar ffordd brysur yr A499 ger 

cornel beryglus lle mae llawer o ddamweiniau wedi 

digwydd. Os oes 16 uned yn y datblygiad mae’n golygu 

o bosib 16 o foduron yn mynd i mewn ac allan yn ystod 

tymor prysuraf y flwyddyn. 

Mae uchder yr unedau yn uchel iawn ac yn amlwg iawn 

gan fychanu'r dirwedd sydd o gwmpas. Ni fuasent yn 

gweddu gyda’r amgylchedd sydd yn yr ardal. 

Mae’r datblygiad tu fewn i ffiniau’r AHNE a dylid 

diogelu'r ardal rhag datblygiadau. 

Mae’r aelodau yn erbyn cloddio i greu sylfeini, sydd 
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bron oll o’r tir, rhag dinistrio bywyd gwyllt. Gall y 

datblygiad cynhwysfawr o’r fath yma effeithio yn 

andwyol ar fywyd gwyllt megis planhigion a phryfetach. 

A yw’r system garthffosiaeth yn ddigonol? 

Mae’r Cyngor am warchod cyfoeth yr ardal – natur, 

daeareg a safleoedd hynafol. Nid oes eisiau difa beth 

rydym wedi etifeddu. 

Mae’r aelodau yn gryf iawn eu gwrthwynebiad ac yn 

dymuno i’r cais fynd i’r Pwyllgor Cynllunio i’w 

benderfynu.       

 

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhaf bod yr asesiad traffig sydd wedi ei gyflwyno 

gyda'r cais yn foddhaol ac yn dangos bod y lleiniau 

gwelededd y gellir eu darparu yn ddigonol. 

 

Nodir mai dim ond un llecyn parcio sy'n cael ei gynnig i 

bob uned. Argymhellir un ai darparu dau lecyn fesul pob 

uned, neu sicrhau darpariaeth lled ddigonol o ffordd stad 

i ganiatáu i gerbydau ychwanegol barcio heb rwystro 

mynediad i weddill y safle. 

Fel yn flaenorol, argymhellir cynnwys sgrinio digonol ar 

hyd ymyl y safle er mwyn osgoi i oleuadau cerbydau ar y 

safle rhag drysu gyrrwyr ar y ffordd cyfagos. 

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru (CNC): 

Dim gwrthwynebiad i’r bwriad. Maent yn fodlon gyda 

chynnwys Adroddiad “Outline Mitigation Method' gan 

Green Man Ecology dyddiedig 24/02/2017 a chynghorwyd 

i ddilyn y mesurau lliniaru sydd yn yr adroddiad. 

Awgrymu cynnwys amod mewn unrhyw ganiatâd er mwyn 

gorfodi dilyn y mesurau hyn. Awgrymu cysylltu gyda 

Uned Draeniad mewnol ar y cais. 

Er mai cais amlinellol yw hwn, byddwn yn disgwyl i 

unrhyw gais ‘materion wedi eu cadw yn ôl', i gadarnhau 

bydd traeniad aflan y bwriad i’w gysylltu i’r brif garthffos. 

Pwysleisio yr angen i asesu effaith y bwriad ar yr AHNE. 

Mae CNC yn bryderus y gallai gweithgaredd ar y safle 

achosi solidau crog lifo i gyrsiau dŵr cyfagos. Rhaid 

gwneud gwaith adeiladu yn unol ag amodau safonol CNC 

ar gyfer gwaith ger cyrsiau dŵr. Ni chaniateir i ddŵr 

smentaidd ollwng i unrhyw gwrs dŵr. Rhaid i unrhyw 

ddŵr sy’n dod i gyffyrddiad â choncrid gwlyb gael ei drin 

fel dŵr halogedig a rhaid peidio a gadael iddo ddraenio i 

unrhyw gwrs dŵr. Rhaid ymgymryd â gwaith mewn modd 

a fyddai yn sicrhau cyn lleied o lygredd â phosibl. 

Cynghori yr ymgeisydd i ddilyn y cyfarwyddyd yn 

Canllawiau Atal Llygredd 5 “Gwaith cynnal a chadw 

mewn dŵr neu’n agos at ddŵr”, sydd ar gael o wefan 

NetRegs. 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau safonol. Awgrymu os oes bwriad i ganiatáu’r 

cais bod amod yn cael ei gynnwys na cheir dechrau 

unrhyw waith hyd nes bydd cynllun draenio wedi ei 

gytuno. Dim gwrthwynebiad. 
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Uned Bioamrywiaeth: Archwiliwyd y safle ym mis Awst. 

 

Coed 

Caiff mwyafrif y coed ar y safle eu gwarchod gan 

Orchymyn Diogelu Coed (Ardal) - 

A12 gyda dau orchymyn unigol, T154 a T155.   

 

Cyflwynodd yr ymgeisydd adroddiad coed gan Luke 

O'Connor, dyddiedig Ebrill 2017.  Dilynodd yr adroddiad 

hwn Safon Prydeinig 5837:2012 a gallaf gadarnhau fod 

yr arolwg a'r adroddiad wedi eu gwneud i safon dda.   

 

Bydd y bwriad yn golygu colli naw o goed, ond cedwir y 

ddwy Gypreswydden Monterrey fawr bwysig, er hynny 

mae'n hanfodol fod y gwreiddiau yn cael eu gwarchod yn 

ystod ac ar ôl y datblygiad fel a nodir yn yr adroddiad 

coed.  Nid oes gennyf unrhyw wrthwynebiad i'r bwriad 

cyn belled â bo'r gwaith yn cael ei ymgymryd yn unol â'r 

adroddiad coed.   

 

Argymhellaf yr amodau isod i sicrhau bod y coed yn cael 

eu gwarchod:  

 Cyn i'r datblygiad ddechrau rhaid cyflwyno a 

chymeradwyo cynllun coed newydd gan y ACLl. 

 Rhaid codi'r holl ffensys sy'n diogelu'r coed a'r 

gwreiddiau er bodlondeb yr ACLl cyn i unrhyw 

waith adeiladu ddechrau.   Rhaid ymgymryd â 

mesurau lliniaru coed gan ddilyn yr holl 

argymhellion sydd yn yr adroddiad coed 

dyddiedig Ebrill 2017, a rhaid darparu tystiolaeth 

o hyn i'r ACLl.   

Ecoleg 

Datblygiad arfaethedig yng Nglynllifon, Llanbedrog, 

Dull Mesurau Lliniaru, Greenman Ecology 24 Chwefror 

2017  

 

Cadarnhaodd ymweliad safle gan Green Man Ecology 

Cyf ar 17 Chwefror 2017 fod tystiolaeth o ystlumod yng 

ngwagle'r to uwchben yr annedd presennol.   

Mae dod o hyd i glwydfan ystlumod yn y tŷ yn golygu 

fod angen mesurau lliniaru priodol i sicrhau nad oes gan 

unrhyw newidiadau i'w cynefin, oherwydd y datblygiad, 

unrhyw effaith negyddol ar yr ystlumod.   

 

Mae'r llethrau creigiog uwchben yr eiddo yn gyforiog o 

Rhododendron ponticum,  bellach rhestrwyd y planhigyn 

yma dan atodlen 9 o Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn 

Gwlad fel planhigyn ymledol estron. Argymhellaf ei fod 

yn cael ei reoli gyda'r bwriad o gael gwared ohono o'r 

safle.  

 

Amod cynllunio: 

 Rhaid ymgymryd â'r holl argymhellion yn Null 

Mesurau Lliniaru Amlinellol gan Greenman 
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Ecology  dyddiedig 24 Chwefror 2017 a rhoi 

tystiolaeth o hyn i'r ACLl.   

 Cyn fod unrhyw waith yn digwydd rhaid 

cyflwyno cynllun i drin chwyn ymledol estron i'r 

ACLl a'i weithredu.  

 

Cwrs Dŵr 

Mae'r bwriad yn cynnwys newidiadau i'r cwrs dŵr 

presennol a'r pyllau dŵr cysylltiedig.  Felly, dylid 

ymgynghori gydag adran llifogydd y Cyngor.  Efallai y 

bydd angen caniatâd cwrs dŵr arferol i'r gwaith 

arfaethedig.  

 

Uned AHNE: Mae tŷ Glynllifon a’r tir o’i amgylch ar ochr ddeheuol 

Llanbedrog gryn bellter oddi wrth adeiladau eraill y 

pentref ac oddi allan i’r ffin ddatblygu. Mae’r safle oddi 

mewn i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) 

Llŷn. Mae’r AHNE yn ddynodiad statudol o’r un statws â 

Pharc Cenedlaethol a wnaed fel cydnabyddiaeth o dirlun 

ac arfordir arbennig yr ardal. Dim ond 5 AHNE sydd yng 

Nghymru ac mae’r ardaloedd hyn yn cael sylw ym 

Mholisi Cynllunio Cymru, y Cynllun Datblygu Lleol a 

Chynllun Rheoli’r AHNE. Nid yw’r wybodaeth a 

gyflwynwyd gyda’r cais yn rhoi sylw cytbwys i’r  

dogfennau hyn.  

Ar hyn o bryd mae gwelltglas, coed a llwyni ar y safle. 

Mae Heneb Pen y Gaer gerllaw y safle ac mae safle 

gaerog debyg ar draws y dyffryn yn Nant y Castell. 

Hefyd, mae’r safle yn rhan o ardal sydd wedi ei 

chynnwys ar y Gofrestr o Dirluniau o Ddiddordeb 

Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.  Yn LANDMAP 

mae’n ymddangos fod y safle o fewn ardal weledol 

Mynydd Tir y Cwmwd a nodir sydd o safon weledol 

“Uchel”. 

Y bwriad gyda’r cais amlinellol presennol yw datblygu 

13 o unedau gwyliau deulawr a chreu lle parcio ac ardal 

fwynderol dros arwynebedd o 0.50ha o dir.  

Fel gyda’r cais blaenorol yn 2016, mae gan y 

Gwasanaeth AHNE bryderon sylweddol ynglŷn â’r cais 

oherwydd:  

 Y lleoliad ar safle naturiol o werth gweledol 

uchel yng nghefn gwlad yr AHNE  

 Safle gerllaw Heneb Restredig ac mewn ardal 

sydd ar y Gofrestr o Dirluniau o Bwysigrwydd 

Hanesyddol Eithriadol 

 Maint a graddfa y datblygiad arfaethedig  

 

Gwasanaeth Tân ac 

Achub 

Mynediad i offer tân – dim sylwadau 

Cyflenwad dŵr – Yr uchafswm pellter dylai bob uned 

wyliau fod oddi wrth yr hydrant tân yw 150 medr.     

 

Uned Rheoli Risg 

Llifogydd ac Erydiad 

Arfordirol, Cyngor 

Ynglŷn â'r cais yma mi fyddwn yn disgwyl i’r datblygwr 

edrych ar y dalgylch sydd tu ôl i’r datblygiad (Y 

Mynyddoedd) a dangos sut maen nhw am ddraenio’r tir i 
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Gwynedd fynny at storm 100 mlynedd, wrth hefyd edrych ar effaith 

newid hinsawdd.  

 

Felly, bydd angen dangos cynllun a sut mae’r dŵr o’r 

dalgylch yn draenio ac yn pasio’r datblygiad i’r ffos.  

 

CADW Rhoddir yr asesiad yma mewn ymateb i gais cynllunio 

amlinellol i godi 13 adeilad gwyliau deulawr yn 

Nglynllifon, Llanbedrog, Pwllheli.   

Lleolir ardal y cais tua 30m i'r gorllewin o derfyn yr heneb 

gofrestredig o'r enw CN036 Gwersyll Nant y Castell a tua 

50m i'r dwyrain o derfyn yr heneb gofrestredig a adwaenir 

fel CN221 Pen y gaer.  Bryngeiri Oes Haearn yw ddau 

safle a leolwyd yma i reoli mynediad ar hyd y llwybr trwy'r 

dyffryn gaiff ei ddilyn bellach gan yr A499.  Bydd y 

datblygiad arfaethedig yn weladwy o'r ddwy heneb 

gofrestredig gan fod safle'r cais ar lefel uwch.  O'r 

herwydd, rydym yn ystyried y bydd y datblygiad 

arfaethedig yn effeithio ar osodiad y ddwy heneb.   

Ynghyd â'r cais mae Asesiad Effaith Treftadaeth 

Ddiwylliannol a luniwyd gan Archaeoleg Cymru.  Mae'r 

ddogfen hon yn cynnwys asesiad o effaith y datblygiad 

arfaethedig ar osodiad y ddwy heneb gofrestredig gan nodi 

fod yr asesiad wedi ei wneud yn unol â'r fethodoleg a 

amlinellir yn "The Setting of Heritage Assets - Historic 

Environment Good Practice Advice in Planning:  3’ 

(Historic England 2015)". Cytunwyd y byddai defnyddio'r 

fethodoleg yma yn briodol cyn cyhoeddiad dogfen ymarfer 

da Llywodraeth Cymru 'Lleoliad Asedau Hanesyddol yng 

Nghymru' ar 31ain Mai 2017.   

Er hynny, rydym yn ystyried nad yw'r asesiad a 

gyflwynwyd yn dilyn methodoleg Historic England, yn 

bennaf yng ngham 2 sy'n gofyn fod yr asesydd yn "assess 

whether, how and to what degree these settings make a 

contribution to the significance of the heritage asset(s)".  

Nid yw'r asesiad a gyflwynwyd yn gwneud hyn gan ei fod 

ond yn nodi "fod rhyng-welededd y 'ceiri' a'u golygfeydd 

o'r cwm islaw yn ystyriaeth lleoliad sylweddol".   Yn ein 

barn ni, methoddd yr asesiad i asesu'r cyfraniad sydd gan y 

lleoliadau ar bwysigrwydd yr henebion cofrestredig, ac o 

ganlyniad ni all yr asesiad pellach a'r casgliad ddangos pa 

effaith fydd gan y datblygiad ar yr heneb gofrestredig a'u 

lleoliad.   Felly, rydym yn ystyried nad yw'r Asesiad 

Effaith Treftadaeth Ddiwylliannol yn cydymffurfio gyda'r 

fethodoleg a gytunwyd ac nid yw yn 'addas i'r pwrpas'.     

Argymhellwn yn gryf y dylid gofyn i'r ymgeisydd ail-

gyflwyno y rhan o'r Asesiad Effaith Treftadaeth 

Ddiwylliannol sy'n asesu effaith y datblygiad arfaethedig ar 

leoliad yr henebion cofrestredig ac y dylai'r gwaith yma 

gael ei wneud yn unol â'r fethodoleg a amlinellwyd yn 

nogfen ymarfer da Llywodraeth Cymru 'Lleoliad Asedau 

Hanesyddol Cymru'.  Unwaith fo'r asesiad wedi ei gwblhau 

a'i gyflwyno i'r ACLl dylid ail-ymgynghori gyda Cadw i 

roi cyngor addas ar yr ystyriaeth berthnasol yma wrth 
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benderfynu'r cais cynllunio.  

 

Mae Asesiad Effaith Treftadaeth diwygiedig i gefnogi'r 

cais yma wedi ei gyflwyno.  Mae'r gwaith yma yn dilyn 

canllaw priodol ac yn dod i'r casgliad y bydd y datblygiad 

arfaethedig yn achosi mân/ychydig o niwed i henebion 

cofrestredig CN036 Gwersyll Nant Castell a CN221 Pen y 

gaer. Rydym yn cytuno gyda'r adroddiad hwn.  

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a hysbyswyd y trigolion 

cyfagos. Derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Tir dan sylw mewn ardal naturiol. 

 Safle wrth ochr ffordd brysur. 

 Safle ar gongl beryglus. 

 Mae tri chwarter adeiladau Llanbedrog yn dai 

haf. 

 Mae oddeutu 70 o dai ar werth ym mhlwyf 

Llanbedrog 

 Nid oes angen mwy o dai haf. 

 Creu datblygiad ruban. 

 Yn weladwy o ffordd sirol gyfochrog. 

 Bwriad yn creu datblygiad newydd y tu allan i 

ffin y pentref. 

 Amharu ar yr AHNE. 

 

 Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod, derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oeddent yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Credu y bydd pobl Llanbedrog ynghyd â phlwyfi 

eraill Llŷn wedi diflannu dan bwysau tai haf ynghyd 

â’r Gymraeg mewn degawd. 

 

Derbyniwyd gohebiaeth yn cefnogi / rhoi sylwadau ar y cais 

ar sail: 

 

 Hybu cyflogaeth. 

 Defnydd masnachol presennol ar y safle. 

 Datblygu tir llwyd. 

 Yn welliant i’r eiddo presennol. 

 Yn well na charafan. Digon o lefydd parcio 

 Ymgeisydd wedi datblygu bwyty llwyddiannus. 

 Ymgeisydd wedi buddsoddi yn yr ardal yn sylweddol 

 

5.   Egwyddor y datblygiad 

   

5.1 Safle cefn gwlad yw’r safle dan sylw wedi ei leoli oddeutu 500m i ffwrdd o derfyn 

ffin datblygu pentref Llanbedrog fel y dangosir ym mapiau cynigion Cynllun 

Datblygu Lleol.  Ymddengys bod yr eiddo yn dŷ ac wedi ei ddefnyddio fel 

bwyty/gwesty yn y gorffennol, a nodir mai fel tŷ gwyliau y caiff ei ddefnyddio ar hyn 

o bryd. 
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5.2 O ran lleoli datblygiadau newydd, datgan Polisi PCYFF 1 CDLl mai tir o fewn ffiniau 

datblygu trefi a phentrefi fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd.  

Gwrthodir cynigion y tu allan i ffiniau datblygu oni bai y byddent yn unol â pholisïau 

penodol yn y cynllun hwn neu bolisi cynllunio cenedlaethol neu fod y cynnig yn 

dangos bod ei leoliad yng nghefn gwlad yn hanfodol. Mae’r polisi hwn yn anelu i 

ddatgan yn glir fwriad yr Awdurdod Cynllunio Lleol i beidio â chefnogi datblygiadau 

diangen yng nghefn gwlad.    

 

5.3 Y brif ystyriaeth yw polisi TWR 2 CDLl sy’n cefnogi llety gwyliau hunanwasanaeth 

parhaol newydd, addasu adeiladau presennol neu ymestyn sefydliadau llety presennol 

os yw’r dyluniad, gosodiad a gwedd y datblygiad o safon uchel ac os ydynt yn 

cydymffurfio gyda’r meini prawf. Ceir eglurhad pellach am y polisi yng Nghanllaw 

Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau, Cyngor Gwynedd.  Yn achos adeiladau o’r 

newydd, byddai rhaid lleoli pob cynnig datblygu un ai o fewn ffin datblygu neu ar dir 

addas a ddatblygwyd o’r blaen.  Diffinnir Tir a Ddatblygwyd o’r Blaen yn Ffigwr 4.4 

o Bolisi Cynllunio Cymru fel: “tir y mae arno neu yr oedd arno adeiladwaith parhaol 

(ac eithrio adeiladau amaethyddol neu goedwigaeth) a seilwaith wyneb sefydlog 

cysylltiedig. Cynhwysir cwrtil y datblygiad... hefyd.” 

  

5.4 Mae nodiadau’r Polisi Cynllunio Cymru yn mynd ymlaen i egluro'r “Diffinnir yr holl 

dir oddi fewn i gwrtil y safle hefyd fel tir a ddatblygwyd o’r blaen.  Fodd bynnag, nid 

yw hyn yn golygu y dylai holl arwynebedd y cwrtil gael ei ailddatblygu.  Er 

enghraifft, pan  nad yw troed adeilad ond yn cymryd cyfran o safle, ac mae gweddill 

ohono’n dir agored, fel rheol ni ddylid datblygu’r safle cyfan hyd at derfyn y cwrtil.” 

 

5.5 Sylweddolir bod yr eiddo wedi ei osod mewn ardal eang o dir, fodd bynnag mae 

amheuon os yw hanner deheuol y tir hwn o fewn cwrtil gwreiddiol yr eiddo 

oherwydd ei leoliad oddi wrth yr eiddo presennol ynghyd â bod cynllun lleoliad a 

gyflwynwyd gyda chais rhif C06D/0027/38/LL a ganiatawyd ar 28 Chwefror 2006 yn 

dangos y tir hwn tu allan i safle y cais a pherchnogaeth yr ymgeisydd y pryd hynny ac 

yn sicr ni ystyrir bod yr holl dir yn  addas i’w ddatblygu.  O ystyried bod yr eiddo 

wedi ei leoli tua 500 medr y tu allan i ffin datblygu'r pentref ac ystyrir nad yw hanner 

deheuol y safle yn addas i’w ystyried o fewn diffiniad Tir a Ddatblygwyd o’r Blaen 

nid yw’r bwriad yn cydymffurfio gyda maen prawf 1 ym mholisi TWR 2 CDLl.  

Trafodir maen prawf 2 dan bennawd Mwynderau Gweledol.  Parthed maen prawf 3, 4 

a 5 ni fydd y bwriad yn amharu ar y stoc dai, nid yw’r bwriad o fewn ardal breswyl 

neu yn peri niwed sylweddol i gymeriad preswyl ardal.  Parthed maen prawf 5, 

derbyniwyd Cynllun Busnes gan yr ymgeisydd yn cyfeirio at niferoedd a gwerth llety 

gwyliau o fewn yr ardal sy’n lleol i’r cais ac yn egluro y byddai'r bwriad yn osgoi 

tueddiadau marchnad drwy gynnig gwerth ariannol arbennig sydd ddim yn debygol o 

ddisodli busnes na thai.  Mae’r llety bwriededig gyda nodweddion gwerthu unigryw  

ble mae'r gystadleuaeth agosaf o fewn unedau marchnad hunan wasanaeth yn 

cynnwys bythynnod, carafanau sefydlog.  Datgan y Cynllun y bydd y prosiect yn 

gyfrannwr sylweddol i’r economi leol ac yn cynnig adnodd unigryw i gyfarfod tuedd 

allweddol yn y farchnad sy’n symud yn gynyddol oddi wrth ddarpariaeth wasanaethol 

i arhosiad byr a hyblyg o safbwynt natur y defnydd.  Nodai'r adroddiad y teimlir y 

byddai lefel ychwanegiad economaidd yn uchel gydag effaith disodli  bach  ar y 

farchnad gyfredol yn nhermau busnes neu wasanaeth.   

 

5.6 Mae’r egwyddor o adeiladu 13 uned wyliau newydd ar y safle dan sylw, felly yn 

groes i bolisi PCYFF 1 a maen prawf 2 o Bolisi TWR 2 a Chanllaw Cynllunio 

Atodol: Llety Gwyliau, Cyngor Gwynedd (2011). 

 

Mwynderau gweledol 
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5.7 Saif yr eiddo mewn dyffryn coediog rhwng Heneb Pen y Gaer a heneb Nant y Castell, 

a rhed ffordd sirol yr A499 yn droellog trwy ei ganol.  Mae’r safle o fewn dynodiad 

yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac wedi ei gynnwys ar y Gofrestr o 

Dirluniau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.  Ymddengys o 

LANDMAP fod cyffiniau’r cais wedi ei adnabod fel ardal weledol Mynydd Tir y 

Cwmwd sydd o safon weledol “Uchel”.  Mae’r safle dan sylw felly yn cael ei ystyried 

yn dirlun sensitif iawn.  Nod polisi cynllunio lleol a cenedlaethol sy’n asesu effaith 

datblygiad ar amgylchedd yw gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr AHNE a nodir 

y dylid gwrthod ceisiadau fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’r dirwedd, bywyd 

gwyllt a natur dawel a di-lygredd yr ardal.  Noder hefyd mai priodol y byddai 

ystyried lles economaidd a chymdeithasol y bwriad ar yr ardal a derbyniwyd Cynllun 

Busnes gan yr ymgeisydd yn lleisio bendithion y bwriad i’r gymuned, mae’r 

Awdurdodau Cynllunio gyda dyletswydd statudol i barchu a gwarchod dibenion yr 

AHNE ynglŷn â hyn,   

 

5.8  Yr un statws sydd i Barciau Cenedlaethol ac AHNE yn nhermau harddwch eu tirwedd 

a’u golygfeydd a rhaid diogelu’r ddau yn llwyr rhag datblygiadau anaddas.  Mae’r 

statws cyfwerth hwn yn golygu bod rhaid trin Parciau Cenedlaethol ac AHNE yn yr 

un modd mewn polisïau cynlluniau datblygu a phenderfyniadau rheoli datblygu.  

Mewn Parciau Cenedlaethol ac AHNE, dylai polisïau cynlluniau datblygu a 

phenderfyniadau rheoli datblygu rhoi pwys mawr ar warchod a gwella harddwch 

naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardaloedd hyn. 

 

5.9 Nodir fod gan yr Uned AHNE bryderon sylweddol ynglŷn â’r cais.  Sylweddolir mai 

cais amlinellol yw hwn felly nid yw manylion llawn o ddyluniad yr unedau wedi eu 

cynnwys, fodd bynnag, credir y byddai datblygiad o faint a’r raddfa fawr fel hyn yn 

sicr o gael ardrawiad gweledol mewn dyffryn tawel o’r fath ble mai Glynllifon yw’r 

unig adeilad yn y cyd-destun gweledol yn bresennol.  Credir y byddai datblygiad yn 

ymddangos yn drefol ac allan o le mewn safle gweladwy, tawel, di-lygredd o’r fath ac 

yn gwbl ddatgymalog o’r pentref agosaf.  Er gwaetha’r buddion economaidd posib, ni 

fyddai hyn yn gorbwyso’r ffaith y byddai’r datblygiad hwn yn ddatblygiad gwbl 

anaddas yng nghefn gwlad o fewn safle sensitif ble y byddai’n achosi niwed 

arwyddocaol i dirwedd yr AHNE a mwynderau gweledol yr ardal. Ystyrir y bwriad 

felly yn groes amcanion AMG 1 CDLl a phennod 5 PPW. 

 

5.10 Parthed materion dylunio, er sylweddolir mai cais amlinellol sydd gerbron y Cyngor 

am ystyriaeth, fe gyflwynwyd braslun yn dangos unedau o ddyluniad modern gyda 

tho fflat a gorffeniad pren fel syniad o’r math o adeilad i’w godi ar y safle. Mae 

pryder ynglŷn â’r dyluniad y bwriad a’i addasrwydd i’r safle ac ni fyddai to fflat yn 

dderbyniol o dan unrhyw amgylchiadau. Fodd bynnag, ni fyddai'r Cyngor yn wedi ei 

rhwymo i’r dyluniad yma petai y cais yn cael ei ganiatáu ac o’r herwydd ystyrir ni 

ddylid rhoi pwysau mawr ar bolisïau dylunio'r Cyngor ac nid yw’n sail gwrthod y 

cais. Byddai unrhyw ganiatâd yn ddarostyngedig i gyflwyno cais manylion i’w 

ystyried a’i benderfynu gan y Cyngor yn y drefn arferol. 

 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.11  Hysbysebwyd y cais ar y safle ac yn y wasg a derbyniwyd llythyrau yn gwrthwynebu 

a chefnogi'r bwriad.  Mae’r ohebiaeth a dderbyniwyd yn mynegi barn ar effaith y 

bwriad yn gyffredinol a ddim yn datgan pryder ynglŷn ac effaith y bwriad ar eiddo.  

Mae’r safle wedi ei lleoli tua 180 medr oddi wrth eiddo preswyl agosaf, ac ni fyddai'r 

bwriad yn cael effaith ar yr eiddo hynny oherwydd y pellter oddi wrth eiddo a 
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gorweddiad y ddaear.  Ni ystyrir felly y byddai'r bwriad yn cael effaith niweidiol 

sylweddol ar drigolion cyfagos ac nid yw’r bwriad yn groes i bolisi PCYFF 2. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.12 Gwasanaethir y safle gan fynedfa gerbydol bresennol sy’n arwain oddi ar ffordd 

brysur dosbarth 1 yr A499.  Mae’r fynedfa wedi ei lleoli oddeutu 135m i ffwrdd o 

eiddo Glynllifon a cheir trac sengl yn rhedeg o’r fynedfa ar ochr ddwyreiniol y llain 

tuag at yr eiddo i’r gogledd.  Mae’r datblygiad gerbron yn dangos bwriad i 

ddefnyddio'r fynedfa bresennol i wasanaethu’r 13 uned wyliau ynghyd â’r eiddo 

presennol, ond fod bwriad i ail leoli’r trac i ochr gorllewinol y safle ger terfyn yr 

eiddo gyda’r ffordd sirol.   Cyflymder y ffordd sirol ger y fynedfa hon yw 60 milltir 

yr awr, ble mae gofynion ffyrdd yn gofyn bod lleiniau gwelededd o 215m yn cael eu 

darparu i bob ochr neu eu bod yn ymgymryd â phrawf cyflymder i arddangos 

cyflymdra is os am ddarparu lleiniau llai.  Oddeutu 180m o welededd a geir i’r ddau 

gyfeiriad ar hyn o bryd.  Nid oes unrhyw fodd i gwrdd â gofynion gwelededd ffyrdd 

o 215m i’r naill gyfeiriad oherwydd bod cornel beryglus yn y ffordd yn union 

gyferbyn ac eiddo Glynllifon a thro mwy graddol i gyfeiriad Abersoch.  Mae’r 

Cyngor Cymuned wedi datgan pryder am sefyllfa’r fynedfa gan nodi bod nifer o 

ddamweiniau wedi bod ar y gornel hon yn y gorffennol a thybir y gallai dwysau’r 

defnydd achosi mwy o broblemau.  Fodd bynnag, derbyniwyd Arolwg Cyflymder a 

Gwerthusiad Mynediad yn cyfeirio at amgylchiadau'r fynedfa a chyflymder 

trafnidiaeth ar hyd y ffordd. Datgan yr adroddiad bod cyfartaledd cyflymder y ffordd 

ger y safle yn amrywio rhwng 43 milltir yr awr a 54 milltir yr awr ac o’r herwydd 

bod pellter gwelededd  ar gyfer y cyflymder yma yn llai na’r ffigwr a nodir yn y 

canllawiau cenedlaethol ystyrai bod amgylchiadau y fynedfa yn dderbyniol.  

Derbyniwyd sylwadau Uned Trafnidiaeth yn cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r 

fynedfa dan yr amgylchiadau yma.  Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i bolisi TRA 4. 

 

5.13 Parthed llefydd parcio bwriededig, noder bod y cynllun safle a gyflwynwyd gyda’r 

cais yn dangos y bwriedir  darparu 16 o lefydd parcio ar gyfer y datblygiad.  

Sylweddolir bod Uned Trafnidiaeth wedi datgan nad yw’r ddarpariaeth parcio fel y 

dangosir yn ddigonol ac wedi argymell 2 lecyn parcio ar gyfer pob uned.  

Sylweddolir mai cais amlinellol sydd gerbron y Cyngor ac o’r herwydd gellir datrys 

gofynion parcio'r Uned Trafnidiaeth drwy osod amod ar unrhyw ganiatâd yn cyfeirio 

a nifer llefydd parcion angenrheidiol.  Yn yr amgylchiadau yma ni ystyrir bod y 

bwriad yn groes i bolisi TRA 2.  

 

Materion bioamrywiaeth  

 

5.14 Ceir nifer o goed aeddfed wedi eu lleoli o fewn safle’r cais sydd yn destun 

Gorchymyn Gwarchod Coed.  Mae dwy goeden gonwydd yn agos i eiddo Glynllifon 

wedi eu gwarchod yn unigol, a choed eraill  o fewn rhan ddeheuol y safle wedi ei 

diogelu fel ardal  ble ceir sawl coeden aeddfed o rywogaethau gwahanol yn ffurfio 

rhan o’r Gorchymyn.  Derbyniwyd adroddiad coed gyda’r cais yn asesu'r coed yn 

unigol ac yn cyfeirio at bob coeden ar y safle boed y goeden wedi ei diogelu a’r 

peidio.  Mae’r adroddiad yn datgan y dylid torri 8 coeden oherwydd eu cyflwr neu 

leoliad mewn perthynas â'r ffordd sirol neu adeilad; datgan yr adroddiad nad yw’r 

coed hynny o werth mwynderol uchel.  Noder hefyd yn yr adroddiad bod angen cadw 

2 goeden fythwyrdd sylweddol ynghyd â choed mewn dau glwstwr ger terfyn y safle.  

Byddai angen gosod amod ar unrhyw ganiatâd yn gorfodi codi ffens i amddiffyn y 

coed i’w cadw rhag effaith adeiladu arnynt os caniateir y cais.  Derbyniwyd 

sylwadau’r Swyddog Bioamrywiaeth yn datgan nad oedd gwrthwynebiad i’r bwriad 

cyn belled a bod y gwaith yn cael ei weithredu yn unol â’r adroddiad coed ac yn 
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awgrymu gosod amod ar unrhyw ganiatâd yn gorfodi plannu coeden  a chodi ffens o 

amgylch y coed i’w cadw.    

 

5.15 Mae’r adroddiad ecolegol manwl a dderbyniwyd gyda’r cais yn dderbyniol i’r Uned 

Bioamrywiaeth y Cyngor ac argymhellir gweithredu unrhyw ganiatâd yn gaeth unol a 

gofynion yr adroddiad. 

 

 Materion Archeolegol 

 

5.16 Saif yr eiddo mewn dyffryn coediog rhwng Heneb Pen y Gaer a heneb Nant y Castell, 

a rhed ffordd sirol yr A499 yn droellog trwy ei ganol.  Mae’r safle o fewn dynodiad 

yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac wedi ei gynnwys ar y Gofrestr o 

Dirluniau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.  Mae’r  datblygiad 

oddeutu 50m oddi wrth heneb restredig Pen y Gaer i’r dwyrain o’r safle a heneb Nant 

y Castell sydd  30m i’r gorllewin gyferbyn â’r ffordd sirol rhaid hefyd sylweddol bod 

yr henebion hynny ar lefel llawer uwch na safle y cais. Derbyniwyd ymateb gan 

CADW i’r ymgynghoriad sy’n nodi bod yr henebion yn dyddio nôl i Oes yr Haearn 

ac y byddai safle’r cais yn weladwy o’r ddwy heneb gan eu bod ar diroedd uchel. 

Mae ardrawiad y bwriad ar osodiad yr henebion rhestredig felly yn ystyriaeth 

cynllunio materol. Cyflwynwyd adroddiad manwl gan arbenigwyr yn pwyso a mesur 

effaith y bwriad ar yr henebion gerllaw.  Datgan yr asesiad, yn nhermau cyffredinol, 

bydd effaith gweledol y bwriad ar yr ardal ehangach yn gyfyngedig iawn oherwydd 

topograffeg y dyffryn ac ni fydd yn effeithio ar unrhyw weddillion archeolegol 

hysbys. Datgan hefyd na fyddai'r bwriad yn cael effaith ar gysylltiad yr  asedau ar y 

cefnwlad, na rhyng-gwelededd yr asedau, na chysylltiad yr asedau gyda llwybr 

cludiant, ni fydd yn effeithio ar unrhyw weddillion mewn perthynas i’r asedau, na 

golygfeydd i’r de neu olygfeydd o’r asedau.  Bydd y bwriad yn cael effaith lleiaf 

posibl ar dominiaeth gweledol gosodiad topograffeg yr asedau.  Datgan yr asesiad y 

byddai'r bwriad yn cael effaith bach ar osodiad yr asedau oherwydd byddai 

golygfeydd cyfyngedig o’r asedau o safle’r cais. Datgan yr asesiad bod mesurau 

lliniaru o fewn y bwriad yn cynnwys gosod yr adeiladu ar bwys y llethr i ffwrdd o 

ymyl y ffordd sirol a gweithredu cynllun plannu coed.  Derbyniwyd ymateb CADW 

i’r asesiad yn datgan bod yr adroddiad yn dilyn canllawiau priodol ac yn dod i’r 

casgliad bydd y bwriad yn achosi niwed bach i’r henebion ac maent yn cytuno gyda’r 

farn honno. Ystyrir felly nad yw’r bwriad yn groes i bolisi  PS 20 CDLl. 

  

Materion Ieithyddol 

 

5.17 Mae Datganiad Ieithyddol a Chymunedol ar gyfer y bwriad wedi ei gyflwyno.  Mae 

datganiad o’r fath wedi ei gynnwys gyda’r cais, serch hynny nid oedd sylwadau’r 

Uned Gwasanaethau Iaith Gymraeg y Cyngor i law pan yn paratoi’r adroddiad hwn. 

Mae’r asesiad yn pwyso a mesur effaith y bwriad ar yr iaith Gymraeg a’r gymuned. 

Datgan yr asesiad bod y bwriad am ddefnydd twristiaeth yn cael ei gefnogi mewn 

egwyddor ym mholisïau'r CDLL a bod y bwriad ar safle sydd eisoes gyda defnydd 

twristiaeth bresennol, ei fod mewn lleoliad sy’n hygyrch a chynaliadwy a byddai creu 

swyddi yn gyfraniad positif yn y gymuned. Nodai hefyd na fyddai'r datblygiad 

bwriededig yn cael effaith parhaol ar fewnfudo na strwythur oedran y gymuned er y 

byddai yn creu cyfleon gyflogaeth a bendithion economaidd a chynigir nifer o fesurau 

a fyddai yn cynyddu effaith positif y bwriad fel: 

 

 Ymroddiad, ble yn bosibl, i gyflogi gweithlu lleol ar gyfer adeiladu ac i hybu 

menter hyrwyddo sgiliau er hyrwyddo bendithion adeiladu'r bwriad i’r 

gymuned. 

 Marchnata'r bwriad yn y Gymraeg. 
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 Pecyn croeso i ddeiliad sy’n aros yn y llety. 

 

5.18 Nid yw’r ymgeisydd yn ystyried y byddai'r bwriad yn cael unrhyw effaith negyddol 

ar rinweddau'r gymuned  neu gyfansoddiad yr iaith Gymraeg yn Llanbedrog. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Wedi pwyso a mesur y bwriad yn erbyn gofynion y polisïau lleol a chenedlaethol 

perthnasol ystyrir nad yw’r bwriad sydd ar safle yng nghefn gwlad yn dderbyniol 

mewn egwyddor a’i fod yn groes i bolisïau lleoli sy’n ymwneud gyda lleoli 

datblygiadau a chreu unedau hunan gwasanaethol newydd.  Byddai’r datblygiad tu 

allan i ffiniau datblygu, yn drefol ei naws ac yn gwbl anaddas i’w osodiad o fewn 

tirlun sensitif yr AHNE ac ar sail yr asesiad uchod nid oes dewis ond argymell 

gwrthod y cais.   

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Mae'r bwriad yn groes i ofynion Canllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau, 

Cyngor Gwynedd (2011) a Pholisïau PCYFF 1 a TWR 2 Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn parthed lleoli datblygiadau a chreu llety 

gwyliau hunan gwasanaethol newydd, gan nad yw'r bwriad wedi ei leoli oddi 

fewn i ffin datblygu nac yn cael ei ystyried yn safle a ddatblygwyd o'r blaen 

addas. 

 

2. Byddai’r datblygiad hwn, oherwydd ei osodiad trefol, ei faint a’i raddfa fawr 

yn ddatblygiad gwbl anaddas yng nghefn gwlad o fewn safle sensitif gan achosi 

niwed arwyddocaol i dirwedd yr AHNE a mwynderau gweledol yr ardal, felly 

yn groes i Bolisi AMG 1 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn  a 

Phennod 5 Polisi Cynllunio Cymru 2016 
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