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TREFN SIARAD AR GEISIADAU CYNLLUNIO YN Y PWYLLGOR 
CYNLLUNIO

Mae’r Cyngor wedi penderfynu rhoddi’r hawl i 3ydd parti siarad ar geisiadau cynllunio yn y 
Pwyllgor Cynllunio. Mae’r daflen hon yn amlinellu’r trefniadau gweithredol arferol ar gyfer 
siarad yn y pwyllgor.

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

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

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

3 munud

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

3 munud

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

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

7. Y pwyllgor yn trafod y cais cynllunio.

 



RHAGLEN

1.  YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.  DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol a nodi materion protocol.

3.  MATERION BRYS

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

4.  COFNODION     6 - 15

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol 
o’r Pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 15 Hydref 2018, fel rhai cywir.  

5.  CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

5.1. CAIS RHIF C18/0796/11/R3 - YSGOL Y GARNEDD, 
PENRHOSGARNEDD, BANGOR

 16 - 56

Dymchwel yr ysgol gynradd bresennol a chodi ysgol gynradd newydd yn ei 
le gan gynnwys rhodfeydd newydd, caeau chwarae a gwaith cysylltiedig.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elin Walker Jones

Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol

5.2. CAIS RHIF C17/1086/11/LL - HEN IARD GYCHOD DICKIES, 
BEACH ROAD, BANGOR

57 - 109

Cais o dan Adran 73 i amrywio amod 2 ar ganiatad rhif C15/1081/11/LL er 
mwyn ymestyn y cyfnod cwblhau’r datblygiad yn unol â chynlluniau’r cais 
(cyflwyniad gwybodaeth ychwanegol i amrywio amod 3 i gynorthwyo gwaith 
torri a llenwad)

AELOD LLEOL: Cynghorydd Huw Gruffydd Wyn Jones

Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol
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https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/1086/11/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=762710%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=2122951%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=762710%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


5.3. CAIS RHIF C18/0249/41/MG - MADRYN ARMS, CHWILOG, 
PWLLHELI

110 - 131

Cais materion a gadwyd yn ol ar gyfer codi 15 tŷ preswyl i gynnwys 5 uned 
fforddiadwy a ganiatawyd yn amlinellol o dan C14/0061/41/AM.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Aled Ll. Evans

Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol

5.4. CAIS RHIF C18/0780/20/LL - FFERM PLAS LLANFAIR, FFORDD 
CAERNARFON, Y FELINHELI

132 - 146

Lleoli 4 uned llety gwyliau tymhorol ar ffurf cwt bugail ynghyd a cwt cawod 
(cais diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan gyfeirnod C18/0393/20/LL).

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Wyn Griffith

Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol

5.5. CAIS RHIF C18/0640/18/LL - THE BULL INN, STRYD FAWR, 
DEINIOLEN

147 - 161

Newid defnydd tafarn wag yn llety gwyliau.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elfed W. Williams

Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol

5.6. CAIS RHIF C18/0718/39/LL - TIR GER TŶ ADDA, ABERSOCH, 
PWLLHELI

162 - 171

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio C17/1161/39/LL er diwygio dyfnder y 
balconi o 1.5 medr i 2.5 medr.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dewi W. Roberts

Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol

5.7. CAIS RHIF C18/0873/40/LL - TIR GYFERBYN A TŶ GWYN, 
RHOSFAWR, Y FFÔR, PWLLHELI

172 - 179

Codi stabl a storfa borthiant a pheiriannau amaethyddol

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Read

Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 15/10/18

PWYLLGOR CYNLLUNIO 15/10/18

Yn bresennol: Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Cadeirydd

Y Cynghorwyr: Stephen Churchman, Louise Hughes, Anne Lloyd Jones, Berwyn Parry Jones, 
Eric M Jones, Huw G. Wyn Jones, Dilwyn Lloyd, Edgar Wyn Owen, Cemlyn Williams, Eirwyn 
Williams, Catrin Wager, Gruffydd Williams ac Owain Williams.

Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr Cynllunio), 
John Idwal Williams (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a 
Lowri Haf Evans  (Swyddog Cefnogi Aelodau).

Ymddiheuriadau: Dim i’w nodi

1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

(a) Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol, yn yr eitemau canlynol am y rhesymau a 
nodir:

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams yn eitem 5.2 ar y rhaglen (cais cynllunio rhif 
C18/0614/43/LL) oherwydd ei fod yn fab i’r ymgeisydd.

 Y Cynghorydd Owain Williams yn eitem 5.2 ar y rhaglen (cais cynllunio rhif 
C18/0614/43/LL) oherwydd ef oedd perchennog y safle.

 Y Cynghorydd Berwyn Parry Jones yn eitem 5.4 ar y rhaglen (cais cynllunio rhif 
C18/0744/23/R3) oherwydd ei fod yn ffrindiau hefo perchennog y tir.

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

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

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.1 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C18/0614/43/LL);

 Y Cynghorydd Aled Wyn Jones, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.2 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C18/0614/43/LL);

 Y Cynghorydd Dewi Roberts (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C18/0715/39/LL);

 Y Cynghorydd Gareth Griffith, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.5 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C18/0614/43/LL);

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

2. COFNODION

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 24 Medi 
2018, fel rhai cywir.

3. CEISIADAU CYNLLUNIO

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

Tud. 6

Eitem 4.
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PENDERFYNWYD

1. Cais Rhif C18/0023/42/LL – TYN PWLL COTTAGE, LON TY’N PISTYLL, NEFYN

Dymchwel uned storio bresennol ac adeiladu 2 uned wyliau (cais diwygiedig)

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan atgoffa’r aelodau bod penderfyniad 
wedi ei wneud ym Mhwyllgor 25 Mehefin i ohirio’r penderfyniad er mwyn derbyn mwy o 
wybodaeth am effaith gronnol unedau gwyliau'r ardal y cais. Ategwyd bod y cais yn ymwneud 
a  dymchwel sied bresennol ac adeiladu 2 uned gwyliau unllawr. Nodwyd bod adroddiad 
diwygiedig wedi ei ddosbarthu i’r aelodau.

O ran egwyddor y datblygiad nodwyd bod Polisi TWR 2 CDLL yn gefnogol i ddatblygu llety 
gwyliau parhaol newydd gyda gwasanaeth neu rai hunanwasanaeth, i drosi adeiladau 
presennol i lety o’r fath neu i ymestyn sefydliadau llety gwyliau sy’n bodoli.

Cyfeiriwyd at yr ychwanegiadau yn yr adroddiad diwygiedig gan dynnu sylw penodol at 
baragraffau 5.3 a 5.4 oedd yn ymwneud a gwybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd gan yr 
asiant ynghyd a gwybodaeth a gasglwyd gan y swyddogion cynllunio oedd yn ymateb i bryder 
y pwyllgor am effaith gronnol datblygiadau llety gwyliau. Amlygwyd bod y paragraffau hyn yn 
egluro nad yw tai haf a llety gwyliau yn cael eu ystyried i fod yr un peth yn nhermau cynllunio 
ac felly anodd iawn yw rhoi ystyriaeth i dai haf wrth asesu effaith gronnol llety gwyliau. 
Cyfeiriwyd at wybodaeth yn yr adroddiad oedd wedi ei ddarparu gan Uned Trethi’r Cyngor 
ynglŷn â nifer unedau gwyliau hunangynhaliol plwyf Nefyn (oedd yn cynnwys Nefyn, Morfa 
Nefyn ac Edern). Atgoffwyd yr Aelodau bod materion megis mwynderau gweledol, cyffredinol 
a thrafnidiaeth eisoes wedi eu trafod ac felly  tynnu sylw penodol yn unig at y wybodaeth 
ychwanegol a wnaed. 3.8% yn unig yw’r effaith gronnol o unedau gwyliau yn yr ardal yma.

(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Aelod Lleol y prif bwyntiau canlynol:
 Bod Cynghorwyr wardiau ffiniol yn rhannu ei bryderon
 Nad oedd gwahaniaeth amlwg rhwng ystyr tai haf ac uned gwyliau. Nid yw’r diffiniad 

yn bendant bellach yn dilyn codi treth (hyd at 50%)
 Gwelir cynnydd sylweddol mewn tai haf yn cael eu trosi yn unedau gwyliau er mwyn 

osgoi talu’r dreth a manteisio ar TWR 2 i godi mwy o unedau gwyliau mewn gerddi
 Tŷ Haf yw Tŷ Haf sef tŷ sydd ddim ar gael i bobl leol ond yn gysylltiedig â chodi pris 

y farchnad sydd yn atal pobl fyw yn eu cynefinoedd
 Bod mwy o lawer o niferoedd na’r hyn sydd wedi ei gynnwys yn yr adroddiad -

Swyddogion heb gynnwys 318 o dai haf ychwanego sydd o fewn y plwyf ac ni 
oeddynt wedi ystyried perthynas pentref cyfagos Pistyll gyda Nefyn na datblygiad 
Natural Resources

 Nid yw carfanau sefydlog wedi cael eu hystyried
 Bod hyn yn creu effaith andwyol ar y defnydd o Gymraeg. Nifer siaradwyr Cymraeg 

wedi gostwng es y cyfrifiad diwethaf
 A oes gwir angen unedau ychwanegol?
 Beth yw gormodedd? Angen ffigwr pendant cyn gweithredu TWR 2
 Nid yw ychwanegiad o ddau yn ymddangos yn llawer ond mae dau bob yn dipyn yn 

ychwanegu at y niferoedd
 Nid oes dim yn rhwystro'r ymgeisydd rhag datgan nad yw’r unedau busnes yn hyfyw 

ac felly gellid tynnu amod a gwerthu’r tai ar y farchnad agored - rhy hawdd tynnu 
amodau yn ôl.

 Rhaid edrych ar y darlun ehangach

(c) Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais ar sail gormodedd

Tud. 7
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Awgrymodd yr eilydd ddefnyddio TWR 2.5 fel rheswm gwrthod - gormodedd.  Gofynni’r 
cwestiwn os yw’r busnes yn hyfyw. Amlygwyd bod cynllun busnes Ty’n Pwll yn cyfeirio at  dai 
gwyliau eraill cyfagos sydd yn awgrymu y byddai’r busnes yn cymryd busnes gan eraill all 
dystiolaethu gormodedd. Wrth ystyried y canllawiau cynllunio sydd yn ymwneud a’r  maes 
nodwyd, yn dilyn cyfnod o ymgynghori  bod argymhelliad am well diffiniad o ormodedd.

 (ch) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan aelodau:
 Cwt sinc ydyw – faint sydd yn ein hardaloedd ni all gael eu haddasu o dan TWR 2
 Gormodedd – Galw ac angen? Dim angen yma.
 Chwarae ar eiriau drwy wahaniaethu rhwng tai haf a llety gwyliau
 Diffyg diffiniad clir yn creu sefyllfa bryderus iawn.

 Bod unedau gwyliau yn cael eu rheoli
 Ymwelwyr yn dod a budd i’r economi leol
 Os gwrthod am y rhesymau gormodedd, beth yw’r sefyllfa petai’r cais yn cael ei 

gyfeirio at apêl

(d) Mewn ymateb i’r sylwadau, nododd yr Uwch Reolwr Cynllunio ei fod yn cydnabod dadleuon 
yr Aelod Lleol ynghyd a sylwadau’r cynigydd a’r eilydd o ran dwysedd ‘gwyliau’ - nododd bod 
angen bod yn eglur wrth ystyried y diffiniad. Pwysleisiodd mai cais ydoedd ar gyfer llety 
gwyliau ac nid cais ar gyfer tŷ parhaol. Petai’r cais yn cael ei ganiatáu byddai amod arferol 
yn cael ei gynnwys i gyfyngu’r defnydd i ddefnydd gwyliau yn unig. Cyfeiriodd at yr ystadegau 
diweddaraf oedd wedi eu cyflwyno oedd yn cyd-fynd a diffiniad llety gwyliau o fewn y plwyf. 
O safbwynt y swyddogion cynllunio, nododd bod y diffiniad,  y niferoedd, a’r  argymhellid yn 
gywir a chadarn. Rhagrybuddiwyd yr aelodau y byddai gwrthod, yn golygu risg o apêl a 
chostau i’r Cyngor, ac os mai’r penderfyniad yw mynd yn groes i’r argymhelliad disgwylid i'r 
cynigydd a’r eilydd arwain amddiffyniad y Cyngor yn yr apêl gyda chefnogaeth swyddogion.

Mewn ymateb i sylw am ddiffiniad cadarn o dŷ haf / llety gwyliau, amlygodd mai'r gyfraith 
sydd yn diffinio beth yw tŷ a gyda hyn petai angen newid y diffiniad byddai angen lobio i geisio 
addasiad. 

Mewn ymateb i sylw nad oedd diffiniad cadarn o ormodedd ac felly mater i’r pwyllgor yw 
penderfynu os yw cais yn ormodedd ategodd yr Uwch Reolwr Cynllunio bod rhaid i’r Pwyllgor 
ystyried yr ystadegau oedd wedi eu cyflwyno.

Galwyd am bleidlais gofrestredig ar yr argymhelliad a phleidleisiodd mwy na chwarter yr 
aelodau oedd yn bresennol o blaid hynny.

Yn unol â’r Rheolau Gweithdrefn, cofnodwyd y bleidlais ganlynol ar yr argymhelliad:- 

O blaid (7)

Y Cynghorwyr Berwyn Parry Jones, Eric Merfyn Jones, Huw Wyn Jones, Dilwyn Lloyd, Catrin 
Wager, Eirwyn Williams ac Owain Williams

Yn erbyn (4)

Y Cynghorwyr Stephen Churchman, Anne Lloyd-Jones, Edgar Owen a Cemlyn Williams

Atal (1)

Y Cynghorydd Louise Hughes

Tud. 8
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PENDERFYNWYD gwrthod y cais. 
 

Rhesymau – gormodedd - defnyddio TWR 2.5 fel rheswm gwrthod

2. Cais Rhif C18/0614/43/LL – PARC CARAFANAU A CWRS GOLFF GWYNUS, PISTYLL, 
PWLLHELI

Ymestyn arwynebedd safle ar gyfer gosod 5 carafán gwyliau ychwanegol ar gae 470, cadw 
ffordd fynedfa wasanaethol dros dro a’i ymestyn ar gyfer yr unedau ychwanegol, codi clawdd 
pridd 1.2m ar hyd terfyn gogleddol a gorllewinol cae 410, newid gosodiad 5 carafán sydd 
ganiatawyd dan gais C15/0495/43/LL ac adleoli tanc septig
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi mai cais ydoedd i uwchraddio 
ac ymestyn safle carafanau presennol.  Roedd y cais yn cynnwys bwriad i uwchraddio’r 10 
carafán sefydlog bresennol am gabanau gwyliau a’u hail leoli i ran o safle'r cwrs golff 
presennol. Rhoddwyd caniatâd yn 2015 i ail-leoli 5 o unedau sefydlog i’r cwrs golff tra roedd 
y 5 arall i’w hail-leoli o fewn ffiniau presennol. Roedd y bwriad hefyd yn cynnwys cadw ffordd 
wasanaethol dros dro a dderbyniodd ganiatâd fel rhan o gais C15/0495/43/LL a’i hymestyn 
ar gyfer gwasanaethu’r unedau ychwanegol, codi clawdd pridd 1.2 medr ar hyd terfyn 
gogleddol a gorllewinol y safle ac adleoli tanc septig.

 
Nodwyd bod hanes cynllunio maith i’r safle a phan ganiatawyd cais C15/0495/43/LL roedd 
hwnnw ar gyfer y safle yn ei gyfanrwydd. Ategwyd bod hynny wedi bod o gymorth i resymoli’r 
holl geisiadau hanesyddol ar y safle. Lleolir y safle yng nghefn gwlad ac o fewn Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Roedd hefyd oddifewn i’r Tirwedd o Ddiddordeb 
Hanesyddol Eithriadol.

Amlygwyd bod nifer o bolisïau o fewn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLL) oedd yn berthnasol i 
bennu’r cais. Y prif bolisi i’w ystyried wrth asesu egwyddor y datblygiad oedd polisi TWR 3.  
Nodwyd bod y polisi yn caniatáu estyniadau bach i arwynebedd safle a /neu ail leoli unedau 
o leoliadau amlwg i leoliadau llai amlwg yn ddarostyngedig i gydymffurfio gyda meini prawf.

Yng nghais C15/1495/43/LL, caniatawyd estyniad i’r safle presennol o 3565medr sgwâr tra 
bod y cais presennol yn gofyn am ymestyn y safle fel y byddai’n defnyddio cyfanswm o 7658 
medr sgwâr. Byddai’r cynnydd yma yn gynnydd o bron i 43% i faint y safle yn seiliedig ar ei 
faint cyn caniatâd 2015. Cyfeiriwyd at yr angen i ail leoli tanc trin carthion ond nid oes rheswm 
i ymestyn y safle er lleoli’r tanc trin carthion.

Wrth ystyried y rhesymau rhaid cwestiynu os yw bwriad yn gymwys i’w ystyried fel estyniad 
o gwbl. Nid oedd unrhyw gysylltiad ffisegol rhwng yr elfen parc gwyliau presennol a’r lleoliad 
bwriadedig a bwriedir creu mynedfa a thrac cwbl ar wahân. Ymddengys y byddai’r adleoli yn 
golygu yn ei gyfanrwydd safle newydd. Nid yw Polisi TWR 3 yn gefnogol i sefydlu safleoedd 
carafanau sefydlog newydd oddi fewn i’r AHNE. Ystyriwyd bod y cynllun a ganiatawyd yn 
2015 wedi bod yn gyfaddawd priodol i ganiatáu ymestyn y safle presennol er mwyn ail leoli.

Amlygwyd y byddai nifer o lefydd gwag yn ymddangos heb unrhyw eglurhad dros ddefnydd 
y gwagle ar wahân i le chwarae anffurfiol.

Lleisiwyd pryder gan yr Uned AHNE o safbwynt effaith ymestyn arwynebedd y safle a gosod 
5 carafán ychwanegol arno.  Nodwyd yn flaenorol y byddai’r lleoliad arfaethedig yn cael ei 
gydnabod yn fwy gweledol na’r safle carafanau sefydlog presennol, ond yng nghyswllt 
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caniatâd C15/0495/43/LL ni ystyriwyd y byddai ail leoli’r 5 uned arall i’r safle yma yn achosi 
niwed arwyddocaol i gymeriad yr AHNE.  

Yr argymhelliad oedd gwrthod y cais

 (b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:
 Bod gwaith ar fwriad 2015 wedi ei ddechrau
 CNC wedi datgan a chyflwyno nodyn yn egluro rhesymeg symud y tanc septig
 Nad oedd diffiniad clir o ‘ddatblygiad bach’
 Nad oedd effaith weledol 
 Bod y maes carafanau bellach yn rhan o gymeriad yr ardal
 Bwriad yr ymgeisydd oedd gwella ansawdd y safle
 Cabanau gwyliau sydd yma ac nid carafanau
 Bod y fynedfa a ganiatawyd yn 2015 i garafanau teithiol ddim yn ddiogel ac felly 

angen symud i sicrhau diogelwch ymwelwyr
 Nad oedd polisi TWR 3 yn berthnasol

(c)     Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Aelod Lleol y prif bwyntiau canlynol:
 Cais ydoedd i symud y carafanau statig at ei gilydd - nid oedd eu cael arwahan  yn 

ddelfrydol i ymwelwyr
 Nad oedd cais i gynyddu'r nifer o garafanau dim ond uwchraddio'r cyfleusterau fel 

bod mwy o le ar gyfer decin a pharcio ceir ymwelwyr
 Bod symud y carafanau statig at ei gilydd yn rhoi maes chwarae plant ynghanol y 

safle a bod adnodd fel hyn bellach yn ddisgwyliedig
 Bod angen codir’ safon i sicrhau llwyddiant
 Nad yw’r safle yn weledol - ar ddarn bychan o ffordd wledig y gellid gweld y safle - 

rhaid edrych yn ofalus iawn i’w adnabod
 Bod rhaid cadw’r safle ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol - angen sicrhau bywoliaeth
 Bod ychwanegiad i’r arwynebedd oherwydd bod y tir yn cael ei drosi yn nol i lecyn 

gwyrdd
 Bod anghenion defnyddwyr y safle yn cael eu diwallu
 Nad oedd gwrthwynebiadau i’r cais
 Dros 200 o goed wedi eu plannu
 Bod y cynllun yn un sylweddol i wella’r ddarpariaeth ac uwchraddio cyfleusterau ar 

gyfer y dyfodol
 Bod angen cefnogi pobl leol

(ch) Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais yn unol â’r argymhelliad

(d) Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â chynnal trafodaethau os mai gwella'r safle yw’r bwriad, 
nododd y Rheolwr Cynllunio nad oedd yr ymgeisydd wedi gwneud cais am gyngor cyn 
cyflwyno cais.

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

 Nad oedd yr ymgeisydd yn gofyn am ymestyn y safle - roedd yn ymateb i ofynion 
ymwelwyr gan fod codi safonau yn hanfodol bwysig. 

 Bod angen defnyddio mwy o dir i sicrhau gwelliannau

 Derbyn mai estyniad bychan oedd dan sylw, ond beth fydd y cam nesaf / neu’r cais 
nesaf yn ei geisio

 Nad oedd angen difetha’r AHNE - angen ei warchod
 Gellir gwneud gwelliannau wrth ddilyn caniatâd cais 2015

Tud. 10



PWYLLGOR CYNLLUNIO 15/10/18

(e) Mewn ymateb i rai o’r sylwadau nododd yr Uwch Reolwr Cynllunio nad oedd y datblygiad yn 
estyniad bychan ac felly rhaid sicrhau cysondeb wrth wneud penderfyniadau ar draws y Sir. 
Ategodd nad oedd y cais yn cydymffurfio gyda’ pholisïau

PENDERFYNWYD gwrthod y cais.

Rheswm: Nid yw’r bwriad a gynigir yn cael ei ystyried yn estyniad bach i 
arwynebedd y safle a byddai’n golygu ail-leoli'r holl unedau sefydlog o’r safle 
presennol i’r safle estynedig gan adael safle’r carafanau sefydlog presennol yn wag 
ac ni ystyrir y byddai hynny yn gwneud dim mewn gwirionedd i wella dyluniad, 
gosodiad nag edrychiad y safle a’i le yn y dirwedd ac felly ystyrir y bwriad yn groes i 
ran 3i a vi o Bolisi TWR 3 CDLL.

3. Cais Rhif C18/0715/39/LL – 68, CAE DU ESTATE, ABERSOCH, PWLLHELI

Estyniad deulawr gromen, ffenestr gromen a balconi i'r blaen ac estyniad unllawr blaen i'r 
modurdy presennol ac addasiadau allanol i'r eiddo

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi mai cais ydoedd ar gyfer 
adeiladu estyniad deulawr gromen i sgwario blaen y tŷ, gosod ffenestr gromen a balconi ar y 
blaen ynghyd ac estyniad unllawr blaen i ardal y modurdy cysylltiol presennol. Eglurwyd bod 
yr eiddo yn sefyll  ar lethr mewn rhes o dai preswyl, yng nghornel cul de sac lled fodern Ystâd 
Cae Du ac yn gyfochrog a thŷ Fferm draddodiadol Cae Du. 

Byngalo gromen oedd yr eiddo dan sylw oedd o ddyluniad ychydig yn wahanol i weddill tai 
gromen y rhes, sydd eisoes a balconïau blaen uwchben modurdai integredig. Nodwyd y 
byddai’r bwriad yn golygu llenwi cornel de ddwyreiniol i sgwario’r tŷ gydag estyniad deulawr 
talcen gromen a chyflwyno ffenestr gromen a balconi i’r blaen. Er nad yw talcen yn nodwedd 
gyffredin yn y rhes dan sylw, ceir elfennau talcenni gwydr ar dai yn y cul de sac cyfochrog o 
fewn yr Ystâd, felly nid yw’n nodwedd gwbl ddieithr yn y cyffiniau. Nodwyd bod gweddill y tai 
yn y rhes yn cynnwys balconïau blaen ac yn nodwedd gyffredin ac amlwg iawn yn nyluniad 
tai’r ystâd, felly nid oedd pryder sylweddol am yr ychwanegiad.

Derbyniwyd bod y tŷ yn weladwy o bellter oherwydd ei leoliad uchel, fodd bynnag o ystyried 
fod dyluniad y tŷ presennol yn wahanol i weddill y rhes a’r ffaith fod golygfeydd ohono mewn 
cyd-destun adeiledig ymysg tai o amrywiol ddyluniadau, ni ystyriwyd y byddai’r ymddangosiad 
yn cael ardrawiad arwyddocaol ar y strydwedd na thirlun yr AHNE.

Yng nghyd-destun materion cyffredinol a phreswyl amlygwyd bod gwrthwynebiadau wedi eu 
derbyn gan gymdogion ar sail goredrych, colli preifatrwydd, sŵn a thywyllu. Ystyriwyd 
oherwydd ongl gosodiad yr eiddo ni fyddai’r ffenestri blaen newydd yn wynebu Fferm Cae Du 
yn uniongyrchol. Nodwyd bod ffenestri ochr y cynnig yn cael eu newid, o ffenestri ystafelloedd 
gwely i ffenestri bychan ystafelloedd ymolchi felly yn hynny o beth yn welliant i’r 
gwrthwynebwyr ar y ddwy ochr, o’r hyn a brofir yn bresennol.  

Oherwydd gwahaniaethau mewn lefel tir mae’r eiddo o flaen safle’r cais, sef byngalo 67 Cae 
Du, ar lefel llawer is gyda dim ond to’r adeilad yn weladwy o safle’r cais, felly ni fyddai 
ehangder ffenestri na’r balconi blaen yn cyfaddawdu eu preifatrwydd. Byddai golygfeydd o’r 
balconi yn edrych dros erddi agored a ffordd ystâd y cul de sac a dros ben to’r tŷ i’r blaen. 
Oherwydd gosodiad y tŷ i’r gogledd o eiddo Fferm Cae Du, a chwrs yr haul, ni ystyriwyd bod 
sail i’r honiad y byddai’r estyniad yn tywyllu eu heiddo.

Ystyriwyd fod y bwriad yn dderbyniol i’w ganiatáu o agwedd dyluniad, mwynderau gweledol, 
cyffredinol a thrafnidiaeth ac yn cydymffurfio gyda gofynion y polisïau perthnasol.
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(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Aelod Lleol a oedd yn gwrthwynebu’r cais y prif 
bwyntiau canlynol:

 Yn hanesyddol bod pobl leol ac ymwelwyr wedi bod yn byw law yn llaw ar yr ystâd ond 
bellach bod y balans wedi newid yn sylweddol a hynny oherwydd prisiau’r farchnad. 
Ymddengys bod llawer o dai haf yn yr ystâd bellach a bod amryw un yn gwneud 
addasiadau i ychwanegu gwerth ac elw.

 Pryderon parcio ar yr ystâd oherwydd nifer ymwelwyr. Rhaid ystyried polisi TRA 2  
 Nifer yr ymwelwyr i bob annedd yn cynnal partïon yn y tai ac wedi prynu bwyd a diod 

ymlaen llaw - nid yw hyn o fudd i’r economi leol
 Bod cymdogion yn colli goleuni naturiol
 Nad yw PS19 wedi ei ystyried yn llawn
 Nad oedd unrhyw ystyriaeth wedi ei roi i PS1 ar effaith y caiff ar y Gymraeg
 Eisoes yn derbyn cwynion o ddiffyg ailgylchu yn yr ystâd

(c) Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle.

PENDERFYNWYD trefnu ymweliad safle

4. Cais Rhif C18/0744/23/LL - TIR GER YSTÂD DDIWYDIANNOL CIBYN, CAERNARFON

Creu maes parcio newydd, mynediad, golau stryd ynghyd á gwaith peirianyddol cysylltiedig

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai cais 
llawn ydoedd ar gyfer creu cyfleuster parcio a rhannu ar gyfer gwaith adeiladu gorsaf bŵer 
Wylfa. Nodwyd y byddai’r cyfleuster ar gyfer oddeutu 153 o gerbydau sydd yn cynnwys parcio 
ar gyfer yr anabl, cerbydau trydanol a beiciau modur.

Cyfeiriwyd at y polisïau perthnasol oedd wedi eu nodi yn yr adroddiad. Adroddwyd bod y 
cyfnod ymgynghori cyhoeddus wedi dod i ben a bod un gwrthwynebiad wedi ei dderbyn ar 
sail byddai’r ffordd osgoi arfaethedig ar faes parcio yn cael effaith andwyol ar fusnes llety 
gwyliau Fferm Bodrual.

O ran egwyddor y datblygiad  a’r  safle wedi ei leoli cyfochrog ond y tu allan i ffin datblygu 
Caernarfon fel y’i cynhwysir yn y CDLL mae Polisi PCYFF1 yn berthnasol yma ynghyd a 
pholisi PS12 a PS9. Wedi ystyried y polisïau hyn, ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol mewn 
egwyddor gan fod y Cynllun Datblygu Lleol yn caniatáu’r fath datblygiad ar y llecyn tir yma 
ynghyd a’r ffaith ei fod wedi ei leoli gyferbyn a’r stad ddiwydiannol yn hanfodol gan ystyried 
ei agosatrwydd at hygyrchedd i’r rhwydwaith ffyrdd lleol a fydd yn gwasanaethu Wylfa.

Yng nghyd-destun mwynderau gweledol er bod y safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad 
ystyriwyd y byddai ad-drawiad y ffordd osgoi yn llawer mwy ac ehangach nag ad-drawiad y 
maes parcio ar y tirlun lleol gan ystyried ei ddyluniad, cynllun tirlunio a graddfa’r bwriad o 
gymharu â dyluniad a graddfa’r ffordd osgoi.

Yng nghyd-destun mwynderau preswyl a chyffredinol nodwyd eisoes y bod gwrthwynebiad 
gan ddeiliad Fferm Bodrual sydd wedi ei leoli oddeutu 100m o safle cais. O fewn cyd-destun 
y cais, ystyriwyd na fydd creu maes parcio gyfochrog a stad ddiwydiannol ac i’r gorllewin o’r 
ffordd osgoi newydd yn mynd i greu cynnydd sylweddol mewn aflonyddwch sŵn nac ychwaith 
ar sail colli preifatrwydd gan ystyried y pellter sydd rhwng safle’r cais a’r annedd/llety gwyliau 
ynghyd a’r ffaith bod y ffordd osgoi wedi ei leoli rhwng y ddau safle.
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(b) Wrth ystyried materion priffyrdd amlygwyd yr angen i ddiweddaru’r ystyriaeth yma gan fod 
Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oedd ganddynt wrthwynebiad i’r cais yn 
ddarostyngedig i gynnwys amod  priodol.

Ategwyd bod yr argymhelliad wedi ei addasu i ddirprwyo’r hawl i Uwch Swyddog Cynllunio 
ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac 
i’r amodau ychwanegol.

Mewn ymateb i gwestiwn petai Wylfa ddim yn digwydd, amlygodd y swyddog y byddai’r maes 
parcio ar gael i’r cyhoedd.

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

(ch) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan aelodau:
 Pryder am ddiogelwch cadw ceir yn y maes parcio am gyfnod hir
 Bod angen rheolaeth a goruchwyliaeth ar y safle i atal teithwyr 
 Croesawu adnodd Parcio a Rhannu
 Bod angen lleol ar y ddarpariaeth
 Croesawu darpariaeth cerbyd trydan

 A oes cyfiawnhad dros ddatblygu tu allan i’r ffin?
 Nad oes unrhyw bendantrwydd bod Wylfa yn digwydd
 Pwy fydd yn ariannu'r fenter yn wynebu toriadau anodd gan yr Awdurdod

(d) Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â chynllun diogelwch y safle gan ystyried ei fod wedi ei leoli 
mewn ardal agored, ac os oedd Teledu Cylch Cyfyng yn rhan o’r cynllun hwnnw, nododd y 
swyddogion bod modd ychwanegu nodyn i’r datblygwr weithredu arno

Mewn ymateb i gynlluniau rheolaeth, tybiwyd bod yr Uned Drafnidiaeth wedi ystyried hyn wrth 
gyflwyno’r cais.

Mewn ymateb i sylw bod y datblygiad tu allan i’r ffin datblygu, nodwyd bod cyfiawnhad dros 
hyn oherwydd bod yr egwyddor a’r lleoliad yn dderbyniol.

Mewn ymateb i sylw am ddatblygiad Wylfa, nodwyd bod Wylfa wedi cyflymu'r broses ac er 
bod ansicrwydd am effaith Wylfa ar Wynedd rhagwelir bod y ddarpariaeth yma yn diwallu’r 
angen yn lleol.

Mewn ymateb i sylw ynglŷn â chost ac ariannu’r fenter, amlygwyd nad oedd y rhain yn faterol 
i’r cais

PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i Uwch Swyddog Cynllunio ganiatau’r cais yn 
ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Amodau:
1. 5 mlynedd.
2. Cydymffurfio gyda’r cynlluniau.
3. Amod Dwr Cymru parthed gwaredu dŵr hwyneb o’r safle.
4. Gweithredu yn unol ag argymhellion yr Asesiad Effeithiau Ecolegol. 
5. Rhaid gweithredu’r tirlunio yn y tymor plannu nesaf ar ôl cwblhau’r   

datblygiad ac mae’n rhaid ei gynnal wedi hynny.

Nodyn i’r ymgeisydd i sicrhau diogelwch y safle
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5. Cais Rhif C18/0780/20/LL – FFERM PLAS LLANFAIR, FFORDD CAERNARFON, Y 
FELINHELI

(a) Lleoli 4 uned llety gwyliau tymhorol ar ffurf cwt bugail ynghyd a chwt cawod (cais diwygiedig 
i'r hyn a wrthodwyd o dan gyfeirnod C18/0393/20/LL)

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai cais 
llawn ydoedd ar gyfer lleoli 4 uned llety gwyliau tymhorol ar ffurf cytiau bugail ynghyd a chwt 
cawod. Ategwyd y byddai’r bwriad hefyd yn golygu plannu coed a llwyni ynghyd a chreu llecyn 
parcio. Amlygwyd bod y cais yn gynllun diwygiedig i’r un a wrthodwyd ym mis Mehefin 2018 
o dan yr hawliau dirprwyedig oherwydd bod yr unedau gwyliau wedi eu lleoli mewn llinell oddi 
fewn i’r safle cais. Gosodir y cytiau ar ffurf hanner cylch yn y cynllun diwygiedig.

Eglurwyd bod y safle yn sefyll ar lecyn o dir sydd yng nghornel cae amaethyddol gyda 
golygfeydd agored tua’r Fenai (sydd yn ardal cadwraeth arbennig) ac Ynys Môn (gyda 
glannau’r Fenai wedi eu lleoli o fewn yr AHNE). Bydd mynediad i’r safle oddiar rhwydwaith 
ffyrdd preifat. Nodwyd bod tir amaethyddol ac anheddau preswyl Llanfair Hall wedu eu lleoli  
i’r gogledd o’r safle ac i’r de lleolir tir amaethyddol agored ac annedd Llanfair Old Hall.

Adroddwyd bod egwyddor o sefydlu llety gwyliau dros dro newydd wedi ei selio ym Mholisi 
TWR5 o’r Cynllun Datblygu Lleol. Ategwyd bod y math yma o ddatblygiadau yn cael eu 
caniatáu os gellid cydymffurfio gyda nifer o feini prawf. Gofynnir i’r datblygiad arfaethedig fod 
o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad a’i fod wedi ei leoli mewn lleoliad 
anymwthiol. Dengys, er bod bwriad lleoli'r datblygiad yng nghornel y cae, byddai datblygiad 
o’r fath ar lecyn o dir agored ei natur a’i naws yn ddatblygiad a ystyriwyd yn ymwthiol yn y 
tirlun yn creu strwythurau anghydnaws yn y tirlun agored.

Nodwyd yn hanesyddol, mai tirlun a adnabuwyd fel parcdir fyddai y rhan yma o’r tirlun gyda 
chymeriad a naws agored yn perthyn iddo ac er bod datblygiadau eraill wedi cymryd lle yn 
lleol, datblygiadau ar raddfa ddomestig oeddynt yn hytrach na datblygiadau wedi eu lleoli o 
fewn y tirlun agored.

Wedi ystyried natur a gosodiad diwygiedig yr unedau llety gwyliau, y llecynnau parcio, y taclau 
cysylltiedig ynghyd a chyflwyno gweithgareddau dynol o natur twristiaeth i’r tirlun byddai 
effaith gronnus yr elfennau hyn o’r datblygiad yn parhau i fod yn gyfystyr a chreu datblygiad 
ymwthiol yn y dirwedd a’r tirlun lleol. Dylid lleoli unrhyw gyfleusterau atodol mewn adeilad 
presennol, neu, os nad yw hyn yn bosib, bod unrhyw gyfleuster newydd yn gymesur a 
graddfa’r datblygiad. Ystyriwyd y byddai ychwanegu’r strwythur ymolchi a thŷ bach i’r 4 uned 
llety gwyliau ddim yn gymesur a graddfa’r datblygiad gan y byddai yn dwysau ar niferoedd yr 
unedau ar y safle o 20%.   

Mae polisi PS14 o’r Cynllun Datblygu Lleol hefyd yn adlewyrchu amcanion Polisi TWR5 ar 
sail graddfa a diogelu mwynderau gweledol. Atgoffwyd yr Aelodau, er i’r safle sefyll yng 
nghornel cae agored ei natur ar arfordir ger glannau'r Fenai er gwaethaf nad yw’r ardal 
gyfagos wedi ei chydnabod na’i dynodi fel tirlun arbennig ac na fyddai’r datblygiad yn cael 
effaith sylweddol ar ddynodiant AHNE arfordir Ynys Môn, ystyriwyd y byddai’r bwriad yn 
parhau i amharu’n andwyol ar gymeriad a naws agored y tirlun/parcdir lleol gan y byddai’n 
creu datblygiad ymwthiol o fewn tirwedd cefn gwlad.

Yng nghyd-destun mwynderau preswyl a chyffredinol  derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau i’r 
cais gyda nifer yn cynnwys aflonyddwch a sŵn. Ystyriwyd bod y safle, ar hyn o bryd, yn safle 
gellid ei ddisgrifio a chymeriad a naws gwledig, distaw a thawel iddo. Byddai lleoli unedau 
llety gwyliau ar y llecyn tir hwn yn anochel o darfu ar gymeriad distaw y rhan yma o’r dirwedd 
wledig gan danseilio mwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid cyfagos ar sail aflonyddwch 
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sŵn/lleisiau, gweithgareddau allanol a symudiadau ceir.  Yng nghyd-destun mwynderau 
gweledol roedd pryder wedi ei ddangos gan drigolion lleol ynglŷn ag ad-drawiad y bwriad ar 
agweddau a mwynderau gweledol y tirlun.  

Yng nghyd-destun diogelwch y ffyrdd, ystyriwyd na fydd cynnydd sylweddol yn y drafnidiaeth 
fydd yn defnyddio’r rhodfeydd preifat ynghyd a’r fynedfa i’r ffordd sirol dosbarth III cyfagos. 
Nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth bryder ynglŷn ag effaith y bwriad ar ddiogelwch ffyrdd yn 
ddarostyngedig ar greu llecyn pasio ychwanegol ger safle’r cais.

Wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a 
chenedlaethol yn ogystal â’r gwrthwynebiadau a’r sylwadau a dderbyniwyd ni ystyrir fod y 
bwriad yn dderbyniol ar sail egwyddor, ei effaith andwyol ar fwynderau gweledol ynghyd ag 
effaith andwyol y datblygiad arfaethedig ar fwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid cyfagos.

(b) Yn manteisio ar ei hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y pwyntiau canlynol:
 Mai menter ydoedd i arallgyfeirio oherwydd ansicrwydd dyfodol i fyd amaeth
 Bod dyluniad y cytiau bugail yn un traddodiadol 
 Bod gosod y cytiau ar ffurf hanner cylch yn lleihau effaith weledol
 Bydd y cytiau yn cael ei gosod ar olwynion ac felly bydd modd eu symud yn ystod y 

gaeaf
 Na fyddai unrhyw ad-drawiad sylweddol ar osodiad adeiladau rhestredig Llanfair 

Hall a dim ad-drawiad sylweddol o’r golygfeydd a geir o’r adeiladau hyn.
 Derbyn yr angen i greu man pasio ychwanegol
 Menter bersonol sydd yn sicrhau dyfodol i’r fferm

(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Aelod Lleol ei fod yn gefnogol i’r cais a mynegodd 
y prif bwyntiau canlynol:

 Bod yr ymgeisydd wedi cael cyfle i ail edrych ar y cais yn dilyn penderfyniad i 
wrthod ym mis Mehefin a bod y cytiau bellach yn cael eu hail leoli

 Nad oedd lluniau’r swyddogion yn dangos y safle yn glir
 Bod coes trwchus rhwng y safle a Llanfair Hall
 Cytiau tymhorol, symudol yw’r bwriad
 Bod yr ymgeisydd yn byw ar y safle
 Nad oedd y bwriad yn groes i bolisïau
 Nad oedd y swyddfa cadwraeth wedi gwrthod
 Derbyn pryderon Llanfair Hall ond trefniadau rheoli gwastraff wedi eu hystyried
 Datblygiad bychan

(ch) Mewn ymateb i’r sylwadau, nododd yr Uwch Reolwr Cynllunio mai’r prif faterion dros argymell 
gwrthod oedd pryderon am effeithiau gweledol a mwynderau preswyl. Ategodd bod elfennau 
derbyniol i’r cais.

(d) Cynigiwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle

PENDERFYNWYD trefnu ymweliad safle.

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 2:45pm.

                                                                         CADEIRYDD
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Rhif:    1

Cais Rhif: C18/0796/11/R3

Dyddiad 
Cofrestru:

11/09/2018

Math y Cais: Rheol 3

Cymuned: Bangor

Ward: Glyder

Bwriad: Dymchwel yr ysgol gynradd bresennol a chodi ysgol 
gynradd newydd yn ei le gan gynnwys rhodfeydd newydd, 
caeau chwarae a gwaith cysylltiedig 

Lleoliad: Ysgol y Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, 
LL57 2LX

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: CANIATAU GYDAG AMODAU
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1. Disgrifiad:

1.1 Mae’r cais hwn ar gyfer adeiladu ysgol newydd ar gyfer 420 o ddisgyblion i 
gymryd lle adeilad presennol Ysgol y Garnedd, Penrhosgarnedd (sydd a 
chapasiti ar gyfer 210 o ddisgyblion).  Fe fyddai’r datblygiad yn cynnwys 
ymestyn safle Ysgol y Garnedd i gynnwys rhan o gae chwarae Ysgol Friars.  Fe 
godir yr ysgol newydd ar safle sydd ar hyn o bryd yn ffurfio rhan o safle Friars 
tra defnyddir safle’r ysgol sydd i’w dymchwel ar gyfer creu caeau chwarae a 
maes parcio.

1.2 Bydd dwy ran i safle’r ysgol, sef y rhan orllewinol sydd ar hyn o bryd yn 
cynnwys yr adeilad ysgol, caban symudol a’i defnyddir gan yr ysgol feithrin, 
maes chwarae caled a chaeau chwarae cysylltiedig. Mae’r rhan hon yn ffinio 
gyda gerddi tai i’r de a’r gorllewin tra i'r dwyrain mae coetir ac i'r gogledd mae 
gwarchodfa natur.  Rhan ddwyreiniol y safle sydd ar feysydd chwarae Ysgol 
Uwchradd Friars ac mae'r ardal hon yn gymharol wastad gyda llethr i'r gogledd 
sy’n codi mewn arglawdd ar hyd ymyl y safle.  Mae'r ardal yn ffinio â choetir 
i'r gorllewin, gerddi tai i'r de a thiroedd Ysgol Friars i'r gogledd a'r dwyrain. 
Bydd llwybr mynediad yn cael ei greu i  gysylltu dwy ran y safle, gan basio 
coetir gwlyb sy'n cefnu ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Eithinog.

1.3 Bydd yr ysgol newydd yn cynnwys:
 Derbynfa ac ardal weinyddol
 Neuaddau mawr a bach (a ellid eu cyfuno) â chegin gyfagos
 Ystafell ar gyfer y Cylch Meithrin
 Ystafell Ddosbarth Meithrin
 Dau ddosbarth ar gyfer pob grŵp blwyddyn o'r Derbyn hyd at Flwyddyn 

6
 Ystafelloedd dosbarth ADY penodol
 Ystafell grŵp / gwyddoniaeth bwyd a llyfrgell
 Ystafell TGCh
 Gofodau addysgu atodol a mannau dysgu grŵp
 Lleoedd awyr agored ar gyfer pob dosbarth yn CA1
 Ystafelloedd hylendid, toiledau a chawodydd ar gyfer pob defnyddiwr
 Ystafelloedd cyfarpar ac ystafelloedd ategol

1.4 Cyflwynwyd y dogfennau isod i gefnogi’r cais:

 Arolwg Ecolegol 
 Adroddiad Coed
 Strategaeth Ddraenio
 Asesiad Sŵn Amgylcheddol
 Asesiad Trafnidiaeth
 Adroddiad Ymgynghori Cyn-Cyflwyno Cais
 Datganiad Dylunio a Mynediad
 Adroddiad Geo-amgylcheddol Cam 1 a Cham 2
 Adroddiad Mynediad i Rodfa Penrhos
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 Adolygiad o Systemau Amgen
 Datganiad Dull Amgylcheddol (Drafft)
 Datganiad Dull Adeiladu (Drafft)
 Datganiad Dymuniad a Mynediad

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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 
Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam 
rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu 
cynaliadwy (neu lesiant). Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried 
dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i 
ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio 
sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu 
cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. Ystyrir na fyddai 
unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion llesiant o 
ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig.

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Gorffennaf 2017)

ISA 2 : CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL

ISA 4 : DIOGELU LLECYNNAU AGORED PRESENNOL

PS 4 : TRAFNIDIAETH GYNALIADWY, DATBLYGIAD A 
HYGYRCHEDD

PS 6 : LLINIARU EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AC ADDASU 
IDDYNT

TRA 2 : SAFONAU PARCIO

TRA 4 : RHEOLI ARDRAWIAD CLUDIANT

PCYFF 2: MEINI PRAWF DATBLYGU

PCYFF 3: DYLUNIO A SIAPIO LLE

PCYFF 4 : DYLUNIO A THIRWEDDU

PS 19 : GWARCHOD A LLE BO’N BERTHNASOL GWELLA’R 
AMGYLCHEDD NATURIOL
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AMG 5 : CADWRAETH BIOAMRYWIAETH LEOL

AMG 6 : GWARCHOD SAFLEOEDD O ARWYDDOCÂD 
RHANBARTHOL NEU LEOL

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 9 (2016)

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016)

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

C11/0614/11/R3: Ymestyn ac atgyweirio maes parcio presennol ynghyd â chreu 
arosfan bws a llwybr troed cysylltiol – Caniatawyd 05/09/11

C10A/0511/11/R3: Creu llwybr cerdded a beicio – Caniatawyd 25/11/10

C06A/0635/11/R3 - Gosod dosbarth symudol yn cynnwys gwaith draenio a 
thirlunio – Caniatawyd 10/10/06

C05A/0432/11/R3 - Newidiadau allanol– Caniatawyd 14/07/05

C02A/0376/11/R3 - Codi pâr o adeiladau symudol er mwyn i ddarparu dau 
ddosbarth a thoiledau - Caniatawyd 31/07/02

C98A/0132/11/R3 - Estyniad i'r ysgol– Caniatawyd  06/05/98

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Heb eu derbyn

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad ond gofyn am amodau safonol yn 
ymwneud â :

 Darparu’r rhwydwaith 
fyrdd/troedffyrdd/parcio yn unol â’r cynllun 
cyn defnyddio’r ysgol newydd

 Ddarparu mesurau arafu traffig (i’w gytuno 
gyda’r Uned Drafnidiaeth) ar ffordd Penrhos, 

 Reoli symudiadau traffig adeiladu yn ystod 
cyfnodau penodol o’r dydd. 

Yn ogystal argymhellir nodiadau safonol er sicrhau : 
 Cynnal arolwg cyflwr ffyrdd cyn dechrau ar y 

gwaith adeiladu 
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 Comisiynu archwiliad diogelwch ffyrdd 
(“road safety audit”)  (cymal 2-4) er mwyn 
asesu ac addasu’r rhwydwaith ffyrdd a 
throedffyrdd a newid fel bo angen.

Uned Llwybrau : Sylwadau – Angen amod i sicrhau gwyriad priodol ar 
gyfer y llwybr cyhoeddus. Angen cadw’r llwybr 
answyddogol sy’n mynd o gwmpas y safle ar agor yn 
ystod y broses adeiladu.

Cyfoeth Naturiol 
Cymru:

Sylwadau – Gofyn am amodau :
1. Dylid cyflwyno Cynllun Rheoli 

Amgylcheddol Adeiladu (i gynnwys Cynllun 
Rheoli Gwastraff) cyflawn cyn dechrau’r 
datblygiad

2. Dylid dilyn argymhellion yr Arolwg Ecolegol 

CADW : Heb eu derbyn

Uned 
Bioamrywiaeth :

Sylwadau :
 Dylai’r mesurau a nodir yn rhan 11.0 yr 

adroddiad ecolegol gael eu dilyn yn union.
 Mi fydd angen derbyn cynlluniau yn dangos 

manylion yr holl waith lliniaru bioamrywiaeth 
cyn i’r gwaith gychwyn

 Dylid cynnwys amod fod canlyniad ail-arolwg 
ystlumod yn cael ei gyflwyno cyn i’r gwaith  
dymchwel yr hen ysgol fynd yn ei flaen.

 Mae angen cytuno Datganiad Dull 
Amgylcheddol cyn cychwyn ar y gwaith 
datblygu.

Gwarchod y 
Cyhoedd : 

Heb eu derbyn

Uned Goed : Sylwadau - Mae’r adroddiad coed yn unol â BS 
5837:2012 ac yn amlinellu’r broses o warchod coed a 
dylid dilyn ei argymhellion yn ystod y datblygiad.

Dŵr Cymru : Sylwadau – Gofyn am amod er sicrhau na fydd dŵr 
wyneb /dŵr draenio tir yn arllwys i’r system 
carthffosiaeth cyhoeddus

Swyddog Tân : Dim sylwadau i’w cynnig
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Uned Draenio Tir : Heb eu derbyn

Heddlu Gogledd 
Cymru :

Heb eu derbyn

Gwasanaethau 
Bwrdeistrefol :

Heb eu derbyn

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle, yn y wasg a 
gwybyddwyd trigolion cyfagos. Mae’r cyfnod 
cyhoeddusrwydd ar y cais cynllunio wedi dod i ben 
derbyniwyd y sylwadau isod yn gwrthwynebu’r 
datblygiad :

 Pryder ynghylch sŵn ac ymyrraeth yn deillio 
o’r ysgol yn effeithio ar dai Ffordd Penrhos 
ynghyd a niwed i breifatrwydd – awgrymir bod 
angen ffens soled o amgylch yr ysgol yn 
hytrach na ffens wifren

 Pryder ynghylch draenio dŵr o’r safle ac na 
fydd y cwlfert newydd a fwriedir yn ddigonol 
i osgoi problemau llifogydd.

 Roedd pryderon eraill a godwyd yn ymwneud 
a’r bwriad i ddefnyddio Rhodfa Penrhos er 
mwyn sicrhau mynedfa gerbydol ar wahân yn 
ystod y cyfnod adeiladu. Mae pryderon 
trigolion yn cynnwys:
o Diogelwch trigolion Rhodfa Penhros gan 

nad oes palmant i wahanu cerddwyr o’r 
drafnidiaeth drom

o Pryder na fydd gwasanaethau brys yn 
gallu cael mynediad ar hyd y rhodfa yn 
enwedig i’r hydrant tân sydd ger Rhif 6.

o Nid ydyw wyneb y ffordd wedi ei 
adeiladu i gwrdd gyda gofynion 
trafnidiaeth adeiladu drwm - mae pibellau 
gwasanaeth carthffosiaeth a nwy dan yr 
wyneb ac mae perygl bydd niwed i’r 
rhain.

o Pryderon ynghylch sŵn ac ymyrraeth yn 
ystod y cyfnod adeiladu a bod yr oriau 
gwaith a gynhigir (07:30 hyd 18:00 dydd 
Llun i Ddydd Gwener) yn ormodol

o Pryderon iechyd oddi wrth ddeunydd 
gronynnol yn yr awyr.

o Fe fyddai’r datblygiad yn niweidio naws 
anheddol yr ardal

Yn ogystal derbyniwyd y sylwadau isod nad ydynt yn 
ystyriaethau cynllunio materol :
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 Nad ydyw defnyddio Rhodfa Penrhos yn 
addas o safbwynt ystyriaethau logistaidd a 
pheirianyddol

 Bod costau’r llwybrau mynediad yn ormodol
 Mae dyletswydd gofal ar y Cyngor dros 

drigolion y sir
 Fe ddylid defnyddio’r fynedfa bresennol i’r 

ysgol ar gyfer cael mynediad cerbydol i’r safle 
adeiladu

 Fe all defnyddio Rhodfa Penrhos achosi niwed 
strwythurol i’r tai ar hyd y stryd

Derbyniwyd yn ogystal gohebiaeth yn cefnogi’r 
datblygiad

Dylid nodi bod ymgynghoriad yn y wasg yn parhau 
ynghylch y gwyriad Llwybr 25 Dinas Bangor.

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y Datblygiad

5.1 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â’r 
cynllun datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 
nodi fel arall. Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL) yw’r 
‘Cynllun Datblygu’ mabwysiedig yn yr achos yma. Mae safle’r cais wedi ei leoli 
y tu fewn i ffin ddatblygu Canolfan Isranbarthol Bangor ac mae holl safle’r cais 
ar dir sydd eisoes mewn defnydd ar gyfer darparu addysg (Dosbarth Defnydd 
D1).  

5.2 Y prif bolisi cynllunio sy’n berthnasol i’r cais hwn yw polisi ISA 2 y CDLL.  
Mae’r polisi hwn yn gefnogol o ddarparu cyfleusterau cymunedol newydd yn 
amodol a chwrdd â phum maen prawf.  Fe asesir y datblygiad yng nghyd-destun 
y meini prawf hynny isod :

1. Mae’r maen prawf cyntaf yn gofyn bod safle wedi ei leoli o fewn neu’n 
gyfagos â ffin ddatblygu ac wrth ystyried bod y safle hwn o fewn ffin 
ddatblygu Bangor mae’r cynnig yn cwrdd gyda’r maen prawf hwn. 

2. Yn ail, mae gofyn bod cynigion yn edrych yn gyntaf ar wneud defnydd 
deuol o gyfleusterau presennol neu drosi adeiladau presennol.  Wrth 
ystyried mai diben y cais hwn yw darparu cyfleusterau gwell na’r hyn a 
ellid ei ddarparu yn yr adeilad presennol, o edrych ar gyflwr a natur yr 
ysgol bresennol, fe gredir ei fod yn rhesymol ceisio codi adeilad newydd 
wedi ei ddylunio’n bwrpasol ar gyfer gofynion addysgol ac amgylcheddol 
cyfoes. 

3. Mae’r trydydd maen prawf yn gofyn, os yw’r cynnig am ail-leoli 
cyfleuster, y gellid dangos nad yw’r safle gwreiddiol bellach yn addas ar 
gyfer y defnydd hwnnw. Wrth ystyried na fyddai unrhyw newid defnydd 
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tir yn digwydd o ganlyniad i’r datblygiad hwn fe ellid dadlau mae dim 
ond symud cyfleusterau o fewn un safle addysgol mawr sy’n digwydd 
yma. Wedi dweud hynny, fe gredir, oherwydd graddfa’r adeilad ysgol 
newydd, ei fod yn gwbl resymol newid lleoliad yr adeilad i safle sy’n 
ddigonol i gwrdd â’r anghenion addysgol a’u rhagwelir.

4. Mae’r pedwerydd maen prawf yn gofyn bod graddfa a math y cynnig yn 
briodol ar gyfer yr anheddle dan sylw. Wrth ystyried bod y cynnig hwn 
yn deillio o’r prinder llefydd ysgol sydd ar gael ym Mangor a’r angen sydd 
wedi ei adnabod gan yr Awdurdod Addysg i ddarparu rhagor o lefydd 
ysgol yn ardal Penrhosgarnedd, fe gredir bod graddfa’r datblygiad hwn yn 
gwbl briodol ar gyfer ei leoliad.

5. Mae’r maen prawf olaf yn gofyn bod y cynnig yn hygyrch i ddulliau 
amgen o drafnidiaeth ac wrth ystyried ei leoliad yng nghanol cymuned 
Penrhosgarnedd fe ystyrir bod y safle’n hwylus iawn i’r rheini sydd am 
gerdded, beicio neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus i gyrraedd.

5.3 Wrth ystyried y drafodaeth uchod fe gredir bod y cynnig hwn yn cwrdd gyda 
holl feini prawf Polisi ISA 2 y CDLL.

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl

5.4 Yn gyffredinol, mae polisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y Cynllun Datblygu Lleol ar 
y Cyd yn annog caniatáu cynigion ar gyfer datblygiadau newydd cyn belled na 
fyddent yn cael effaith niweidiol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau 
meddianwyr eiddo lleol neu ar yr ardal yn gyffredinol. 

5.5 Fe fyddai'r adeilad newydd yn cael ei godi ar ffurf pedol o amgylch iard chwarae 
galed. Fe fyddai'r adeilad yn ddeulawr yn bennaf gydag amrywiaeth o siapiau 
to a deunyddiau yn torri unffurfedd yr edrychiadau. Fe fyddai'r edrychiadau 
allanol yn cynnwys waliau cerrig ar y llawr gwaelod, paneli cyfansawdd metel 
lliw gydag amrywiaeth o liwiau a phroffiliau, toeau fetel proffil o liw sy'n ceisio 
adlewyrchu lliwiau toeau'r tai o amgylch, to o baneli ffotofoltaig ar lethr y 
neuadd sy'n wynebu'r de a ffenestri lliw llwyd cyson o wahanol feintiau ar draws 
y datblygiad.

5.6 Er i ôl troed yr ysgol newydd fod dros ddwbl yr ysgol bresennol bydd ei leoliad 
yn llai amlwg, ac yn wir ni fyddai’r ysgol i’w weld o unrhyw fannau cyhoeddus 
ar wahân i’r llwybr cyhoeddus sy’n croesi'r safle (a fydd yn cael ei wyro wedi'r 
datblygiad).  Fe ystyrir bod y dyluniad a gyflwynwyd yn cynnig datblygiad a 
fyddai o raddfa a gwedd a fyddai'n briodol ar gyfer ei ddefnydd a'i safle.  Byddai 
dyluniad yr adeilad newydd, gyda'i amrywiaeth o ddeunyddiau a siapiau to yn 
creu patrwm o ddatblygiad trefol a fyddai'n cyd-fynd â graddfa a dyluniad yr 
ardal gymysg o amgylch sy'n cynnwys adeiladau Ysgol Friars ag adeiladau 
anheddol Ffordd Penrhos.  Fe fyddai'r edrychiad blaen (de) er yn fodern, yn 
adlewyrchu deunyddiau a phensaernïaeth leol trwy ei ddefnydd o garreg a'i 
raddfa eithaf ddomestig tra bydd y lliwiau tawel yn gweddu gyda'r goedwig 
gerllaw.  Fe gredir felly, bod y dyluniad a gynhigir ar gyfer yr adeilad newydd 
yn gweddu'n dderbyniol gyda'i safle ymyl tref lled-wledig.   
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5.7 Fe fyddai ffurf y datblygiad a'i siâp pedol yn helpu cadw sŵn ac ymyrraeth ger 
yr adeilad er y byddai’n anorfod bydd dwysedd y gweithgarwch ar gyn safle 
ysgol Friars yn uwch nac ydi ar hyn o bryd gyda’i ddefnydd fel cae chwarae.  
Wedi dweud hynny, dim ond am oriau cyfyngedig bydd yr ysgol yn agored a’r 
rhan fwyaf o’r amser hynny bydd y plant yn yr adeilad. Ni chredir felly bydd 
niwed arwyddocaol yn deillio i fwynderau trigolion lleol oddi wrth weithgaredd 
dydd i ddydd yr ysgol.

5.8 Er gwaetha’r uchod fe godwyd sawl gwrthwynebiad yn ystod y broses 
ymgynghori gan drigolion Rhodfa Penrhos, a fwriedir ei defnyddio fel mynedfa 
ar gyfer trafnidiaeth adeiladu wrth ddatblygu’r safle.  Maent yn datgan pryder 
ynghylch materion megis sŵn, llwch a llygredd ac fe ddisgwylir ymateb Uned 
Gwarchod y Cyhoedd i’r materion penodol hynny.  Wedi dweud hynny, fe 
gredir y gellir goresgyn a rheoli’r materion hyn mewn modd derbyniol o sicrhau 
dulliau gwaith priodol trwy amodau cynllunio a thrwy gytuno Cynllun 
Rheolaeth Dulliau Adeiladu cyn dechrau ar y gwaith.

5.9 Ar y cyfan, ni chredir bydd y datblygiad hwn yn achosi niwed arwyddocaol i 
fwynderau’r ardal leol na’i thrigolion yn y tymor hir er, yn anorfod, fydd peth 
sŵn ac aflonyddwch yn ystod y cyfnod adeiladu. Fe gredir, o osod amodau  
priodol yn sgil derbyn sylwadau Uned Gwarchod y Cyhoedd, y gellid sicrhau 
bydd effaith mwynderol y gwaith adeiladu’n cael ei leihau cymaint ag sy’n 
ymarferol fel bod yr effeithiau niweidiol posibl ar lefel sy’n dderbyniol dros 
gyfnod byr. O weithredu fel yr uchod, fe gredir bydd y datblygiad yn dderbyniol 
dan bolisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y CDLL.

Llecynnau Agored

5.10 Mae safle’r adeilad ysgol newydd ar dir a glustnodwyd yn Llecyn Agored / Cae 
Chwarae wedi Gwarchod yn y CDLl. Mae Polisi ISA 4 y CDLl yn annog 
gwrthod cynhigion fydd yn arwain at golli llecynnau agored presennol, gan 
gynnwys mannau gwyrdd mwynderol, oni bai y gellid cwrdd â phedwar maen 
prawf penodol. Mae’r asesiad isod yn edrych ar y cynnig yng nghyd-destun y 
meini prawf hynny:

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

Mae oddeutu 0.8 ha o safle’r cais wedi ei glustnodi’n llecyn agored a bydd y 
rhan fwyaf o hwnnw’n cael ei golli dan yr ysgol newydd a’r llain galed fydd o’i 
chwmpas. Wedi dweud hynny fe fwriedir creu caeau chwarae newydd ar safle’r 
cyn ysgol, sydd oddeutu 1.1ha o faint gydag oddeutu 0.2ha o’r safle hwnnw am 
fod yn safle parcio. Ar y cyfan felly, ni fydd newid arwyddocaol yng 
nghyfanswm arwynebedd y ddarpariaeth o diroedd mwynderol agored ac felly 
ni fydd newid arwyddocaol yn y ddarpariaeth.  

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

Mae’r angen am gyfleuster cae chwarae yn parhau ac fe fydd yr hyn sy’n cael 
ei golli yn cael ei adleoli o fewn safle’r ysgol.
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3. Y gellir cael darpariaeth amgen o'r un safon mewn ardal ac sydd yr un mor 
hygyrch i'r gymuned leol dan sylw;

Fe fydd y ddarpariaeth newydd o safon gyffelyb i’r hyn a gollir ac mewn safle 
sydd yr un mor hygyrch i’r gymuned.

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

Fe fyddai’r cyfleusterau chwarae newydd wedi eu dylunio’n bwrpasol i gwrdd 
ag anghenion cyfoes yr ysgol ac fe fyddent ymehangu ar y cyfleusterau sydd ar 
gael ar gyfer y gymuned.

5.11 O ystyried yr uchod, ni chredir bydd newid arwyddocaol yn faint o dir agored 
fydd ar gael yn y gymuned ac felly mae’r cynnig yn dderbyniol dan bolisi ISA 
4.

Coed a Thirlunio

5.12 Fe gyflwynwyd Adroddiad Coed gyda’r cais a oedd yn adnabod bod angen torri 
sawl coeden a thocio rhai eraill, gan gynnwys stribed o 11m i’w dorri o ymyl y 
goedwig sy’n ffinio a’r ffordd fynediad at yr ysgol newydd er mwyn galluogi 
creu ffordd o led ddigonol ynghyd a llwybr cerdded a beicio. Bwriedir lliniaru 
effeithiau’r gwaith hyn ac mae’r Adroddiad Coed yn argymell dulliau 
gweithredu sy’n dderbyniol gan Uned Goed y Cyngor. Fe fydd y mesurau hyn 
yn cynnwys plannu coed brodorol i ddigolledu’r rhai a gollir ac fe gredir ei fod 
yn holl bwysig sicrhau y cyflwynir cynllun tirlunio / plannu coed cyflawn i’w 
gytuno cyn dechrau ar y datblygiad. O osod amodau er sicrhau y dilynir 
argymhellion yr Adroddiad Coed a bod cynllun tirlunio / plannu coed yn cael ei 
gytuno, fe gredir bydd y datblygiad yn dderbyniol dan bolisi PCYFF 4 y CDLl.

Bioamrywiaeth

5.13 Mae’r safle’n rhannol o fewn Safle Bywyd Gwyllt Rhanbarthol Gorphwysfa ac 
fe gyflwynwyd Adroddiad Ecolegol gyda’r cais er asesu’r effeithiau posibl ar 
gynefinoedd y safle a gerllaw. Mae’r Uned Bioamrywiaeth a Chyfoeth Naturiol 
Cymru yn datgan y dylid dilyn yn union y mesurau a nodir yn rhan 11.0 yr 
Arolwg Ecolegol  (Gwelliannau a Lliniaru Bioamrywiaeth). 

5.14 Dangosodd ddau arolwg rhagarweiniol nad oedd ystlumod yn defnyddio’r 
adeilad ysgol ond bod potensial i ystlumod ei defnyddio rhyw dro yn y dyfodol. 
Mae mesurau lliniaru wedi eu cynnig gan gynnwys gosod blychau ystlumod ac 
adar yn y goedlan ac ar yr adeilad newydd. Mae angen derbyn cynlluniau yn 
dangos lleoliadau'r blychau ystlumod ac adar yma cyn i’r gwaith gychwyn. 
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Mae’r Arolwg Ecolegol hefyd yn datgan bwriad i ail-archwilio’r ysgol 
bresennol am ystlumod cyn ei dymchwel yn 2020. Mae’r Uned Bioamrywiaeth 
yn cytuno y dylai hyn ddigwydd a bod angen amod cynllunio er sicrhau hynny. 

5.15 Mae Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Eithinog oddeutu 80m i’r 
gogledd o’r safle. Dynodwyd y safle hwn oherwydd ei ddiddordeb o safbwynt 
ffyngau tir glaswellt ac mae CNC yn derbyn, o ddilyn mesurau addas i atal 
llygredd a rheoli gwastraff,  nad ydyw’n debygol y byddai unrhyw niwed i’r 
cynefin hwn o ganiatáu’r cais.  

5.16 Oherwydd maint y datblygiad fe fu'n rhaid sgrinio'r cais i weld os oes angen 
cwblhau Astudiaeth o Effeithiau Amgylcheddol llawn ond fe ddaethpwyd i'r 
casgliad nad yw astudiaeth o'r fath yn angenrheidiol yn yr achos hwn.

5.17 O sicrhau bod amodau priodol yn cael eu gosod ar y datblygiad fe gredir bydd 
y datblygiad hwn yn cwrdd gyda gofynion Polisïau PS19, AMG 5 ac AMG 6 y 
CDLL sy’n annog cynhigion i warchod, a lle bo’n briodol, gwella 
bioamrywiaeth yr ardal.

Materion priffyrdd

5.18 Nid oedd gan yr Uned Trafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad ond 
‘roeddynt yn argymell sicrhau y darperir y fynedfa gerbydol, llwybrau troed a’r 
holl ddarpariaeth barcio cyn agor yr ysgol newydd.

5.19 Mae’r cynlluniau’n cynnwys darparu llwybrau cyswllt ar droed ac ar feic, o 
Ffordd Penrhos, trwy’r safle ac fe fydd hyn yn cynorthwyo hybu dulliau teithio 
amgen ac yn cyd-fynd ag amcan y Ddeddf Teithio Lesol. Mae’r bwriad hefyd 
yn cynnwys parcio ychwanegol ar y safle, ar gyfer cerbydau cyffredin, safle 
penodol ar gyfer bysiau ac yn ffurfioli mannau gostwng o fewn y rhwydwaith 
ffyrdd yng nghyffiniau’r ysgol.

5.20 Mae bwriad defnyddio Rhodfa Penrhos ar gyfer rhan o’r cynllun rheoli traffig 
yn ystod y cyfnod adeiladu. Tydi’r stryd yma ddim wedi ei fabwysiadu fel 
priffordd gyhoeddus fodd bynnag mae llwybr cyhoeddus yn rhedeg ar ei hyd ac 
ar draws rhan o’r safle. Fel rhan o’r cais mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno 
dogfen ‘Mynediad Cerbydol ar hyd Rhodfa Penrhos Rev P01) sy’n adnabod y 
math o gerbydau a fwriedir caniatáu mynediad iddynt ar hyd y ffordd yma ac 
mae’r Uned Trafnidiaeth yn cadarnhau fod y ddogfen honno’n dderbyniol.

5.21 Argymhellir ymestyn sgôp y gwaith gwelliannau ffordd i gynnwys mesurau 
priodol i arafu cyflymder traffig ar hyd Ffordd Penrhos ger cyffordd yr ysgol. 
Argymhellir yn ogystal edrych ar osod mesuriadau pellach fel arwyddion 
fflachio neu dwmpath ‘speed table’ ger y fynedfa i gyd-fynd gyda’r parth 20mya 
presennol. 

5.22 Fel amodau / nodiadau priodol argymhellwyd amodau penodol yn ymwneud a 
darparu’r rhwydwaith ffyrdd/troedffyrdd/parcio yn unol â’r cynllun cyn agor yr 
ysgol, darparu mesurau arafu traffig (i’w gytuno gyda’r Uned Drafnidiaeth) ar 
ffordd Penrhos, ac amodau i reoli symudiadau traffig adeiladu yn ystod cyfnod 
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penodol o’r dydd. Yn ogystal argymhellir nodiadau safonol parthed cynnal 
arolwg cyflwr ffyrdd cyn cychwyn ac i gomisiynu ‘road safety audit’(cymal 2-
4) er mwyn asesu ac addasu’r rhwydwaith ffyrdd a throedffyrdd newid fel bo 
angen.

5.23 O weithredu’n unol ag argymhellion yr Uned Trafnidiaeth fe gredir bod y 
cynllun yn cwrdd gyda gofynion polisïau PS 4, TRA 2 & TRA 4 sy’n anelu at 
sicrhau darpariaeth ar gyfer trafnidiaeth sy’n gynaliadwy ac yn ddiogel ar gyfer 
yr holl ddefnyddwyr.

Llwybr Cyhoeddus

5.24 Mae Llwybr Cyhoeddus Rhif 25 Cymuned Bangor yn croesi’r safle ac mae’r 
cais cynllunio’n cynnwys rhoi’r hawl i wyro’r llwybr yn swyddogol i ddilyn 
llwybr troed answyddogol sydd eisoes wedi ei greu o amgylch caeau chwarae 
Ysgol Friars. Mae’r llwybr answyddogol hwn ym mherchnogaeth y Cyngor Sir 
ac wedi ei wynebu gyda tharmac a hwn yw’r llwybr a’i defnyddir gan y cyhoedd 
wrth groesi’r safle.

5.25 Mae’r Uned Llwybrau yn fodlon gyda’r gwyriad arfaethedig ond maent hefyd 
yn pwysleisio pwysigrwydd y llwybr answyddogol ac yn nodi, er nad yw’n 
llwybr dynodedig ar hyn o bryd, mae o bwys arbennig i’r gymuned leol. Gyda 
hyn mewn golwg, maent yn awyddus i weld y llwybr hwn yn cael ei warchod 
yn ystod y gwaith adeiladu.

Materion Draenio

5.26 Yn unol â disgwyliadau Polisi PS 6, sy’n gofyn sicrhau bod tystiolaeth briodol 
bod ystyriaeth lawn wedi ei roi i ganlyniadau posibl newid hinsawdd, fe 
dderbyniwyd Strategaeth Ddraenio fel rhan o’r cais. Mae hon yn datgan bod 
ymchwiliad wedi nodi bod lefel y dŵr daear ar y safle’n uchel iawn (yn 
nodweddiadol 250mm o dan yr wyneb). Mae’r strategaeth hefyd yn adnabod 
bod dŵr yn llifo o’r safle trwy gwlfert sydd yn y pen draw yn arwain dan Rhodfa 
Penrhos. Mae'r cwlfert mewn cyflwr gwael ac nid oes siambrau mynediad i 
ganiatáu cynnal a chadw. Bwriedir felly, fel rhan o'r gwaith o ail ddatblygu’r 
ysgol, gosod cwlfert newydd ar draws y safle fel datrysiad hirdymor ar gyfer 
draenio safle’r ysgol.

5.27 Mae Dŵr Cymru’n cadarnhau bod gallu digonol o fewn system garthffosiaeth i 
ymdopi gyda’r llif dŵr aflan o’r ysgol. Ni chododd Dŵr Cymru na Chyfoeth 
Naturiol Cymru wrthwynebiad i’r cynlluniau ac fe ddisgwylir sylwadau’r Uned 
Draenio Dŵr.

6. Casgliadau:

6.1 O ystyried y materion cynllunio perthnasol yn yr achos hwn mae'r datblygiad 
arfaethedig yn cwrdd â llawer o amcanion Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
Gwynedd a Môn trwy gynnig datblygiad o ddyluniad safonol, cyfoes a phriodol 
i'w leoliad, a fydd yn cyfrannu’n sylweddol tuag at ddiwallu’r angen am lefydd 
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addysgol lleol gan ehangu a gwella’r ddarpariaeth bresennol sydd ar y safle. Fe 
ystyriwyd yr holl ystyriaethau cynllunio materol, gan gynnwys yr holl faterion 
a godwyd gan wrthwynebwyr,  ac ni chredir fod y bwriad yn debygol o achosi 
effeithiau andwyol annerbyniol hirdymor i drigolion gerllaw na’r gymuned yn 
gyffredinol ac fe fydd modd rheoli unrhyw effeithiau byrdymor trwy osod 
amodau priodol ar y datblygiad.

7. Argymhelliad:

7.1 Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Rheolwr Cynllunio ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i dderbyn sylwadau cadarnhaol oddi wrth Uned Gwarchod y 
Cyhoedd a’r Uned Draenio Tir ynghyd â chanlyniadau cadarnhaol i’r broses o 
ymgynghori’r gwyriad i’r llwybr cyhoeddus.  Dylid hefyd cynnwys yr amodau 
canlynol:

1. Amser (5 mlynedd)
2. Yn unol â’r cynlluniau
3. Cytuno ar ddeunyddiau a lliwiau terfynol
4. Amodau trafnidiaeth
5. Amod Dŵr Cymru
6. Cyflwyno a chytuno Datganiad Dulliau Adeiladu Amgylcheddol 

manwl - bydd y Datganiad yn cynnwys Cynllun Rheoli Gwastraff ar 
gyfer y cyfnod o ddatblygu’r safle.

7. Cyflwyno a chytuno Cynllun Tirlunio Manwl 
8. Cyflwyno a chytuno Cynllun Lliniaru Ecolegol manwl.
9. Rhaid dilyn yn union argymhellion yr Arolwg Ecolegol
10. Rhaid dilyn yn union argymhellion yr Adroddiad Coed
11. Cyn i’r ysgol newydd ddod yn weithredol rhaid cyflwyno a chytuno 

Cynllun Dymchwel ar gyfer yr ysgol bresennol a fydd yn cynnwys 
amserlen ar gyfer y gwaith dymchwel, adfer tir a thirweddu ynghyd 
ag amserlen ar gyfer arolwg ystlumod ychwanegol a fydd i’w 
gwblhau cyn i’r gwaith ddymchwel ddigwydd. 

12. Cyfyngiadau oriau gwaith yn ystod y cyfnod adeiladu (i’w gytuno 
gyda’r Uned Trafnidiaeth a’r Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd)

13. Unrhyw amodau ychwanegol angenrheidiol gan y Gwasanaeth 
Gwarchod y Cyhoedd

14. Cytuno’r ymdriniaeth o’r ffiniau

Nodiadau
1. Dŵr Cymru
2. Cyfoeth Naturiol Cymru
3. Priffyrdd
4. Uned Llwybrau
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Rhif:    2

Rhif y Cais: C17/1086/11/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

10/11/2017

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor

Ward: Garth

Bwriad: Cais o dan Adran 73 i amrywio amod 2 ar ganiatad rhif 
C15/1081/11/LL er mwyn ymestyn y cyfnod cwblhau’r 
datblygiad yn unol â chynlluniau’r cais (cyflwyniad 
gwybodaeth ychwanegol i amrywio amod 3 i gynorthwyo 
gwaith torri a llenwad)

Lleoliad: Hen Iard Gychod Dickies, Beach Road, Bangor, Gwynedd, 
LL57 2SZ

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: CANIATAU'N DDIBYNNOL AR RESTR AMODAU DIWYGIEDIG
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1. Gwybodaeth Ychwanegol:

1.1 Gohiriwyd y cais hwn ym Mhwyllgor Cynllunio Ardal Arfon ar 19 Mawrth 2018, fel 
bod modd ymchwilio i faterion yn ymwneud â thrin a rheoli Llysiau'r Dial yn llawn 
cyn i waith pellach fynd rhagddo ar gyfer gosod y deunydd amddiffynfeydd môr carreg.  
Gofynnodd y pwyllgor am sicrwydd y byddai'r mesurau i reoli a/neu reoli tresi 
Llysiau'r Dial a ddogfennwyd mewn nifer o ardaloedd yn safle'r cais yn cael eu trin yn 
briodol ac nad ydyw unrhyw driniaeth gemegol o'r planhigyn yn effeithio ar welyau 
cregyn gleision y Fenai.  Yn ogystal, gofynnwyd i'r amodau gael eu haddasu i gyfyngu 
ar unrhyw weithrediadau ar ddydd Sadwrn a bod y rhaglen drin yn cael ei hardystio 
gan arbenigwr trin Llysiau'r Dial annibynnol i sicrhau bod y planhigyn wedi'i ddinistrio 
cyn i unrhyw waith pellach fynd rhagddo.  

2.1 Cyflwynwyd gwybodaeth ychwanegol i ymdrin â phryderon y pwyllgor cynllunio o 
ran y materion amgylcheddol sy'n gysylltiedig â lledaeniad posib rhywogaeth ymledol 
ond hefyd er mwyn ail-werthuso'r amodau a roddwyd ar y caniatâd i gymeradwyo 
cyfnod gweithredu hirach ar gyfer y datblygiad er mwyn sicrhau opsiwn effeithiol ar 
gyfer trin Llysiau'r Dial.  Cynhyrchwyd nifer o adroddiadau gan arbenigwyr Llysiau'r 
Dial sydd wedi bod yn destun ail-ymgynghoriad â Bioamrywiaeth Gwynedd, CNC a 
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd.  Amlinellodd adroddiad a gynhyrchwyd 
gan arbenigwyr Llysiau'r Dial ym mis Mai 2018 yr opsiwn a ffafriwyd, sef tyllu'r 
ddaear sydd wedi'i halogi a'i sgrinio.  Byddai'r dull hwn wedi lleihau swm y gwastraff 
a drosglwyddir i safle tirlenwi trwyddedig, gan ddefnyddio peiriannau i sgrinio a 
gwahanu'r deunydd i waredu'r Llysiau'r Dial. 

3.1 Fodd bynnag, mewn ymateb i ymgynghoriad â CNC a Gwasanaeth Gwarchod 
y Cyhoedd Gwynedd, cyflwynwyd strategaeth ddiwygiedig, sy'n seiliedig ar yr 
hierarchaeth triniaeth a ffafrir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, a 
ffafriaeth am driniaeth ar y safle dros nifer o dymhorau tyfu gan ddefnyddio 
chwynladdwr cymeradwy.  Mae'r cyflwyniad a dderbyniwyd ym mis Hydref 
2018 yn cynnig strategaeth drin sy'n seiliedig ar ddau ymweliad chwistrellu a 
gynhelir dros dri cham penodol o'r driniaeth a monitro yn ystod 2018 - 2019 
gyda darpariaeth bellach y bydd angen ailadrodd y rhaglen hyd nes y bydd y 
Llysiau'r Dial yn gwbl anhyfyw a bod y pla yn cael ei asesu a'i gymeradwyo'n 
derfynol.  

4.1 Mae'r safle wedi bod yn destun gwaith paratoi i stripio'r cap llechi yn ei ôl yn 
barod, er mwyn amlygu a dogfennu'r Llysiau'r Dial. Gwnaed hyn dros gyfnod 
o bedwar diwrnod ym mis Mai eleni.

Disgrifiad:

2.1 Lleolir y safle hwn y tu mewn i anheddiad Garth, yn uniongyrchol i'r de o Bier Bangor. 
Mae safle’r cais ei hun yn cynnwys tir sydd eisoes wedi’i adfer ar flaendraeth Porth 
Penrhyn, gan greu rhan o safle tir llwyd mwy ag iddo ddefnydd 
diwydiannol/masnachol hanesyddol. Gweithredwyd ar ganiatâd cynllunio i godi 72 o 
unedau preswyl a gwaith cysylltiedig ar dir cyfagos a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel 
iard gychod. 

2.2 Caniatawyd cais cynllunio C15/1081/11/LL gydag amodau ar 20 Rhagfyr, 2016 ar 
gyfer cludo i mewn ddeunydd anadweithiol, gwastraff llechi a cherrig a ddefnyddir fel 
amddiffynfeydd môr (rip-rap) ar ochr ddwyreiniol cyn Iard Gychod Dickies er mwyn 
cynyddu lefelau daear a pharatoi'r safle ar gyfer gwedd nesaf y datblygiad.  Mae'r 
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adroddiad pwyllgor ar gais cynllunio C15/1081/11/LL yn gwneud asesiad llawn o'r 
bwriad datblygu yn unol â gofynion polisi cynllunio cenedlaethol a lleol a'r holl 
ystyriaethau cynllunio eraill megis; egwyddor y datblygiad, mwynderau gweledol, 
mwynderau preswyl, traffic a mynediad, bioamrywiaeth, rheoli llygredd a halogi tir, 
perygl llifogydd, cynaliadwyedd, yr economi a'r ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus. 
O ran y cais hwn, bydd yr asesiad o'r holl faterion cynllunio perthnasol yn unol â 
gofynion polisi cynllunio cenedlaethaol a lleol yn cael ei ystyried o fewn cyd-destun y 
datblygiaeth arfaethedig, i ymestyn y cyfnod amser ar gyfer cwblhsu'r datblygiad ac 
adeiladu amddiffynfeydd môr yn unol â chynlluniau cais C15/1081/11/LL. 

2.3 Mae'r safle wedi cael ei ddefnyddio fel cowt adeiladwr a lle dros dro ar gyfer deunydd 
yn deillio o waith cloddio sy'n gysylltiedig â Rhan 1 y datblygiad preswyl. Mae gwaith 
wedi dechrau ar y safle i gyflawni'r lefel cap o ddim mwy na 6.98m uwchlaw Datwm 
Ordnans, gan alluogi'r datblygwr i gyflwyno cais i Gyfoeth Naturiol Cymru i symud y 
safle o ddynodiad Parth Perygl o Lifogydd C2 ar fapiau cyngor datblygu NCT 15 
(Datblygu a Pherygl o Lifogydd).). Felly, mae graddau'r gwaith i godi lefel y tir sydd 
wedi'i gyflawni hyd yn hyn yn gymesur ag ôl-troed y deunydd a osodwyd o'r blaen yn 
uwch na'r marc penllanw cymedrig. Er mwyn datblygu'r safle y tu hwnt i'r marc 
penllanw cymedrig ac i'r blaendraeth yn unol â'r cynllyniau sydd wedi'u cymedarwyo 
ar hyn o bryd, bydd yn rhaid i'r gwaith gario deunydd amddiffyn creigiau mwy i 
adeiladu cloddiau a wal gynnal ar y safle. Hefyd, yn beirianyddol, er mwyn gosod yr 
amddiffynfeydd môr (rup-rap) bydd angen gwaith torri a llenwi i weithredu o fewn 
gofynion y caniatâd cynllunio presennol i sicrhau bod yna haenau da i gynnal yr 
amddiffynfeydd môr. Mae'r cynlluniau diwygiedig yn dangos y bydd angen torri 
cyfaint o 505m3 a llenwad  o 386m3 wedi'i osod ar ochr y môr o'r penllanw cymedrig 
fydd yn arwain at golli oddeutu 818m2 o gynefin rhynglanwol a bydd ardal gyffredinol 
o 1,400 metr sgwâr o gynefinoedd rhynglanwol eraill yn cael ei hawlio gan y deunydd 
a gaiff ei ddyddodi. Bydd y gwaith cloddio ar y blaendraeth yn arwain at ostwng 1.5 
metr ar lefel y rhan hon o safle'r datblygiad. Fodd bynnag, fel y cadarnhwryd yn asesiad 
y bwriadau datblygu a gymeradwywyd dan cais C15/1081/11/LL, bydd 380m2 o laid 
rhynglanwol yn cael ei golli. 

2.4 Er bod y cais i dynnu'r safle o'r dynodiad perygl o lifogydd C2, mae amod 2 a osodwyd 
ar y caniatâd yn cyfyngu amserlen cyflawni'r gwaith i gyfnod o naw mis o ddyddiad 
hysbysebu dechrau'r gwaith ar 4 Ebrill 2017. Mae Trwydded Forol newydd wedi'i 
sicrhau ac felly mae'r ymgeisydd yn gofyn i ymestyn y cyfnod a bennwyd dan amod 2 
i gwblhau'r datblygiad yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd ac fel bod modd gosod 
rip-rap.  Fodd bynnag, cadarnha'r cynlluniau diwygiedig a dderbyniwyd gyda'r cais y 
gellir cyflawni'r holl waith o dorri a llenwi a gosod yr amddiffynfeydd môr o ôl-troed 
y pentir sydd yna ar hyn o bryd gan ddefnyddio cloddiwr sy'n gallu cyrraedd yn bell, 
gan osgoi'r angen i symud peiriannau i'r blaendraeth cyfagos.

2.5 Yn ogystal â'r cais dan Adran 73 i addasu amod '2', trafodwyd cais i waredu amodau 5, 
13 a 21 o ganiatâd cynllunio C15/1081/11/LL, yn adrannau perthnasol yr adroddiad 
hwn sy'n gofyn yn syml am gyflwyno gwybodaeth ychwanegol er cymeradwyaeth yr 
awdurdod cynllunio lleol i sicrhau bod manylion o ran cyfoethogi bioamrywiaeth yn 
cael eu hymgorffori yn nyluniad y cynllun a'r angen am samplo dŵr, monitro ecolegol 
ac unrhyw fesurau lliniaru sy'n weithredol er budd rhywogaethau a warchodir.  

2.6 Nid oedd y datblygiad arfaethedig dan C15/1081/11/LL yn syrthio o fewn y disgrifiad 
a'r meini prawf a amlinellir yn Atodlen 1 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad 
Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2016, ond roedd yn syrthio o fewm paragraffau 10(m) 
gwaith arfordirol ac 11(b) gwaith arall (gwaredu gwastraff) Atodlen 2 y Rheoliadau.  
Hefyd, lleolir y safle o fewn 320m i AGA Traeth Lafan a SoDdGA Traeth Lafan ac 
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mae o fewn 300m i'r Fenai ac ACA Bae Conwy. Sgrinwyd y bwriad yn unol â'r meini 
prawf datblygu dan Adran 3, a daethpwyd i'r casgliad nad yw effaith debygol y 
datblygiad ar yr amgylchedd yn ddigon i gyfiawnhau cyflwyno Asesiad Effaith 
Amgylcheddol gyda’r cais cynllunio. 

2.7 Aseswyd y bwriad presennol yn unol â disgrifiad y datblygiad a'r trothwyon a'r meini 
prawf perthnasol dan paragraff (13) (b) Atodlen 2 Rheoliadau Gwlad a Thref (Asesiad 
Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017 (Unrhyw newid neu estyniad i 
ddatblygiad....pan fo’r datblygiad wedi ei awdurdodi, ei weithredu neu yn y broses o 
gael ei weithredu eisoes). ). Bydd gweithredu gweddill y datblyguad yn unol â'r 
cynlluniau a gymeradwywyd (adeiladu amddiffynfeydd môr a'r gwaith torri a llenwi) 
yn cyrraedd trothwyon perthnasol 'pob datblygiad' ar gyfer gwaith arfordirol dan 
baragraff 10(m) Atodlen 2. Fodd bynnag, o ran y meini prawf perthnasol yng ngholofn 
2(b) paragraff 13; "mewn achos o’r fath gall y datblygiad fel y’i newidir neu y’i 
hestynnir gael effaith andwyol sylweddol ar yr amgylchedd", ni ystyrir bod y bwriad 
dan A.73 i ddiwygio amodau 2 a 3 ar ganiatâd cynllunio C15/1081/11/LL, i gynnwys 
gwaith torri a llenwi o fewn gofynion y caniatâd cynllunio presennol ac i ymestyn y 
cyfnod gwaith i osod amddiffynfeydd môr yn unol â chynlluniau'r cais, yn cynnwys 
datblygu unrhyw dir ychwanegol, ni fydd ychwaith yn cynnwys unrhyw newidiadau 
sylweddol nac unrhyw faterion amgylcheddol ychwanegol na chafwyd eu hasesu ym 
marn sgrinio'r awdurdod a gyflwynwyd ym mis Ionawr 2016.    

2.8 Ystyrir na fydd y cais dan A.73 i ddiwygio amod 2 yn aperi unrhyw effeithiau 
anyniongyrchol eraill ar ddynodiadau amgylcheddol Ewropeaidd a ystyriwyd eisoes 
gan HRA cais C15/1081/11/LL, yn unol a Rheoliad 61 Rheoliadau Cynefinoedd a 
Rhywogaethau 2010.
 

2. Polisïau Perthnasol: 
2.1 Mae Adran 38(6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi 

Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ar geisiadau cynllunio yn unol â’r 
Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae 
ystyriaethau cynllunio'n cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, Cynllun Datblygu 
Lleol Ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn 2011 - 2016.

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 ac Ynys Môn 2011-2026

Polisi Strategol PS 5: Datblygu 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 AMG 3: Gwarchod a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn unigryw i 
Gymeriad y Dirwedd Leol  
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POLISI AMG 4: Amddiffyn yr Arfordir
POLISI AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol
POLISI AMG 6: Gwarchod Safleoedd o Arwyddocâd Rhanbarthol neu Leol
POLISI AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau 
Cofrestredig, Parciau a Gerddi  
POLISI ARNA 1:  Ardal Rheoli Newid Arfordirol
MAE POLISI CYF 7: Safleoedd adfywio
POLISI PCYFF 1: Ffiniau Datblygu
POLISI PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
POLISI PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle
POLISI TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant

2.4  Polisïau a Chanllawiau 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),  
 Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, Rheoli Llysiau'r Dial mewn Cytundebau 

Adeiladu a Thirwedd, 
 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi gan 

Lywodraeth Cymru yn Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) NCT 5: Cadwraeth 
Natur a Chynllunio (Medi 2009),

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi gan 
Lywodraeth Cymru yn Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) NCT 11: Sŵn (Hydref 
1997) 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi gan 
Lywodraeth Cymru yn Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) NCT 15: Datblygu a 
Risg Llifogydd (Gorffennaf 2004), 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi gan 
Lywodraeth Cymru yn Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) NCT 18: Trafnidiaeth 
(Mawrth 2007) 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi gan 
Lywodraeth Cymru yn Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) NCT 23: Datblygu 
Economaidd (Chwefror 2014) 

 Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru Tachwedd 2011

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 Cyfeirnod Cais Cynllunio C09A/0410/11/LL - Dymchwel adeiladau presennol Iard 
Gychod Dickies, creu cylchfan a mynediad cerbydol newydd o Ffordd y Traeth drwy 
Ffordd Medway i'r safle, creu llwybr troed o'r safle i Ffordd Garth a chodi 72 uned 
byw - cymeradwyaeth 06/01/2012.   

3.2 Cyfeirnod cais cynllunio: C12/1141/11/LL i amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio 
C09A/0410/11/LL yn ymwneud â lefelau gorffenedig y llawr ym mhlotiau 1 i 38 a 
lleihau uchder crib y to - cymeradwywyd 26/11/2012.

3.3 Cyfeirnod Cais Cynllunio C14/1072/11/LL - Cais i fewnforio deunyddiau 
anadweithiol i godi lefelau tir presennol - tynnwyd yn ôl 25/06/2015.  

3.4 Cyfeirnod Cais Cynllunio C15/1081/11/LL - ailgyflwyno cais presennol i fewndorio 
deunyddiau anadweithiol er mwyn codi lefelau tir presennol - cymeradwywyd 
20/12/2016.  

3.5 Cyfeirnod Cais Cynllunio C18/0084/11/LL - Cais llawn ar gyfer y gwaith 
peirianyddol, gan gynnwys torri a llenwi, i gyflwyno arglawdd amddifynfa môr 
estynedig ar barsel datblygu gogleddol Cam II, yn ogystal â gwaith pellach i 
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atgyfnerthu'r hen bentwr haenau o amgylch wal y doc - Cais Cofrestredig dyddiedig 
23/01/2018 sy'n disgwyl penderfyniad. 

3.6 Cyfeirnod Cais Cynllunio  C18/0238/11/LL - Ailddatblygu'r safle i ddarparu 55 uned 
breswyl, ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbydau, ffyrdd stâd a llwybrau 
cysylltiedig, mannau parcio a thirlunio - Cais Cofrestredig dyddiedig 11/05/2018 sy’n 
disgwyl penderfyniad .

4.          Ymgynghoriadau: 

Cyngor Dinas Bangor:  Gwrthwynebu ar y sail bod y broblem Llysiau'r Dial 
a ddaethpwyd ar y safle wedi ymsefydlu ac wedi 
gwaethygu ers i'r gwaith fod yn digwydd ar y safle.  
Ni ddylai'r safle hwn gael ei ddatblygu ymhellach hyd 
nes i'r broblem hon gael ei thrin, ei gwaredu'n llwyr 
a'i hardystio gan arbenigwyr yn y maes hwn. 

 Pryderon dybryd y gallai'r tir dan sylw fod yn hynod 
halogedig, gan gynnwys gan fetelau trwm, asbestos, 
ac o bosib gan wastraff meddygol, gan arwain at 
bryderon ynghylch aflonyddu ar y rhain a llygredd yn 
effeithio ar y Fenai a'r gwelyau cerrig gleision.  Mae'r 
Cyngor o'r farn nad oes digon o samplau 
Amgylcheddol a'u bod yn annigonol o ran cynnal 
asesiad rhesymol o'r safle a byddai'n annog cynnal 
arolwg ehangach ar y safle.

Cymdeithas Ddinesig 
Bangor:

Gwrthwynebu’r bwriad ar sail sefydlogrwydd y safle a thir 
halogedig, cyfrifon adar cywir ac ardaloedd bwydo i ystlumod, 
adar sy'n bridio a'r mesurau sydd eu hangen i waredu'r Llysiau'r 
Dial yn llwyr.  Gofyniad i oedi'r gwaith hyd nes i'r holl faterion 
sy'n dal i fodoli dderbyn sylw. 

Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus Gwynedd:  

Dim Ymateb 

Uned Priffyrdd a 
Thrafnidiaeth Gwynedd:

Ddim yn bwriadu gwneud argymhelliad oherwydd ni ystyrir y 
bydd y datblygiad yn effeithio'n andwyol ar unrhyw briffordd 
na phriffordd arfaethedig.

Tud. 62



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/11/2018
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD CAERNARFON

Gwarchod y Cyhoedd yng 
Ngwynedd:

 Dim gwrthwynebiad, er yn amlwg, bydd unrhyw 
ymestyniad i'r cyfnod o amser a ganiateir i gwblhau'r 
datblygiad yn ymestyn yr effaith ar drigolion lleol. 

 Sicrhau bod amodau'n cael eu gosod ar yr oriau 
gweithio ac er mwyn rheoli effeithiau sŵn, llwch ac i 
atal yr amgylchedd rhag cael ei lygru, yn cynnwys yr 
angen i samplo dŵr.  Angen adolygu'r amod sŵn ar 
gyfer y gwaith dros dro i 67db am 4 wythnos yn unig 
mewn unrhyw gyfnod o chwe mis. 

 Noder bod y samplo dŵr yn unol â gofyniad yr amodau 
sy'n gysylltiedig â chaniatâd cynllunio C15/1081/11/LL 
yn ôl-weithredol, er bod y rhaglen samplo'n 
cydymffurfio â gofynion y Cynllun Rheoli Amgylchedd 
Adeiladu. 

 Dengys canlyniadau'r rhaglen samplo dŵr nad oes 
unrhyw dystiolaeth bod trwytholch o'r safle yn llygru'r 
amgylchedd morol. 

 Gofyn bod y rhaglen samplo dŵr yn parhau a bod y 
fethodoleg samplo'n cael ei hadolygu a'i gwella i ymdrin 
ag unrhyw anghysondebau sydd wedi'u dogfennu yn y 
canlyniadau.  

 Mae'r gwaith paratoi a'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i 
stripio ardal y cap llechi yn ôl er mwyn dinoethi twf y 
Llysiau'r Dial, yn bodloni caniatâd yr adran. 

 Pryder ynghylch y dull trin a'r asesiad risg 
amgylcheddol sy'n ymwneud â sgrinio'r deunydd gan 
ddefnyddio peiriannau, o ystyried canlyniadau'r 
astudiaeth archwilio daear a gynhaliwyd gan Tier 
Environmental Lts ar y cais gwreiddiol, 
C15/1081/11/LL a'r posibilrwydd o ddeunydd 
gronynnol ffo yn symud.  Y consensws cyffredinol yw 
mai cloddio'r Llysiau'r Dial a'i waredu mewn safle 
tirlenwi yw'r opsiwn trin sy'n cael ei ffafrio leiaf ac 
felly, ffafrir trin ar y safle lle bo hynny'n ymarferol 
rhesymol. 

 Nid yw trin gan ddefnyddio chwynladdwr yn effeithiol 
yn ystod cyfnod segur y gaeaf, yn cynnwys mis 
Medi/Hydref. Dylid chwistrellu'r driniaeth ar ddau 
achlysur fan leiaf yn ystod y cyfnod tyfu, er mwyn iddo 
fod yn effeithiol. Er y gallai chwistrellu Llysiau'r Dial 
nawr gael effaith ar gyfnod tyfu'r flwyddyn nesaf, ni 
ystyrir bod methodoleg o'r fath gyfystyr â thriniaeth 
lawn ar gyfer y tymor hwn. 

 Bydd y cynllun a'r amserlen gymeradwy ar gyfer 
gwaredu Llysiau'r Dial y cyfeirir ati yn y Cynllun Trin 
Llysiau'r Dial diwygiedig, yn cael eu gweithredu'n 
llawn ac fe gyflwynir adroddiad dilysu yn cadarnhau'r 
driniaeth waredu a gwblhawyd ac yn cadarnhau bod y 
safle yn rhydd o Lysiau'r Dial er cymeradwyaeth 
ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.    Mae'r 
cynllun cymeradwy yn gofyn i'r contractwr barhau i 
archwilio'r tir am unrhyw aildyfiant am gyfnod o 10 
mlynedd. Gall Llysiau'r Dial fod yn llechu mewn 
mannau ac eithrio'r rhannau gweledol ar yr wyneb ac fe 
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allai rhannau tanddaearol y planhigyn ymestyn am hyd 
at 7 medr y tu hwnt i hyn.  Felly, rhaid i'r arolwg hwn 
gofnodi unrhyw Lysiau'r Dial sydd gerllaw'r safle.

 Dylid cyfyngu ar y defnydd a wneir o beiriannau â thrac 
ar y safle cymaint â phosib, hyd nes y bydd yr 
ardaloedd lle mae'r Llysiau'r Dial wedi'u clirio neu 
wedi'u gwahanu. Os oes yn rhaid defnyddio peiriannau 
â thrac mewn ardaloedd lle mae Llysiau'r Dial yn 
bresennol, rhaid defnyddio haen geodecstil fel arwyneb 
i gerbydau deithio ar ei hyd.   Yn ogystal, dylid 
defnyddio dull gweledol a dull golchi olwynion wrth 
adael y safle dan yr amgylchiadau hyn.

Rheoli Risg Llifogydd ac 
Erydu Arfordirol Cyngor 
Gwynedd:

Dim Ymateb 

Cyfoeth Naturiol Cymru:  Safle wedi'i leoli gerllaw Ardal Cadwraeth Arbennig 
(ACA) Y Fenai a Bae Conwy, Traeth Lafan, Ardal 
Gwarchod Arbennig Bae Conwy a Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig Traeth Lafan. Bydd gwaith 
arfaethedig gan gynnwys adeiladu'r rip-rap a'r rhaglen trin 
llysiau'r dial gyfystyr â ffordd o amharu'r gaeafu llanw 
uchel, clwydfannau i adar hirgoes yn y safle yn ystod 
cyfnodau sensitif.  

 Dim gwrthwynebiad yn amodol ar yr amodau a ganlyn ar 
unrhyw ganiatâd cynllunio a roddir i ymdrin â phryderon 
CNC; 

o Amod 1 - Rhaid i'r ymgeiswyr sicrhau yn ystod y 
cyfnod 1 Medi a 31 Mawrth bod unrhyw waith 
sydd â'r potensial i aflonyddu neu ddisodli adar 
sy'n nythu yn dod i ben 1½ awr cyn llanw uchel ac 
na ddylai ailgychwyn hyd nes i 1½ fynd heibio ers 
llanw uchel.  

o Amod 2 - Rhaid i'r ymgeiswyr gynhyrchu a 
gweithredu amserlen waith yn manylu cyfnodau 
gwaith cyfyngedig dyddiol o amgylch llanw uchel 
fel y nodir yn yr amod uchod. 

 Os yw'r cynlluniau diwygiedig yn gyfystyr â newid 
arwyddocaol i'r datblygiad a gymeradwywyd yn barod, 
argymhellir adolygu'r Cynllun Rheoli Amgylcheddol 
Adeiladu i sicrhau bod mesurau lliniaru priodol yn cael eu 
gweithredu, 

 Yn ogystal â'r amodau uchod, mae CNC yn cyflwyno'r 
cyngor a ganlyn ar gyfer y datblygwr ar y rhaglen trin 
llysiau'r dial arfaethedig; 

o Wedi adnabod y 'dish bund' fel ffynhonnell y 
llysiau'r dial. Fodd bynnag, mae angen 
gwybodaeth bellach ar ganlyniad y pantiau prawf 
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o'r gwaith archwilio a gynhaliwyd yn ddiweddar ar 
y safle i gadarnhau hyn.

o Argymell, lle bynnag y bo modd, y dylid trin 
llysiau'r dial yn ei leoliad gwreiddiol yn hytrach na 
thrwy ddefnyddio'r dull tyllu a sgrinio gyda 
deunydd wedi'i halogi'n cael ei symud oddi ar y 
safle i safle tirlenwi trwyddedig. Ni fydd y 
strategaeth yn sicrhau y bydd y system rhisom 
gyfan yn cael ei gwaredu drwy brosesu'r deunydd 
drwy sgrin 10mm.

o Yr arfer gorau yw trin Llysiau'r Dial cyn ei waredu 
oddi ar y safle. Fodd bynnag, dylid ystyried 
chwynladdwr addas fel deunydd sy'n cynnwys 
Llysiau'r Dial sydd wedi'i drin â chwynladdwr 
penodol, ac fe ellir ei ddosbarthu fel gwastraff 
peryglus ac yn y fath achosion, byddai Rheoliadau 
Gwastraff Peryglus 2005 (HWR 2005) yn 
berthnasol. 

o Ni argymhellir methodoleg trin byrdymor fel 
datrysiad rheoli hirdymor effeithiol ar gyfer safle 
Dickies. 

o Angen protocol bioddiogelwch manwl i sicrhau sut 
y bydd lledaeniad Llysiau'r Dial yn cael ei leihau 
wrth i beiriannau symud. 

o Mae unrhyw ddeunydd planhigion Llysiau'r Dial a 
/ neu unrhyw bridd wedi'i halogi â Llysiau'r Dial 
sy'n cael ei waredu, a fwriedir ei waredu neu sydd 
angen ei ryddhau yn debygol o gael ei ddosbarthu 
fel 'gwastraff wedi'i reoli'.  Fel y cyfryw, rhaid ei 
waredu'n ddiogel mewn safle tirlenwi trwyddedig 
yn unol â Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd 
(Dyletswydd Gofal) 1990.  

o Mae defnyddio triniaeth fecanyddol i 'sgrinio' y 
deunydd a gloddiwyd mewn gwastraff glân, heb ei 
halogi, gyfystyr â 'thrin gwastraff' ac felly mae 
wedi'i gynnwys o fewn Rheoliadau Trwyddedau 
Amgylcheddol 2016.  

 Mae CNC yn falch o glywed y bydd y Llysiau'r Dial 
bellach yn cael eu trin ar y safle yn unol â'u cod ymarfer ac 
yn unol â datganiad yr ymgeisydd sy'n cadarnhau 
ymhellach y bydd y defnydd o chwynladdwr yn seiliedig ar 
o leiaf dau chwistrelliad y flwyddyn am gyfnod 
rhagweladwy o ddwy flynedd. 

 Ni ddylai unrhyw ddatblygiad pellach fwrw yn ei flaen hyd 
nes y pennir bod y Llysiau'r Dial wedi'u gwaredu'n llwyr. 

Uned Bioamrywiaeth 
Gwynedd: 

 Dim gwrthwynebiad na phryderon ecolegol i ymestyn yr 
amser i gyflawni'r datblygiad, cyn belled bod y 
nodweddion ecolegol yn cael eu monitro a bod mesurau'n 
cael eu rhoi ar waith i osgoi'r effaith ar adar hirgoes megis 
y goesgoch, y goeswerdd a phioden y môr sy'n nythu ar 
ymyl deheul safle'r datblygiad; a chorhedydd y graig yn 
ystod y tymor magu, sy'n nythu yn y cerrig mawrion o 
amgylch y safle. Rhaid cyflwyno cofnodion ac adroddiad i 
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ddangos pa fesurau sydd wedi cael eu rhoi ar waith, megis 
cyfyngu oriau gwaith,  awr a hanner cyn llanw uchel ac ar 
ôl llanw uchel rhwng Medi a Mawrth er mwyn osgoi 
aflonyddu ar adar hirgoes.  

 O ystyried bod y newidiadau arfaethedig (trên y gwaith a'r 
gweithrediadau torri a llenwi) yn cael eu cynnwys o fewn 
ffin y llinell goch, ni ystyrir y bydd y gwaith o gloddio'r 
deunydd o'r blaendraeth yn newid casgliadau'r Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd a gynhaliwyd â'r cais gwreiddiol.  
Dim newid yn y tir a'r cynefin a gollir.  Posibilrwydd bod 
gwaredu llystyfiant a dyddodi gwastraff llechi'n darparu 
cynefin nythu mwy deniadol i adar sy'n gaeafu, 

 Pryderon o ran unrhyw gynigion ar gyfer sgrinio llechi a 
deunyddiau a fewnforir i waredu Llysiau'r Dial, o ystyried 
y posibilrwydd o ryddhau deunyddiau halogedig yn ystod 
y prosesau sgrinio. 

 Dim gwrthwynebiadau i strategaeth sy'n seiliedig ar 
driniaeth â chwynladdwr, yn amodol ar ddogfennu 
ffotograffig a monitro.  Defnyddio chwynladdwr mewn 
lleoliadau arwahanol ar ddail y planhigyn er mwyn lleihau'r 
defnydd ohono er mwyn rheoli unrhyw effeithiau posib ar 
yr amgylchedd lle mae'n cael ei chwistrellu.  Angen sawl 
chwistrelliad o'r chwynladdwr dros nifer o flynyddoedd i 
waredu Llysiau'r Dial. 

 Angen rheoli Buddleia, sy'n rhywogaeth ymwthiol, nad 
ydyw'n gynhenid. 

Sefydliad Gorchymyn 
Pysgodfeydd y Fenai: 

Pryder ynghylch p'un a fydd y risg o lygryddion yn cael eu 
rhyddhau o'r safle yn cynyddu o ganlyniad i'r newidiadau yn y drefn 
adeiladu. Mae ochr ddwyreiniol y Fenai yn Ardal Ddyfrol 
Cregynbysgod Ewropeaidd a dyma'r ardal ffermio cregynbysgod 
fwyaf yn y DU.  Pwysleisio pwysigrwydd monitro'r safle a'r 
amgylchedd cyfagos i sicrhau nad oes unrhyw ddigwyddiadau 
llygredd yn codi. 

RSPB Cymru:  Mae'r sylwadau a dderbyniwyd ar y cais blaenorol a 
gymeradwywyd dal yn ddilys. Bydd angen amodau i 
ddiogelu'r safle nythu llanw uchel fel rhan o'r rhwydwaith 
o nythod adar hirgoes sy'n gysylltiedig ag Ardan 
Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan (AGA),darparu 
arolygon ac asesiadau adaryddol digonol i gefnogi'r cais ac 
mae RSPB yn cyd-fynd â'r farn y gellir osgoi amharu ar y 
nyth llanw uchel trwy weithredu cyfyngiadau amser. Fodd 
bynnag, ystyrir y dylid addasu argymhellion yr adroddiad 
arolwg adar y gaeaf i gynnwys mis Medi er mwyn rhoi sylw 
i adar ymfudol yr hydref, gan ymestyn y cyfnod sensitif ar 
gyfer adar sy'n nythu o fis Medi hyd fis Mawrth yn 
gynwysedig.  

 Argymell y dylid defnyddio'r rheol i gyfyngu gwaith i dair 
awr yn ystod llanw uchel fel a ganlyn: 11/2 awr cyn ac ar 
ôl penllanw i gyd-fynd â'r argymhelliad o gyfnod o dair awr 
heb waith yn cwmpasu llanw uchel. Gofyn i Adran 4.4. y 
Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu gael ei ddiwygio i 
roi sylw i'r protocol ar gyfer adar nythu i adlewyrchu'r 
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mesurau lliniaru clir a phenodol a amlinellir yn yr 
Adroddiad Arolwg Adar Gaeafu.

Stad y Goron: Dim Ymateb 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd mewn tri lleoliad yn agos at y safle ar 16 
Tachwedd 2017 a rhoddwyd gwybod i gymdogion drwy lythyr a 
rhybudd yn y Caernarfon & Denbigh Herald ar 29 Tachwedd 2017. 
Derbyniwyd 25 llythyr yn gwrthynebu mewn ymateb i'r 
cyhoeddusrwydd statudol ar y cais sy'n tynnu sylw at y pryderon a 
ganlyn; 

Rhesymau dros Wrthwynebu: 
 Dŵr yn cael mynediad trwy'r safle
 Pryder ynghylch cydymffurfio gydag amodau a osodwyd i 

amddiffyn mwynderau preswyl (golchi olwynion ac atal 
llwch) 

 Cydymffurio gydag amodau cynllunio sy'n gofyn am 
gynllun samplo dŵr

 Aflonyddwch parhaus ac effeithiau iechyd sy'n gysylltiedig 
â datblygu gweithredol

 Nad yw rhoi caniatâd i estyn yr amser yn gosod cynsail ar 
gyfer unrhyw geisiadau yn y dyfodol

 Agwedd darniog at y datblygiad a dylai'r amddiffynfeydd 
môr fod wedi cael eu gosod cyn y gwaith i godi lefel y tir

 Gofyn i gyflwyno mesurau ar gyfer gwella cynefinoedd 
dan delerau'r amod cynllunio

 Effaith y bwriad ar y cynefin ystlumod lleol
 Effaith traffig ac amlder cerbydau cludo
 Addasrwydd y fynedfa bresennol o Ffordd y Traeth
 Angen rhoi sylw i ofynion amod 21 ar gyfer unrhyw waith 

is na'r marc penllanw cymedrig
 Problemau tipio gwastraff hanesyddol a thir gwneud o 

fewn parth llifogydd sy'n cynnwys llygryddion posib.
 Materion halogi tir a'r risg i dderbynyddion iechyd dynol 

on hefyd dyfroedd pysgod cragen. Peryg y bydd trwytholch 
yn golchi i'r amgylchedd morol oherwydd pwysau 
ychwanegol y datblygiadau ar y tir

 Presenoldeb rhywogaethau nad ydynt yn gynhenid yn 
cynnwys Llysiau'r Dial a gall gosod yr amddiffynfeydd 
môr danseilio'r gofyn am raglen llawn ac effeithiol i'w 
waredu.

 Effeithiau dŵr ffo ar ddynodiad ACA Ewropeaidd on 
hefyd, effaith uniongyrchol yr amddiffynfeydd môr ar 
gynefinoedd bioamrywiaeth, rhywogaethau ac ardaloedd 
bwydo adar 

 Effeithiau tymhorol ar fywyd gwyllt, yn enwedig cynefin 
nythu penllanw adar gaeafu a phoblogaethau mawr o 
bibydd y mawn a'r pibydd goesgoch. 

 Agosrwydd gorsaf bwmpio a chyfarpar Dŵr Cymru
 Effaith weledol yr amddiffynfeydd môr ar gymeriad asedau 

treftadaeth gerllaw ac adeiladau/strwythurau rhestredig
 Mae'r safle'n bwysig ar gyfer y canfyddiad o Fangor a'i 

berthynas gyda'r Fenai
 Sŵn, dirgryniad ac aflonyddwch 
 Amserlen angenrheidiol ar gyfer trin Llysiau'r Dial yn 

effeithiol 
 Monitro sŵn a dirgryniad a achosir i eiddo cyfagos 
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 Ystyried dewisiadau amgen o ran y pilenni haenog sy'n 
pydru 

 Nid yw sŵn sy'n uwch na 65Dba yn cydymffurfio â'r 
safonau BS perthnasol 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Yn ychwanegol i’r uchod, ni ystyriwyd fod y sylwadau a ganlyn yn 
ystyriaethau cynllunio dilys:

 Dilysrwydd yr adroddiad Geodechnegol a graddfa'r samplo 
a wnaed gyda'r cais gwreiddiol - C15/1081/11/LL

 Effeithiau posib datblygiadau preswyl arfaethedig yn y 
dyfodol ar y safle, e.e. gosod postiau ar gyfer sylfaeni

 Diffyg hyder yn yr ymgeisydd 
 Materion cynnal a chadw'r amddiffynfeydd môr a'r 

cyfrifoldeb am y safle
 Llwybr cerbydau sydd yn defnyddio seilwaith y priffyrdd 

sirol i gael mynediad i'r safle  
 Effaith andwyol posib ar gynigion datblygu Cais Safle 

Treftadaeth y Byd UNESCO, 'Diwydiant Llechi Gogledd 
Cymru'

 Perygl llifogydd ac effaith yr amddiffynfeydd môr ar 
newid neu gynyddu dadleoli ac erydu dŵr, yn effeithio ar 
Rhes Glandŵr a Greenbank

 Mater o ofynion benthycwyr morgais o ran presenoldeb 
Llysiau'r Dial

 Angen Trwydded Forol CNC cyn derbyn caniatâd 
cynllunio

 Gohirio'r prosiect i gynnal adolygiad annibynnol ar 
addasrwydd y safle ar gyfer datblygiad pellach gan 
gynnwys defnydd preswyl

 Addasrwydd y safle ar gyfer defnydd preswyl o ran 
gofynion NCT 15 (Datblygu a Pherygl Llifogydd)

 Casgliadau arolygon adar gaeafu 2017-18 yn amhendant, 
h.y. Mis Tachwedd i fis Mawrth yn gynwysiedig

 Dim manylion o'r trac mynediad i'r blaendraeth
 Cyfnod estynedig o aflonyddwch, 4-5 wythnos 
 Ymsuddiant yn sgil gwaith cloddio dwfn 
 Arolwg gwaelodlin eiddo cyn i'r gwaith fynd rhagddo a'r 

datblygwr i gael yswiriant risg i roi sicrwydd yn erbyn 
unrhyw waith atgyweirio 

 Dirgryniad wedi'i achosi gan weithrediadau sylfeni i 
amewnid yr haenau presennol o amgylch wal y doc. 

5. Asesu’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad 

5.1 Mae'r safle wedi cael ei ddefnyddio fel cowt adeiladwr a lle dros dro ar gyfer deunydd 
yn deillio o waith cloddio sy'n gysylltiedig â Rhan 1 y datblygiad preswyl ym Mae 
Hirael. Mae'r caniatâd cynllunio i godi lefel y tir eisoes wedi'i weithredu hyd at lefel 
cap o ddim mwy na 6.98m uwchlaw Datwm Ordnans, gan alluogi'r datblygwr i 
gyflwyno cais i Gyfoeth Naturiol Cymru i symud y safle o ddynodiad Parth Perygl o 
Lifogydd C2 ar fapiau cyngor datblygu NCT 15 (Datblygu a Pherygl o Lifogydd). 
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5.2 Yn flaenorol, roedd yr ardal a adwaenir fel Bae Hirael wedi cael ei dynodi fel safle i'w 
ailddatblygu dan bolisi C5 y Cynllun Datblygu Unedol oedd yn nodi safleoedd 
ailddatblygu ar y map cynigion fel y rhai mewn lleoliadau allweddol mewn 
canolfannau neu bentrefi neu yn agos atynt a all roi cyfleoedd i amrywiaeth o 
ddefnyddiau a gwneud defnydd effeithiol o dir a ddatblygwyd ynghynt neu dir na chaiff 
ei ddefnyddio i’w lawn botensial. 

5.3 Yn dilyn mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn, nid 
yw'r ardal sy'n destun y cais hwn bellach yn rhan o ddynodiad ailddatblygu penodol ar 
y map cynigion, ac yn hytrach mae'r safle cyfan wedi'i gynnwys o fewn ffin ddatblygu 
Bangor ac yn berthnasol i Polisi PCYFF 1 sy'n datgan; "Caniateir cynigion tu mewn 
Ffiniau Datblygu yn unol â pholisïau a chynigion
eraill y Cynllun hwn, polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio 
perthnasol eraill.”.

5.4 Hefyd, datgan paragraff 4.9 Polisi Cynllunio Cymru, 'ffafriaeth i ailddefnyddio tir'  
'Mae’n bosibl y gallai llawer o safleoedd a ddatblygwyd o’r blaen mewn ardaloedd 
adeiledig fod yn rhai addas i’w datblygu gan y bydd eu hailddefnyddio’n hyrwyddo 
amcanion cynaliadwyedd' yn cynnwys safleoedd:  

 Mewn aneddiadau presennol ac o’u cwmpas, lle mae tir, eiddo masnachol 
neu dai sy’n wag neu nad ydynt yn cael eu defnyddio ddigon;

 Mewn ardaloedd maestrefol sy’n agos at ganolfannau trafnidiaeth gyhoeddus 
a allai gynnal defnydd dwysach ar gyfer tai neu ddefnydd cymysg;

 Sy’n sicrhau tir ar gyfer estyniadau trefol, a
 Sy’n hwyluso gwaith o adfywio’r cymunedau presennol.”

5.5 Fodd bynnag, byddai unrhyw gynigion datblygu ar gyfer y safle yn y dyfodol yn destun 
cais cynllunio ar wahân fyddai'n cael ei asesu ar sail ei rinweddau ei hun. Y prif fater 
ynghylch y cais hwn yw asesu cynigion datblygu ac ystyriaethau cynllunio perthnasol 
cais i gwblhau'r datblygiad yn unol â'r cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo mewn 
gwaith paratoi safle, cyn cyflwyno cais pellach i ddatblygu.  

5.6 Wrth ystyried yr uchod, mae'r gwaith i gofi lefel y tir wedi llwyddo i gofi lefel y tir 
uwchlaw'r Parth Llifogydd C2 i greu tir sy'n fwy addas i gael ei ddatblygu. Wedi 
ystyried yr holl ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill, gan gynnwys Effaith Traffig, 
Cadwraeth Natur, Mwynderau, Cynaliadwyedd, Rheoli Llygredd a Llifogydd, ystyrir 
bod y datblygiad, mewn egwyddor, yn cydymffurfio â Chanllaw a Pholisi Cynllunio 
Rhanbarthol a Chenedlaethol, yn ogystal â gofynion Polisi PCYFF 1 Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2016.

Mwynderau Gweledol

5.7 Nid yw’r safle yn destun unrhyw gyfyngiadau tirwedd statudol na lleol, ond saif 
oddeutu 100m i'r de orllewin o Dirlun Dyffryn Ogwen o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol. Mae ffin parc a gardd hanesyddol Porth Penrhyn/Casterll Penrhyn 'GD40' 
385m i'r dwyrain a Phier Bangor, strwythur rhestredig gradd II* 240m i'r gogledd. Mae 
AHNE Môn oddeutu 1,400m i'r gogledd.

5.8 Mae methodoleg LANDMAP yn sefydlu dull systematig o gofnodi ac adfer 
gwybodaeth ynghylch rhinweddau penodol tirweddau. Caiff Tirweddau Hanesyddol a 
Diwyllianol eu cydnabod fel rhinweddau eithriadol yn ardal cymeriad y dirwedd '1' 
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(Gwastadedd Arfordirol Bangor) ac mae patrwm y dirwedd yn bennaf yn adlewyrchu 
dylanwad Stad Penrhyn ond hefyd ehangder mawr tywod a fflatiau llaid rhynglanwol 
Traeth Lafan. Ymysg prif faterion eraill, mae'r strategaeth yn cydnabod pwysigrwydd 
y Rhestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru a pherthynas 
yr ardal cymeriad y dirwedd gydag AHNE Môn, o ystyried arwyddocad hanesyddol a 
diwylliannol yr ardaloedd hyn, amcanion cadwraeth natur a rheoli cynefinoedd.

5.9 Daeth yr asesiad ar effeithiau gweledol a adroddwyd arno yn y cais gwreiddiol i'r 
casgliad y bydd graddau'r newid o ran effaith weledol yn gynnydd bychan i ganolig 
mewn lefelau tir ond ar y cyfan, clawdd unffurf o gerrig caeau a'r deynydd cerrig i 
amddiffyn rhag y môr ar ymylon y safle fydd nodwedd mwyaf amlwg y datblygiad. 
Fodd bynnag, mae gosod deunydd amddiffynol i amddiffyn rhag y môr yn nodwedd 
cyffredin mewn sawl anheddiad arfordirol ac ni ystyrir felly fod darparu'r fath beth yn 
unol â'r cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo yn mynd i edrych allan o le yn y gosodiad 
hwn. Bydd y gwaith tir fydd yn defnyddio peiriannau i dorri a llenwi a gosod yr 
amddiffynfeydd môr yn amharu dros dro am gyfnod gweddol fyr. 

5.10 Mae'r amodau sydd yn ymwneud â chaniatadau mwynau a gwastraff fel arfer yn 
cynnwys cynigion adfer ac ôl-ddefnydd sy'n canolbwyntio ar greu ardaeloedd er lles 
cadwraeth natur.  Fel y nodwyd eisoes, prif ddiben y datblygiad yw codi lefel safle tir 
llwyd uwchlaw'r Parth Llifogydd C2 i greu platfform fydd yn fwy addas i gael ei 
ddatblygu. Fodd bynnag, pe cyfyd sefyllfa lle nad oes cais am ddatblygu pellach, 
byddai angen sicrwydd ar yr awdurdod y bydd y safle'n cael ei adfer i ôl-ddefnydd 
buddiol. Felly, byddai'n rhesymol cadw amod ar y caniatâd i sicrhau y bydd y safle'n 
cael ei adfer er lles cadwraeth natur o fewn cydfnod penodol oni bai y cyflwynir cais 
pellach i ddatblygu'r safle.

5.11 Mewn ymateb i ymgynghoriad ar y cais gwreiddiol, cadarnhaodd CADW na fyddai'n 
dymuno cyflwyno unrhyw sylwadau gan nad oes unrhyw henebion rhestredig na 
pharciau a gerddi rhestredig yn y cyffiniau i gael eu heffeithio gan y datblygiad 
arfaethedig. O gofio graddfa a chymhlethdod y gwaith sydd ei angen i gwblhau'r 
datblygiad yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd, ni ystyrir ei fod yn ymarferol 
cynnal asesiad ar unrhyw effeithiau uniongyrchol neu anuniongyrchol (ffisegol neu 
ddim yn ffisegol) y datblygiad ar dirwedd hanesyddol y cyffiniau.  O ran y dirwedd ac 
effeithiau gweledol, ni ystyrir y bydd y bwriad yn effeithio ar nodweddion arfordirol, 
cynefinoedd a chymeriad, gan gynnwys gosodiad AHNE y Fenai ac Ynys Môn, nac ar 
Barc a Gerddi Hanesyddol Porth Penrhyn. 

5.12 Ystyrir, gydag amodau adfer priodol, fod y datblygiad felly yn cydymffurfio gyda 
gofynion Polisi PCYFF 3, AMG 3 ac AT 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (dylunio 
a siapio lle, gwarchod a gwella nodweddion a rhinweddau sy'n nodedig i gymeriad y 
dirwedd leol a cadw a gwella asedau treftadaeth megis Tirweddau Hanesyddol).

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.13 Mae amod 2 yn cyfyngu ar y cyfnod a ganiateir i weithredu'r caniatâd o fewn naw mis 
i gyflwyno'r hysbysiad (4 Ebrill 2017) ac yn sgil yr amserlen hwn, mae'r ymgeisydd yn 
chwilio am estyniad er mwyn cwblhau'r gwaith torri a llenwi a gosod yr 
amddiffynfeydd môr a'r cerrif o amgylch y pentir yn unol â chynlluniau'r cais.   Mae 
angen 7,500 tunnell arall o gerrig amddiffyn i adeiladu cloddiau'r safle hyd at lefel cap 
o ddim mwy na 6.98m AOD sydd eisoed wedi'i gyflawni ar rhan fwyaf o'r safle. Dylai'r 
estyniad amser hefyd ystyried y cyfnod o amser sydd ei angen ar gyfer trin a rheoli 
Llysiau'r Dial. 
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5.14 Gweithredwyd ar y gwaith a oedd yn cynnwys dod a deunydd anadweithiol i'r safle i 
godi lefel y tir rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2017. Roedd hyn yn cynnwys cynnydd 
dros dro mewn symudiadau traffig ar hyd Ffordd y Traeth a oedd yn cynnwys cludo 
16,845 o dunnelli o ddeunydd, oddeutu 25 o lwythi 20 tunnell yn cario oddeutu 500 
tunnell y dydd. O ran yr effaith ar fwynderau preswyl, y prif faterion sydd dal yn 
gysylltiedig â'r datblygiad yw ardrawiadau posib sŵn, dirgryniad a llwch yn deillio o 
gludo deunydd a gwaith peirianyddol sy'n gysylltiedig â derbyn a defnyddio 
amddiffynfeydd cerrig i adennill tir sydd islaw'r marc penllanw cymedrig.

5.15 Mewn ymateb i'r cyhoeddusrwydd statudol ar y cais, mae'r awdurdod wedi derbyn nifer 
o wrthwynebiadau gan breswylwyr lleol ynghylch cydymffurfio â'r amodau oedd ar y 
caniatâd gwreiddiol i amddiffyn mwynderau preswyl. Mae'n bosib fod natur gynhenid 
deunydd gwastraff llechi wedi'u falurio a ddefnyddir mewn gwaith codi lefelau tir a'r 
amodau tywydd ar adeg gweithredu'r prosiect wedi pero achosion lle'r oedd llwch wedi 
cario, er deallir fod yr ymgeisydd wedi defnyddio cyfleuster golchi olwynion yn ystod 
camau olaf y datblygiad.  O gofio natur a hyd y contract sydd ei angen ar gyfer adeiladu 
clawdd ar y draethlin, bydd effaith y sŵn, llwch a'r trafnidiaeth yn gymesurol i ardal y 
cais. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar y gwaith o ran y llanw, telerau'r drwydded forol 
a mesurau lliniaru ar gyfer adar nythu oll yn effeithio ar gyflymder y gwaith ac mae'n 
derbygol felly y bydd angen defnyddio'r llwyfandir yn Rhan 2 y gwaith ar gyfer storio 
deunyddiau dros dro yn ystod cyfnod y contract. Mae'r ymgeisydd yn rhagweld y bydd 
y gwith yn para am 14 wythnos, ac y bydd gofyn cael cyflenwad parhaus o 150 tunnell 
o gerrig pob dydd, wedi'u cludo i'r safle mewn cerbydau cymalog yn cario llwythu 30 
tunnell.  

5.16 Er hynny, ystyrir y bydd modd cyflawni'r gwaith torri a llenwi a chario 7,500 o gerrig 
i'r safle yn eithaf sydyn ac felly ni fydd unrhyw effeithiau'n para'n hir iawn a bydd 
modd eu rheoli'n bellach drwy amodau cynllunio a'r rhestr a ganlyn o fesurau lliniaru 
arfaethedig sydd yn y Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu a gyflwynwyd gyda'r cais 
gwreiddiol; 
 Y gweithredwr i gadw log cwynion fydd ar gael i'w archwilio gan yr awdurdod 

lleol, Oriau Gwaith;


o 8.00am - 5.00pm dydd Llun i ddydd Gwener,

o 8.00am - 1.00pm ar ddydd Sadwrn.
 Mesurau rheoli ar gyfer lleihau effaith llwch yn cael ei gario i ffwrdd, lefelau 

sŵn, anwedd a digryniad yn unol ag amodau cynllunio presennol, gan ystyried 
derbynyddion oddi ar y safle. Bydd mesuray rheoli llwch yn cynnwys;
o Selio pentyrrau drwy eu rolio neu drwy ddulliau eraill i leihau'r potensial i 

lwch gael ei gario i ffwrdd,
o Tampio pentyrrau stoc,
o Defnyddio tanciau a chwistryllwyr dŵr yn ystod tywydd sych,
o Defnyddio ysgubwyr ffordd i ysgubo arwynebau ffyrdd a'r cyfleuster golchi 

olwynion ar y safle,

5.17 Mae'r safle o fewn ffin ddatblygu Bangor sy'n destun Polisi PCYFF 1 Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. O ystyried natur adeiladwaith y clawdd a lleoliad y 
cerrig amddiffyn, ystyrir bod effaith sŵn, llwch, dirgryniad, oriau gwaith a chludo yn 
amhariad dros dro ar fwynderau preswylwyr lleol y gellir ei reoli drwy amodau 
cynllunio. Yn ogystal, yn eu cyfarfod ar 19 Mawrth 2018, gofynnodd y pwyllgor 
cynllunio i amodau gael eu haddasu i gyfyngu ar unrhyw weithrediadau ar ddydd 
Sadwrn. Fodd bynnag, mae'r ymgeisydd yn gofyn am gael parhau i weithio ar ddydd 
Sadwrn yn sgil y cyfygniadau sydd yn eu lle yn barod o ganlyniad i’r llanw uchel, sy'n 
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cyfyngu ar yr oriau gwaith sydd ar gael ar y safle hwn.  Yn sgil cyfnod cymharol fyr y 
gwaith sy'n gysylltiedig â gosod y rip-rap, mae'r cais yn rhesymol ac felly fe ystyrir 
bod y datblygiad yn cydynffurfio â pholisi PCYFF 2 y CDLl ar y Cyd (meini prawf 
datblygu). 

Traffig a Mynediad 

5.18 Fel y nodir uchod, bydd cynnydd dros dro mewn symudiadau traffig ar hyd Ffordd y 
Traeth yn cynnwys cludo 7,500 tunnell o gerrig amddiffyn i'r safle dros gyfnod o 14 
wythnos, i gynnwys pump cerbyd sy'n cario llwythi 30 tunnell neu 8 cerbyd sy'n cario 
llwythi 20 tunnell i gludo hyd at 150 tunnell y dydd. Byddai hyn yn golygu llai nag 1 
HGV yr awr ar yr A5 a'r Briffordd Sirol Dosbarth 1 sy'n sylweddol llai na'r cyfyngiad 
25 x 20 tunnell sy'n bodoli mewn amod ar hyn o bryd. Os pennir fod y deunydd sydd 
wedi'i dorri yn anaddas i'w ddefnyddio fel llenwad, bydd yn cael ei symud oddi ar y 
safle yn unol ag egwyddor llwythi dychwelyd, sydd felly'n lleihau symudiadau 
trafnidiaeth i ac o'r safle.

5.19 Nid oes gan Uned Drafnidiaeth y Cyngor unrhyw wrthwynebiad i'r bwriad, ond 
roeddynt wedi nodi'r argymhellion a ganlyn gyda'r caniatâd gwreiddiol fydd yn cael eu 
cadw fel amodau drwy gydol y datblygiad; 
 Dylai trefniadau digonol gael eu rhoi yn eu lle ar gyfer cyfleuster golchi olwynion 

ar y safle gyda rhagor o ddarpariaeth ar gyfer sgubwr ffordd yn ystod y cyfnod 
cludo,

 Rhaid cytuno ar arwyddion digonol gyda'r gwasanaeth trafnidiaeth  cyn cludo 
deunyddiau i mewn i’r safle er mwyn rhybuddio defnyddwyr y ffordd fod 
peiriannau trwm yn croesi’r briffordd

5.20 Nid oes modd i’r cyhoedd ddod i’r safle ac nid yw’r bwriad yn cael effaith ar 
symudiadau pobl h.y. nid yw’n cael effaith ar ardaloedd cerddwyr, llwybrau na hawliau 
tramwy. Fodd bynnag, dylid nodi bod hawl dramwy gyhoeddus o Ffordd Glandwr i’r 
Clwb Crosville a gysylltir gan ffordd stad trwy Ddatblygiad Rhan 1 sy'n ffurfio rhan o 
Rwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans. Mae'r Cynllun Rheoli Amgylchedd 
Adeiladu a gyflwynwyd i gefnogi'r cais yn cadarhnau y bydd arwyddion priodol yn 
cael eu defnyddio i rybuddio defnyddwyr eraill y briffordd y bydd cerbydau nwyddau 
trwm (HGVs) yn mynd i'r safle yn ystod y gwaith cludo ac y byddant yn sicrhau 
cydweithio'n agos gyda'r Awdurdod Priffyrdd i sicrhau arferion gwaith diogel. Noda'r 
CRAA hefyd y bydd holl weithgareddau'n cael eu cadw o fewn y byrddau sy'n 
amgylchynu'r safle a bydd cynllun rheoli traffig cynhwysfawr ar waith i sicrhau nad 
yw'r gwaith yn mharu ar draffig na cherddwyr ar ffyrdd neu lwybrau cyfagos. Bwriedir 
cynnwys llwybr cerdded o amgylch y pentir yn Rhan 2 y datblygiad. Ni ystyrir y bydd 
y datblygiad yn effeithio ar yr hawl tramwy cyhoeddus ac mae gan y safle fynediad 
uniongyrchol i Briffordd Sirol yr A5. 

5.21 O ystyried yr effaith ar briffyrdd, mae'r bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor o ran ei 
fod yn cydymffurfio â pholisi TRA 4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a 
Môn. Bydd cynllun i gadarnhau lleoliad cyfleuster golchi olwynion dros dro yn destun 
amod cynllunio.

Bioamrywiaeth ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

5.22 Mae'r safle’n rhan o safle ymgeisiol bywyd gwyllt (Porth Penrhyn a’r Fenai - 1632) 
gan ei bod yn ardal rynglanwol a restrir dan Adran 42 (Deddf yr Amgylchedd Naturiol 
a Chymunedau Gwledig 2006) gan Lywodraeth Cymru fel cynefin o bwysigrwydd i 
fioamrywiaeth Cymru (llaid rhynglanwol a ddefnyddir gan adar hirgoes yn y gaeaf 
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megis pioden y môr, y gylfinir, pibydd y mawn a’r chwiwell) sy’n cefnogi Ardal 
Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan. 380 metr sgwâr o laid rhynglanwol a gollir yn 
sgil y bwriad gyda 1,400 metr sgwâr cyffredinol o gynefinoedd rhynglanwol eraill yn 
cael eu hawlio gan ddeunyddiau a ollyngir. Bydd y golled hon yn un barhaol ond cyfran 
fechan yw hi o wastadeddau llaid Porth Penrhyn ac nid ystyrir ei bod yn arwyddocaol. 
I liniaru effaith, amlinella Bioamrywiaeth Gwynedd argymhellion penodol i'w 
cynnwys mewn amodau cynllunio i gyfyngu ar darfu ar adar nythu yn ystod y gwaith 
adeiladu ac yn y tymor hir.

5.23 Mae nifer o astudiaethau ecolegol wedi'u cynnal ar y safle sy'n dyddio i 2013 gan 
gynnwys arolwg cynefinoedd Rhan 1, sgrinio HRA, asesiad ecolegol rhagarweiniol yn 
ogystal ag arolygon adar gaeafu. Nid yw'r adroddiadau'n adnabod unrhyw 
boblogaethau arwyddocaol o ystlumod all gael eu heffeithio gan y cynigion datblygu 
ac nid CNC na Bioamrywiaeth Gwynedd wedi codi'r mater yn benodol. Mae'r asesiad 
ecolegol rhagarweiniol a gyflwynwyd gyda'r cais gwrediddiol yn cadarnhau cofnodion 
COFNOD fod yna hyd at wyth rhywogaeth o ystlumod o fewn cylch 2km i'r safle, a'r 
agosaf yn berthnasol i rhywogaeth na chafodd ei hadnabod. oddeutu 90m i'r gogledd-
orllewin o'r safle.  Dywed yr adroddiad;  “The survey area is considered to be of limited 
value for roosting bats, with the exception of the recently developed residential area 
which may provide some roosting opportunities for crevice dwelling species. The sea 
walls around parts of the boatyard are subject to regular ingress of seawater, and are 
considered to be entirely unsuitable for roosting purposes. As the proposed 
development will have no impact on the recently developed land, no adverse impacts 
on roosting bats are anticipated. At present the mosaic of habitats presence on site is 
of limited value to foraging bats, and it lacks linear features that are favoured by most 
species for commuting purposes. The proposed development is therefore considered 
unlikely to adversely impact upon foraging bats”.

5.24 Cyflwynwyd arolwg adar yn gaeafu a gynhaliwyd rhwng Rhagfyr 2015 a Mawrth 2016 
i gefnogi'r cynigion datblygu gwreiddiol, sydd bellach wedi'i ddiweddaru ac sy'n 
cynnwys data arolwg ar gyfer misoedd Ionawr, Chwefror a Mawrth 2018. 
Defnyddiwyd crynodeb o ddata'r Wetland Bird Survey (WeBS) 2009-2014, a 
ddarparwyd gan y British Trust for Ornithology, i roi canlyniadau'r arolygon adar sy'n 
gaeafu yng nghyd-destun pwysigrwydd adaryddol y safle a'i bethynas ag AGA Traeth 
Lafan o ran rhywogaethau adar gaeafu.

5.25 Mae canlyniadau'r arolwg adar gaeafu a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2017 yn 
ymddangos yn gyson â chanlyniadau arolwg 2015-16 lle cofnodwyd pioden y môr a'r 
gylfinir yn y safle, ond mewn niferoedd eithaf bychan. Cofnodwyd niferoedd bychan 
o'r wyach fawr copog y tu allan i'r safle ond o fewn 150m i ffin y safle.  O ganlyniad, 
ni ystyrir bod safle'r datblygiad arfaethedig yn darparu cynefin allweddol ar gyfer yr 
un o'r tair rhywogaeth AGA perthnasol. Fodd bynnag, yn ychwanegol rhywogaethau 
perthnasol uchod, cofnodwyd y goesgoch yn y safle, a oedd yn cynrychioli cyfran 
weddol uchel o boblogaeth yr AGA (16.6-33.3%). Felly, bydd y gwaith cloddio i 
hwyluso adeiladu'r amddiffynfeydd môr ar ffurf cerrig, yn arwain at symud rhai 
pibyddion cochion o fewn safle'r datblygiad.

5.26 Daeeth Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd, a gynhaliwyd gan Gyngor Gwynedd dan 
reoliad 61 Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 is casgliad gyda'r bwriad 
gwreiddiol na fyddai’r datblygiad yn cael effaith sylweddol ar Ardal Warchodaeth 
Arbennig Traeth Lafan. O ystyried bod y newidiadau arfaethedig (trên y gwaith a'r 
gweithrediadau torri a llenwi) yn cael eu cynnwys o fewn ffin y llinell goch, nid yw 
Bioamrywiaeth Gwynedd yn ystyried y bydd y gwaith o gloddio'r deunydd o'r 
blaendraeth yn newid casgliadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a gynhaliwyd â'r 
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cais gwreiddiol, o ystyried na fydd unrhyw newid yn y tir a'r cynefin a gollir.  Fodd 
bynnag, mae'r dystiolaeth a gasglwyd yn ymddangos i ddynodi bod gwaredu llystyfiant 
a dyddodi gwastraff llechi'n darparu cynefin nythu mwy deniadol i adar sy'n gaeafu. 
Mewn ymateb i'r ymgynghoriad, cytunodd Cyfoeth Naturiol Cymru gyda'r asesiad gan 
ddatgan fod y mesurau arfaethedig yn y cais yn ddigonol i sicrhau y bydd effeithiau 
sylweddol ar AGA Traeth Lafan a'r rhywogaethau perthnasol o bioden y môr yn 
anhebygol.  

5.27 At hyn, nid ystyrir y bydd y bwriad, ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â phrosiectau 
neu gynlluniau eraill, yn cael effaith andwyol ar nodweddion cymhwysol Ardal 
Cadwraeth Arbennig y Fenai a Bae Conwy, (gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod 
nad ydynt dan ddŵr môr adeg llanw isel a chilfachau a baeau bas, mawr) sydd 320 metr 
o safle’r cais. Fodd bynnag, gan fod adar symudol yn nodwedd sydd wedi'i dynodi'n 
rhan o AGA a SoDdGA Traeth Lafan, dylid ystyried unrhyw effeithiau ar adar.

5.28 Mae mesurau wedi cael eu hymgorffori yn y bwriad i hyrwyddo bioamrywiaeth gan 
gynnwys cyflwyno manylion i hyrwyddo nodweddion nythu corhedydd y graig yn 
nyluniad terfynol y cynllun yn unol ag amod 5 cais cynllunio C15/1081/11/LL. Roedd 
cais C17/1203/11/AC yn rhyddhau gofynion amod 5 yn ffurfiol ond roedd yr un 
cyflwyniad hefyd yn cadarnhau'r rhestr o fesurau i gydymffurfio â monitro ecolegol yn 
unol ag amod 21. 

5.29 Mae'r gwaith sydd wedi'i gyflawni hyd yn hyn wedi cael ei gadw y tu mewn i ôl-droed 
y deunyddiau a ollyngwyd uwchlaw'r marc penllanw cymedrig yn flaenorol. Mae'r 
deunydd hwn wedi cael ei gywasgu'n sylweddol ar ol defnyddio tir Rhan 2 fel cowt 
adeiladwr ac mae'r adroddiad ecolegol a gyflwynwyd yn unol â gofynion amod 21 yn 
datgan nad oedd tystiolaeth o adar nythu nad ymlusgiaid oherwydd natur y ddaear sy'n 
brin o nodweddion cysgodi neu gaeafgysgu. Felly, parthed y gwaith sydd eisoes wedi'i 
gyflawni ar y safle, mae'r adroddiad ecolegol a'r ymchwiliadau safle a gynhaliwyd ar 
29 Mawrth, 4 Ebrill a 18 Ebrill 2017 yn dangos fod yna gydymffurfiaeth â gofynion 
amod 21. Fodd bynnag, mae'r gofyn yn parhau i gynnal gwaith monitro ecolegol am 
gyfnod y datblygiad a'r mater penodol o adar hirgoes sy'n nythu. 

5.30 Yr elfen mwyaf amlwg a'r un sydd fwyaf sensitif o ran ecoleg yw gosod 'rip-rap' ar hyd 
y blaendraeth yn ogystal â gwaith torri a llenwi i baratoi haenau i ddal pwysau'r 
amddifynfeydd cerrig. Wrth ymateb i'r ymgynghoriad, cadarnhaodd Uned 
Bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd nad oes unrhyw wrthwynebiad na phryderon 
ecolegol i ymestyn yr amser i gyflawni'r datblygiad, cyn belled bod y nodweddion 
ecolegol yn cael eu monitro a bod mesurau'n cael eu rhoi ar waith i osgoi'r effaith ar 
adar hirgoes megis y goesgoch, y goeswerdd a phioden y môr sy'n nythu ar ymyl 
deheuol safle'r datblygiad; a chorhedydd y graig yn ystod y tymor magu, sy'n nythu yn 
y cerrig mawrion o amgylch y safle. Nid oes gan CNC unrhyw sylwadau pellach i 
wneud ar y cynigion hyn ond mae'n cytuno â Bioamrywiaeth Gwynedd ynghylch 
parhad nythod penllanw adar gaeafu, hirgoes.

5.31 Mae RSPB wedi gwneud sylwadau wrth ymateb i'r ymgynghoriad ar cais pellach i 
ymestyn y rip-ap ar ochr ddwyreiniol y safle. Fodd bynnag, mae eu sylwadau ar y cais 
a ganiatawyd yn flaenorol yn parhau'n ddilys. Datgan RSPB y bydd rhaid wrth amodau 
i ddiogelu'r nyth adar penllanw fel rhan o'r rhwydwaith o nythod adar hirgoes sy'n 
gysylltiedig ag Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan (AGA). Mae arolygon ac 
asesiadau adaryddol digonol wedi'u cyflwyno i gefnogi'r cais ac mae RSPB yn cyd-
fynd â'r farn y gellir osgoi amharu ar y nyth llanw uchel trwy weithredu cyfyngiadau 
amser.  
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5.32 Fodd bynnag, ystyrir y dylid diwygio argymhellion yr adroddiad arolwg adar gaeafu i 
gynnwys mis Medi er mwyn rhoi sylw i bresenoldeb adar teithiol yr hydref, gan 
ymestyn y cyfnod sensitifrwydd ar gyfer adar nythu i fis Medi hyd fis Mawrth yn 
gynwysiedig. Mae CNC yn cytuno ag argymhelliad yr RSPB bod y dylid gweithredu'r 
cyfyngiad gweithio tair awr yn ystod llanw uchel fel a ganlyn:  11/2 awr cyn ac ar ôl 
penllanw i gyd-fynd â'r argymhelliad o gyfnod o dair awr heb waith yn cwmpasu llanw 
uchel.  Mae CNC yn gofyn ymhellach i'r ymgeiswyr gynhyrchu a gweithredu amserlen 
waith yn nodi manylion y cyfnodau gwaith cyfyngedig dyddiol o amgylch llanw uchel 
yn unol â'r hyn sydd wedi'i nodi yn yr amod. 

5.33 Yn ogystal, mae'r RSPB yn gofyn bod Adran 4.4 y Cynllun Rheoli Amgylcheddol 
Adeiladu yn cael ei addasu i fynd i'r afael â'r protocol ar gyfer adar sy'n nythu i gyd-
fynd â'r mesurau lliniaru clir a phenodol sydd wedi'u hamlinellu yn yr Adroddiad 
Arolwg Adar sy'n Gaeafu.

5.34 Bydd angen cynnal amod 21 am holl gyfnod y datblygiad er mwyn gweithredu trefn 
gynhwysfawr o fonitro ecolegol ac i ddangos pa fesurau sydd wedi cael eu gweithredu 
i osgoi amharu ar adar hirgoes, gan gynnwys cofnodion o'r amseroedd y mae'r gwaith 
yn cael ei gynnal, cyfeiriad at gynlluniau a ffotograffau a monitro adar nythu ac adar 
hirgoes sy'n bwydo yn wythnosol. 

5.35 Ystyrir felly bod y datblygiad yn cydymffurfio â chanllawiau Polisi Cynllunio 
Cenedlaethol ynghyd â Pholisi PS 19, AMG 4, AMG 5 ac AMG 6 Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

Rheoli Llygredd a Thir wedi'i Halogi

5.36 Aseswyd mater rheoli llygredd a thir wedi'i halogi yn y cais cynllunio gwreiddiol 
(C15/1081/11/LL), lle'r oedd yr Adroddiad Geoamgylcheddol a'r Wybodaeth Ategol a 
gyflwynwyd i gefnogi'r bwriad yn cadarnhau fod peryg fod y tir a gafodd ei adennill 
yn Rhan 2 y datblygiad wedi'i halogi. Mae'r cais wedi bod yn destun ymgynghoriad 
llawn â Chyfoeth Naturiol Cymru a Gwasaneth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor 
Gwynedd. Daeth yr asesiad Geoamgylcheddol i'r casgliad fod: yr asesiad o’r perygl i 
iechyd pobl wedi dangos bod y pridd daear caled yn y safle’n cynnwys asbestos, arian 
byw, plwm a Hydrocarbonau Aromatig Polysyclig ar grynodiadau a allai fod yn 
sylweddol beryglus i bobl. O'r herwydd, mae'r Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu'n 
cynnig strategaeth adfer i liniaru peryglon o'r fath, h.y. system gorchudd glân i sicrhau 
bod y deunydd sydd wedi'i ollwng yn cael ei selio ac i leihau'r llwch sy'n cael ei 
chwythu yn y gwynt a'r silt sy'n goferu. 

5.37 Daeth asesiad pellach o grynodiadau trwytholch llygryddion posib ar y safle i'r 
casgliad; "Pan ystyrir effeithiau sylweddol gwanhau dŵr daear ac yna wedyn dŵr 
wyneb, mae'n amlwg na fydd y crynodiadau trwytholch a gofnodwyd yn peri risg 
sylweddol i ddyfroedd a reolir." “ Cefnogir hyn gan ganlyniadau'r samplau dŵr daear 
a dŵr wyneb a gynhaliwyd fel rhan o'r Ymchwiliad Safle Rhagarweiniol (adroddiad 
T/14/1380/PSI, dyddiedig 20 Chwefror 2014) a oedd yn dangos nas adroddwyd ar 
unrhyw grynodiadau dŵr daear neu ddŵr wyneb a oedd yn uwch na'r meini prawf 
sgrinio sy'n amddiffyn dyfroedd a reolir." 

5.38 Mae'r awdurdod wedi derbyn pryderon gan Gyngor Dinas Bangor a phreswylwyr lleol 
y gall y tir dan sylw fod wedi'i halogi'n drwm, gan gynnwys metalau trwm, asbestos a 
gwastraff meddygol o bosib, sy'n peri pryfer ynghylch amharu ar y rhain a llygredd yn 
effeithio ar y Fenai a'r gwlâi misglod. Fodd bynnag, nid yw’r safle wedi’i gynnwys ar 
gofrestr yr Awdurdod o dir llygredig ond yng nghyswllt ymdrin â thir sydd o bosib yn 
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ansad neu sy’n halogedig, dywed paragraff 13.5.1 Polisi Cynllunio Cymru; “Dylai’r 
system gynllunio arwain y broses ddatblygu i leihau’r risgiau sy’n codi yn sgil peryglon 
naturiol neu wneuthuredig, gan gynnwys risgiau o ganlyniad i dir ansad a thir 
halogedig. Nid atal datblygu tir o’r fath yw’r nod, er y gallai hynny fod yn ymateb 
priodol mewn rhai achosion. Yn hytrach, y nod yw sicrhau bod y datblygu’n addas a 
bod y cyfyngiadau ffisegol ar y tir, gan gynnwys yr effaith y disgwylir i’r newid yn yr 
hinsawdd ei chael, yn cael eu hystyried bob cam o’r broses gynllunio. Fodd bynnag, y 
datblygwr sy’n gyfrifol o hyd am ganfod i ba raddau y mae’r tir yn ansad, a beth fyddai 
effaith hynny, yn ogystal ag ystyried unrhyw risgiau eraill. Mater i’r datblygwr yw 
sicrhau bod y tir yn addas ar gyfer y datblygiad arfaethedig, gan nad oes gan yr 
awdurdod cynllunio ddyletswydd gofal i dirfeddianwyr.” 

5.39 Fodd bynnag, erys y ffaith fod angen rhoi sylw i faterion rheoli llygredd a rheoli safle 
a bod angen eu monitro ymhellach yn yr amodau cynllunio i leihau'r perygl y bydd llif 
trwytholch a chynydd mewn gwaelodi yn effeithio'n andwyol ar fioamrywiaeth lleol, y 
diwydiant pysgod cregin a'r amgylchedd dŵr lleol ond hefyd, yr effeithiau ehangach ar 
nodweddion AGA ac ACA oherwydd y newidiadau posib i ardaloedd bwydo adar yn 
ogystal â chysylltiadau hydrolegol. Wrth ymateb i'r ymgynghoriad ar y cais gwreiddiol, 
argymhellodd Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd y dylai'r mesurau lliniaru 
arfaethedig gael eu rheoli trwy amod cynllynio ac y dylai'r ymgeisydd weithredu 
cynllun samplo a dadansoddi dŵr i ganfod presenoldeb llygryddion. 

5.40 Mae'r ymgeisydd wedi cadarnhau nad yw'r gwastraff llechi a ddefnyddwyr i godi 
lefelau'r safle yn peri risg sylweddol i iechyd pobl nac i'r amgylchedd morol. Fodd 
bynnag, wrth ymateb i gais yr awdurdod cynllunio lleol, mae'r ymgeisydd wedi 
cyflawni dadansoddiad samplo dŵr arall yn unol â gofynion amod 13 ar y caniatâd 
cynllunio presennol. Caiff canlynaidau'r arolygon eu hanfon i Wasanaeth Gwarchod y 
Cyhoedd Gwynedd cyn gynted a bo modd. Er na thynnwyd sylw at unrhyw bryderon 
brys ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, bydd y sefyllfa yn parhau i gael ei monitro. 
Felly, nid yw canlyniadau'r profion yn rhyddhau'r angen am amod yn ffurfiol oherwydd 
bydd angen ailadrodd gofyn o'r fath ar gyfer holl gyfnod y contract gwaith, ac am 
gyfnod ar ôl cwblhau'r datblygiad, i ddangos cydymffurfiaeth â'r gofyn am fonitro 
amgylcheddol.  

5.41 Wrth archwilio'r safle, ymddengys fod y clawdd concrid presennol a adeiladwyd o 
amgylch yr haen o ddeunydd a dipwyd yno'n hanesyddol yn dirywio ac mae tystiolaeth 
ei fod yn cael ei sgwrio oherwydd erydu arfordirol a symudiad y tonnau. Ystyrir y bydd 
gosod deunydd cerrig i amddiffyn rhag y môr a ffurfio cloddiau ar y safle yn unol â'r 
cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo yn helpu i reoli'r risg o drwytholch posib o o'r 
haenau is o dir gwneud sydd wedi bod yn agored i symudiadau tonnau ac erydu llanwol 
am gyfnodau maith neu barhaus. Ystyrir felly bod y bwriad i ymestyn y cyfnod i 
gwblhau'r datblygiad yn unol â'r cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo yn ateb gofynion 
Polisi PCYFF 2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (meini prawf datblygu) 

5.42 Yn unol â'r rhybudd penferfyniad gwreiddiol ar gyfer C15/1081/11/LL, bydd gofyn i 
gyflwyno nodyn i'r ymgeisydd yn cyfeirio at yr ymatebion a dderbyniwyd i'r 
ymgynghoriad gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Gwasanaeth Rheoli Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol Cyngor Gwynedd y dylid cysylltu ag hwy yn uniongyrchol parthed 
rheolaethau gweithredol penodol o fewn eu cylch gorchwyl ac/unrhyw ganiatadau neu 
drwyddedau eraill sydd eu hangen cyn cychwyn y gwaith. Dylid ymestyn 
darpariaethau'r nodyn i gynghori'r ymgeisydd i ymgynghori gyda Dŵr Cymru parthed 
ei gyfarpar a lleoliad carthffos ar ffin ddeheuol safle'r datblygiad i sicrhau'r hawl 
mynediad fel y darperir ar ei gyfer dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.
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Rhywogaethau Planhigion Ymledol sydd ddim yn Gynhenid

5.43 Roedd y cais yn cynnwys cynllun rheoli chwyn ymledol, annibynnol sy’n cynnwys 
mesurau i reoli a/neu waredu tresi o Lysiau'r Dial sydd wedi'u cofnodi mewn sawl ardal 
ar y safle. Cadarnhaodd yr adroddiad bod Llysiau'r Dial i'w weld fel tyfiant unigol neu 
glympiau bach o dyfiant newydd ar hyd ffin ddwyreiniol safle'r datblygiad yn ystod 
archwiliad ym mis Medi 2017, lle'r ymddengys fod gwastraff llechi glân wedi'i ollwng 
ar ben deunydd a ddefnyddiwyd i godi lefel y ddaear. Mewn ymateb i bryderon y 
pwyllgor cynllunio a CNC, mae'r ymgynghorydd Llysiau'r Dial a benodwyd gan yr 
ymgeisydd yn nodi, yn seiliedig ar y dystiolaeth a gasglwyd yn ystod y gwaith paratoi, 
mai'r 'dish bund' o ddeunyddiau a symudwyd yno yn ddiweddar oedd ffynhonnell yr 
halogiad a'i fod yn amlwg wedi'i wahanu oddi wrth lefel llain caled gwreiddiol yr hen 
iard gychod.  

5.44 Cyflwynwyd gwybodaeth ychwanegol i ymdrin â phryderon y pwyllgor cynllunio o 
ran y materion amgylcheddol sy'n gysylltiedig â lledaeniad posib rhywogaeth ymledol 
ond hefyd er mwyn ail-werthuso'r amodau a roddwyd ar y caniatâd i gymeradwyo 
cyfnod gweithredu hirach ar gyfer y datblygiad er mwyn sicrhau opsiwn effeithiol ar 
gyfer trin Llysiau'r Dial.  Cynhyrchwyd nifer o adroddiadau gan arbenigwyr Llysiau'r 
Dial sydd wedi bod yn destun ail-ymgynghoriad â Bioamrywiaeth Gwynedd, CNC a 
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd.  Amlinellodd adroddiad a gynhyrchwyd 
gan arbenigwyr Llysiau'r Dial ym mis Mai 2018 yr opsiwn a ffafriwyd, sef tyllu'r 
ddaear sydd wedi'i halogi a'i sgrinio.  Byddai'r dull hwn wedi lleihau swm y gwastraff 
a drosglwyddir i safle tirlenwi trwyddedig, gan ddefnyddio peiriannau i sgrinio a 
gwahanu'r deunydd i waredu'r Llysiau'r Dial. 

5.45 Fodd bynnag, mewn ymateb i ymgynghoriad â CNC a Gwasanaeth Gwarchod y 
Cyhoedd Gwynedd, cyflwynwyd strategaeth trin Llysiau'r Dial ddiwygiedig, sy'n 
seiliedig ar yr hierarchaeth triniaeth a ffafrir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru;  
‘Rheoli Llysiau'r Dial (Fallopia japonica) mewn Cytundebau Adeiladu a Thirwedd ’, a 
ffafriaeth am drin ar y safle dros nifer o dymhorau tyfu gan ddefnyddio chwynladdwr 
cymeradwy.  Mewn ymateb i ymgynghoriad, nid yw CNC yn gwrthwynebu'r cynigion 
datblygu, yn amodol ar osod amodau i sicrhau nad yw hyn yn aflonyddu ar adar hirgoes 
sy'n nythu yn ystod llanw uchel rhwng misoedd Medi a Mawrth, ond mewn perthynas 
ag ymdrin â Llysiau'r Dial, ni argymhellir defnyddio dull byrdymor neu gyflym fel 
ffordd hirdymor effeithiol o reoli'r safle. 

5.46 Mae'r cyflwyniad a dderbyniwyd ym mis Hydref 2018 yn cynnig strategaeth drin sy'n 
seiliedig ar ddau ymweliad chwistrellu a gynhelir dros dri cham penodol o'r driniaeth a 
monitro yn ystod 2018 - 2019 gyda darpariaeth bellach y bydd angen ailadrodd y 
rhaglen hyd nes y bydd y Llysiau'r Dial yn gwbl anhyfyw a bod y pla yn cael ei asesu 
a'i gymeradwyo'n derfynol.   

5.47 Mewn ymateb i ymgynghoriad, cododd Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd 
bryderon ynghylch effeithiolrwydd defnyddio chwynladdwr yn ystod cyfnod segur y 
gaeaf, lle fel arall, y byddai triniaeth lawn yn cynnwys dau chwistrelliad yn ystod tymor 
tyfu.  Mewn ymateb, mae'r ymgeisydd yn nodi ymhellach bod y rhaglen drin yn 
seiliedig ar isafswm o ddau chwistrelliad y flwyddyn, a bod angen archwiliadau pellach 
i fonitro cynnydd ac y rhagwelir y bydd y rhaglen drin yn cymryd o leiaf dwy flynedd. 

5.48 Fel y datganwyd eisoes, y datblygwr sy'n gyfrifol am benderfynu graddau ac effaith 
ansefydlogrwydd neu unrhyw risg arall. Y datblygwr ddylai sicrhau bod y tir yn addas 
ar gyfer y datblygiad arfaethedig, gan nad oes gan awdurdod cynllunio ddyletswydd 
gofal i berchnogion tir. 
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5.49 O ganlyniad, mae'n bwysig nodi nad yw'r gwaith o waredu neu drin Llysiau'r Dial 
ynddo'i hun yn gofyn am ganiatâd cynllunio na hawlen amgylcheddol.  Cyhyd ag y bo 
cangen o Lysiau'r Dial wedi'i chyfyngu'n ddigonol o fewn ffin eiddo er mwyn ei atal 
rhag lledaenu i'r gwyll, atal niwsans neu ledaenu i eiddo cyfagos, nid oes unrhyw 
orfodaeth i waredu neu drin y pla. Yn ddarostyngedig i ganllawiau CNC, gall y 
tirfeddiannwr neu ymgynghorydd arbenigol oruchwylio'r gwaith o'i waredu.  Mae 
unrhyw reolaethau rheoleiddio dan gylch gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru wedi'u 
cyfyngu i'r mater o hawlenni/trwyddedau ar gyfer gwaredu'r Llysiau'r Dial, naill ai ar 
y safle drwy ei gladdu neu ei drosglwyddo i safle tirlenwi sydd wedi’i drwyddedu'n 
briodol, llosgi Llysiau'r Dial ar y safle neu gael awdurdodiad i ddefnyddio 
chwynladdwr addas gerllaw dŵr.  Dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad, mae'n 
drosedd plannu neu achosi i Lysiau'r Dial dyfu yn y gwyllt, yn cynnwys gwaith megis 
strimio, ffustio neu dipio deunydd sydd wedi'i halogi.   O ran y canghennau o Lysiau'r 
Dial sydd wedi'u canfod ar safle'r cais, nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod 
unrhyw bryderon ynghylch niwsans statudol di-oed ac mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno 
strategaeth drin sy'n dilyn Cod Ymarfer Cyfoeth Naturiol Cymru.  

5.50 Ymhob un o'r uchod, dylid nodi nad oes unrhyw ofyniad rheolaethol ar ran Cyngor 
Gwynedd i ardystio fod unrhyw raglen drin ar gyfer gwaredu Llysiau'r Dial yn 
ddarostyngedig i gymeradwyaeth ffurfiol.  Fodd bynnag, rydym mewn sefyllfa lle mae 
datblygiad sydd wedi'i weithredu'n rhannol yn gofyn am fwy o amser i'w gwblhau yn 
unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd a'r unig fater i'w ystyried gan yr awdurdod 
cynllunio lleol yw gofynion polisi PCYFF 2 y CDLl ar y Cyd, i sicrhau darpariaeth ar 
gyfer rheolaeth briodol a chynllun ar gyfer gwaredu rhywogaethau ymledol i baratoi'r 
safle am ddatblygiad pellach.  Ni ellir asesu llwyddiant unrhyw raglen drin o'r fath hyd 
nes y bydd modd i gynllun monitro hyfyw gadarnhau bod y mesurau a weithredwyd 
wedi bod yn ddigon i reoli'r pla Llysiau'r Dial.  

5.51 Mewn ymateb i'r ymgynghoriad, bu i Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd 
yofyn bod y  cynllun a'r amserlen cymeradwy ar gyfer gwaredu Llysiau'r Dial y cyfeirir 
ati yn y Cynllun Trin Llysiau'r Dial diwygiedig, yn cael eu gweithredu'n llawn ac fe 
gyflwynir adroddiad dilysu yn cadarnhau'r driniaeth waredu a gwblhawyd ac yn 
cadarnhau bod y safle yn rhydd o Lysiau'r Dial er cymeradwyaeth ysgrifenedig gan yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol cyn ail-ddechrau'r datblygiad.  Mae'r cynllun diwygiedig 
yn gofyn i'r contractwr barhau i archwilio'r tir am unrhyw aildyfiant am gyfnod o 10 
mlynedd ac yn darparu ar gyfer unrhyw waith adfer i waredu unrhyw aildyfiant dilynol.  
Gall Llysiau'r Dial fod yn llechu mewn mannau ac eithrio'r rhannau gweledol ar yr 
wyneb ac fe allai rhannau tanddaearol y planhigyn ymestyn am hyd at 7 medr y tu hwnt 
i hyn.  Felly, rhaid i'r arolwg hwn gofnodi unrhyw Lysiau'r Dial sydd gerllaw'r safle. 

5.52 Yn ogystal â'r uchod, cynigir y diwygiadau a ganlyn i weithrediad amodau '2' a '19' 
caniatâd C15/1081/11/LL. Amgaeir rhestr lawn yr amodau cynllunio (gyda rhifau 
diwygiedig) fel atodiad i'r adroddiad hwn; 

Amod 2
Yn ddarostyngedig i gydymffurfiaeth lawn â'r Strategaeth Trin Llysiau'r Dial dyddiedig 
28 Medi 2018, amserlen trin ragweladwy'r ymgeisydd dyddiedig 12 Hydref 2018 ac yn 
unol â gofynion amod (--), rhoddir rhybudd ysgrifenedig i'r Awdurdod Cynllunio Lleol 
o leiaf 14 diwrnod cyn ail-ddechrau'r datblygiad yn ymwneud ag adeiladu Rip-Rap yr 
amddiffynfa môr.  Rhaid i holl waith adeiladu, mewnforio deunyddiau a gwaith gosod 
deunydd rip-rap yr amddiffynfa môr yn unol â chynlluniau a manylion y cais ddod i 
ben 9 mis ar ôl y rhybudd cychwyn datblygiad.  Erbyn y dyddiad hwnnw, bydd yr holl 
beiriannau, cyfarpar, deunyddiau, adeiladau, strwythurau a byrddau pren yn cael eu 
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clirio o'r safle.  Wedi hynny, bydd y gwaith i adfer y safle yn cychwyn o fewn tair 
blynedd i ddiwedd y datblygiad, yn unol â gofynion amod 19 y caniatâd hwn, oni bai y 
cymeradwyir cais pellach i ddatblygu'r tir.  

Amod 19
Bydd y cynllun Adfer ac Ôl-ofal ar gyfer y safle yn cael ei gyflwyno er cymeradwyaeth 
yr Awdurdod Cynllunio Lleol erbyn 4 Ebrill 2020.   Bydd y strategaeth yn seiliedig ar 
ganfyddiadau'r Arolwg Adar sy'n Gaeafu cyf. ‘RT-MME-126872-02-Rev D dyddiedig 
Ebrill 2018 a gyflwynwyd gyda'r cais a bydd yn cynnwys manylion y gwaith adfer, 
modelu ffurf tir a chynllun rheoli bioamrywiaeth i greu ac adfer cynefin bywyd gwyllt.   
Yn fwy penodol, bydd y cynllun adfer a rheoli bioamrywiaeth yn cynnwys; 

i. Trin arwyneb y safle mewn dull sy'n diogelu ailsefydliad effeithiol llystyfiant 
naturiol o fath a rhywogaeth sy'n nodweddiadol o'r ardal gyfagos, 

ii. Plannu/hadu rhywogaeth briodol o lystyfiant a blodau gwyllt sy'n 
nodweddiadol o'r ardal gyfagos, 

iii. Mesurau i gyfoethogi'r cynefin i adar hirgoes ac adar eraill, 
iv. Ôl-ofal o ran trin Rhywogaethau Planhigion Ymledol sydd ddim yn Gynhenid
v. Unrhyw waith peirianyddol, gwaith adferol neu fewnforio carreg/deunydd 

amddiffyn y traeth ychwanegol i fynd i'r afael â sefydlogrwydd y cap llechi, 
vi. Monitro ar gyfer Adar Hirgoes yn ystod unrhyw waith peirianyddol a 

weithredir rhwng misoedd Medi a Mawrth.

Perygl Llifogydd

5.53 Yn flaenorol, roedd y safle wedi'i gynnwys o fewn ardal a ddynodwyd yn Barth C2 yn 
y Mapiau Cyngor Datblygu sy'n cyd-fynd â NCT15 (Datblygu a Pherygl Llifogydd), a 
ddisgrifwyd fel, 'ardaloedd o orlifdir heb seilwaith arwyddocaol i amddiffyn rhag 
llifogydd." Mae'r gwaith sydd wedi'i gyflawni cyn belled wedi bod yn ddigonol i 
gyflawni'r lefel cap o ddim mwy na 6.98m uwchlaw Datwm Ordnans ar ran helaeth or 
safle, gan alluogi'r datblygwr i gyflwyno cais i Gyfoeth Naturiol Cymru i dynnu'r safle 
o'r dynodiad perygl llifogydd C2. 

5.54 Fodd bynnag, nid yw'r Asesiad Canlyniadau Llifogydd a gyflwynwyd gyda'r cais 
gwreiddiol ond yn ymdrin â'r risg posib o lifogydd sy'n gysylltiedig â chodi lefelau 
daear yn unig i baratoi'r safle ar gyfer datblygiad pellach.  Bydd angen paratoi 
dadansoddiad hydrolig ar gyfer unrhyw fwriad cynllunio yn y dyfodol i adeiladu ar y 
safle a byddai angen asesu cais o'r fath ar ei rinweddau unigol yn erbyn gofynion polisi 
cynllunio. Yng nghyswllt hyn, datgan Polisi PS 6 y Cynllun Datblygu Lleol er mwyn 
addasu effeithiau newid hinsawdd, ni chaiff cynigion datblygu ond eu caniatau pan ellir 
dangos, ymysg gofynion eraill, y gellir lleoli datblygiad oddi wrth ardaloedd perygl 
llifogydd ac y gellir lleihau'r risg cyffredinol o lifogydd yn ardal y Cynllun ac ardaloedd 
y tu allan iddi.  

5.55 Datgan paragraff 6.1 NCT 15; “…mae angen rhyw gymaint o hyblygrwydd fel y gellir 
cydnabod y risg o
lifogydd tra, ar yr un pryd, yn cydnabod yr effeithiau economaidd a
chymdeithasol negyddol pe byddai polisi yn ymatal buddsoddi yn yr ardaloedd
trefol presennol, a’r manteision o ailddefnyddio tir sydd wedi ei ddatblygu’n
flaenorol.”.

5.56 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn gofyn ar gyfer rheoli datblygiadau a risg llifogydd, " 
mae'n angenrheidiol derbyn cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru a dylai awdurdodau 
cynllunio rhoi pwys ar y cyngor hwnnw fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar 
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geisiadau unigol.”. Yn ogystal, mae NCT15 yn nodi ymhellach fod a ddylid bwrw 
ymlaen â datblygiad neu beidio yn dibynnu ar p'un a oes modd rheoli canlyniadau 
llifogydd y datblygiad hwnnw hyd lefel sy'n dderbyniol ar gyfer natur/math y bwriad a 
gynigir, h.y. Asesiad Canlyniadau Llifogydd.  

5.57 O ran perygl llifogydd, arweiniodd ymgynghoriad gyda CNC ar fanylion dyluniad 
deunydd y clawdd (rip-rap) ar ryddhau amod 4 ar ganiatâd cynllunio C15/1081/11/LL 
ar 5 Mai 2017. Fel y soniwyd eisoes, gan gofio fod y clawdd concrid presennol a 
adeiladwyd o amgylch yr haen o ddeunydd a dipwyd yno'n hanesyddol yn dirywio, 
bydd angen ystyried deynydd amddiffyn rhag y môr yn y dyfodol agos er meyn rheoli 
unrhyw erydu llanwol pellach. Mae'r cyfnodau o lanw uchel a welwyd ym mis Ionawr 
eleni wedi cadarnhau fod dyfroedd llanwol wedi cyrraedd gwaelod y clawdd gwastraff 
llechi. Mae Polisi ARNA 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn caniatau cynlluniau 
amddiffyn arfordirol newydd neu gynlluniau sy'n amnewis hen ddarpariaeth os gellir 
dangos bod y gwaith yn gyson â'r dull rheoli ar gyfer y wyneb blaen a gyflwynir yn y 
Cynllun Rheoli Traethlin, ac ni fydd unrhyw effaith andwyol ar yr amgylchedd. Bwriad 
y Cynllun yw parhau i reoli'r amddiffyniad llifogydd ym Mangor, ac o'r herwydd, y 
polisiau ar gyfer yr ardal adeiledig sy'n amgylchynu Garth yw Cynnal y Linell, tra ar 
hyd blaen Hirael y polisi yw Cynal y Linell yn y tymor byr i ganolig ac yna 'Adlinio 
dan Reolaeth'. Wrth ystyried natur y datblygiad i gwblhau seilwaith amddiffyn rhag y 
môr yn unol â'r cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo, mae'r bwriad yn cydymffurfio 
hefyd â Pholisi AMG 4 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Cynaladwyedd 

5.58 Rhydd ffigwr 4.2 Polisi Cynllunio Cymru ddiffiniad o ddatblygu cynaliadwy yng 
Nghymru lle “golyga datblygu cynaliadwy y broses o wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy weithredu, yn unol â’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy, sydd â’r nod o gyflawni’r 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 dyfodolAc yn unol â saith nod llesiant, ‘Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015’ i gynorthwyo i sicrhau fod yr holl 
gyrff cyhoeddus i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth o Gymru gynaliadwy.  

5.59 Y prif fater ynghylch y cais hwn yw asesu cynigion datblygu ac ystyriaethau cynllunio 
perthnasol cais i gwblhau'r datblygiad yn unol â'r cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo 
mewn gwaith paratoi safle ac mae'n cydymffurfio â Pholisi PS 5 y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd o ran mabwysiadau effeithiau newid hinsawdd a blaenoriaethu 
ailddefnyddio tir a ddatblygwyd o'r blaen.

Yr Economi

5.60 Mae Nodyn Cyngor Technegol 23: Datblygiad Economaidd, yn datgan: wrth wneud 
penderfyniad ar geisiadau cynllunio, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol gadw 
mewn cof bod defnydd busnes traddodiadol, dosbarthiadau B1 – B8 ond yn cyfrif am 
ran o’r gweithgaredd yn yr economi. Mae’n bwysig bod y system gynllunio yn 
cydnabod agwedd economaidd pob datblygiad ac yn gwneud penderfyniadau cynllunio 
mewn modd cynaliadwy sy’n cadw cydbwysedd rhwng ystyriaethau cymdeithasol, 
amgylcheddol ac economaidd. Mae’n datgan ymhellach; 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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Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus

5.61 Mae’r prif bryderon a godwyd gan drydydd partïon mewn ymateb i’r ymgynghoriad ar 
y cais yn ymwneud yn bennaf ag effaith bosib traffig, effaith bosib y bwriad ar 
fioamrywiaeth yn cynnwys nodweddion yr Ardal Cadwraeth Arbennig, yr Ardal 
Warchodaeth Arbennig a’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ar rywogaethau 
adar, effeithiau posib datblygu mewn parth perygl o lifogydd C2, effeithiau ar fwynder 
preswyl (gwaith tipio a chodi lefelau’r tir), materion ynghylch llygredd yn y tir a 
sefydlogrwydd tir a mwynder gweledol / effaith bwriadau ar dirlun hanesyddol.

5.62 Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ystyried yr amcanion hyn fel ystyriaethau 
cynllunio o bwys yn rhan 5 o’r adroddiad 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 Caniatawyd cais cynllunio C15/1081/11/LL gydag amodau ar 20 Rhagfyr, 2016 ar 
gyfer cludo i mewn ddeunydd anadweithiol, gwastraff llechi a cherrig a ddefnyddir fel 
amddiffynfeydd môr (rip-rap) ar ochr ddwyreiniol cyn Iard Gychod Dickies er mwyn 
cynyddu lefelau daear a pharatoi'r safle ar gyfer gwedd nesaf y datblygiad.  Y prif fater 
ynghylch y cais hwn yw asesu cynigion datblygu ac ystyriaethau cynllunio perthnasol 
cais i ymestyn y cyfnod amser ar gyfer cario deunydd amddiffynfeydd cerrig i'r safle 
igwblhau'r datblygiad yn unol â'r cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo. Mae Polisi 
PCYFF 1 CDL ar y Cyd Gwynedd a Môn yn adnabod ffiniau datblygu ar y map 
cynigion all roi cyfleoedd i amrywiaeth o ddefnyddiau a gwneud defnydd effeithiol o 
dir a ddatblygwyd ynghynt neu dir na chaiff ei ddefnyddio i’w lawn botensial. Fodd 
bynnag, byddai unrhyw gynigion datblygu ar gyfer y safle yn y dyfodol yn destun cais 
cynllunio ar wahân fyddai'n cael ei asesu ar sail ei rinweddau ei hun. Mae datblygiad 
felly yn cydymffurfio â Pholisi PCYFF 1 (Ffiniau Datblygu). 

6.2 Mae'r materion fyddai fel arall yn syrthio dan orchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru a 
gwasanaeth Rheoli Risg Llifogydd ac erydu Arfordirol Cyngor Gwynedd wedi cael eu 
rhestru yn yr adroddiad hwn e.e. bydd y gofyn i gael Trwydded Forol yn cael ei ddwyn 
i sylw'r datblygwr drwy 'nodyn i'r ymgeisydd' a gyflwynwyd gyda'r cais cynllunio, ond 
ni fydd yn cael ei gynnwys yn y rhestr o amodau cynllunio ar y rhybudd penderfyniad. 
Yn ogystal, bydd y nodyn i'r ymgeisydd yn cadarnhau lleoliad cyfarpar Dŵr Cymru a'r 
garthffos sydd angen mynediad diogel bob amser.

6.3 Bydd cychwyn a chwblhau y gwaith adeiladu amddiffynfeydd môr yn destun rhybudd 
ysgrifenedir i'r Awdurdod Cynllunio Lleol i sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau 
mewn cyn lleied o amser â phosib i amharu cyn lleied â phosib ar amwynder lleol a lles 
cadwraeth amgylcheddol/morol. Rhagwelir na fydd cludo 7,500 tunnell o 
amddiffynfeydd cerrig mor ymwthiol ag oedd rhan flaenorol y datblygiad i godi lefelau 
tir trwy ddefnyddio gwastraff llechi. Cynnwys amodau cynllunio i reoli effeithiau 
niwsans posib sŵn a llwch ar fwynderau yr ardal (Polisi PCYFF 2, Meini Prawf 
Datblygu). Meini Prawf Datblygu  

6.4 Bu i gais rhif C17/1203/11/AC ryddhau gofynion amod 5, o ran cyflwyno manylion i 
hyrwyddo nodweddion nythu ar gyfer corhedydd y graif yn nyluniad terfynol y cynllun, 
yn ffurfiol.   Yn ychwanegol, roedd yr un cyflwyniad yn cadarnhau rhestr o fesurau i 
gydymffurfio â monitro ecolegol yn unol ag amod 21. Bydd y bwriad datblygu yn 
arwain at golli cyfran fechan o gynefin rhyng-lanwol, ond mae'n anhebygol y bydd yn 
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cael effaith sylweddol ar AGA Traeth Lafan ac ACA y Fenai. Cadarnhaodd Uned 
Bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd nad oes unrhyw wrthwynebiad na phryderon 
ecolegol i ymestyn yr amser i gyflawni'r datblygiad, cyn belled bod amod 21 yn cael ei 
gynnal am holl gyfnod y datblygiad, i sicrhau gweithredu trefn gynhwysfawr o fonitro 
ecolegol ac i ddangos pa fesurau sy'n cael eu rhoi ar waih i osgoi'r effaith ar adar 
hirgoes, gan gynnwys cofnodi'r oriau gwaith, dim gwaith 1awr a 30 munud cyn ac ar 
ôl llanw uchel (cyfanswm o 3 awr), cyfeirio at gynlluniau a ffotograffau a monitro adar 
nythu ac adar hirgoes pob wythnos. Ystyrir felly bod y datblygiad yn cydymffurfio â 
chanllawiau Polisi Cynllunio Cenedlaethol ynghyd â Pholisi PS 19, AMG 4, AMG 5 
ac AMG 6 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

6.5 Bydd graddau'r newid o ran effaith weledol yn gynnydd bychan i ganolig mewn lefelau 
tir ond ar y cyfan, clawdd unffurf o gerrig caeau a'r deynydd cerrig i amddiffyn rhag y 
môr ar ymylon y safle fydd nodwedd mwyaf amlwg y datblygiad. Fodd bynnag, mae 
gosod deunydd amddiffynol i amddiffyn rhag y môr yn nodwedd cyffredin mewn sawl 
anheddiad arfordirol ac ni ystyrir felly fod darparu'r fath beth yn unol â'r cynlluniau 
sydd wedi'u cymeradwyo yn mynd i edrych allan o le yn y gosodiad hwn. Ystyrir, nad 
fydd y bwriad yn cael effaith uniongyrchol nac anuniongyrchol (ffisegol neu beidio) ar 
osodiad Ardal Dirwedd Hanesyddol Dyffryn Ogwen, AHNE Môn nac ar Dirwedd 
Arfordirol y Fenai ac o'r herwydd, mae'r datblygiad yn cydymffurfio â gofynion Polisi 
PCYFF 3, AMG 3 ac AT 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (dylunio a siapio lle, 
gwarchod a gwella nodweddion a rhinweddau sy'n nodedig i gymeriad y dirwedd leol 
a cadw a gwella asedau treftadaeth megis Tirweddau Hanesyddol). Bydd cyflwyno 
cynllun tirweddu adferol yn destun amod cynllunio o ran y byddai angen sicrhau'r 
awdurdod bod modd adfer y safle i ôl-ddefnydd buddiol. Felly, byddai'n rhesymol 
ystyried y bydd y safle'n cael ei adfer er lles cadwraeth natur o fewn cydfnod penodol 
oni bai y cyflwynir cais pellach i ddatblygu'r safle.

6.6 Mae gwaith wedi dechrau ar y safle i gyflawni'r lefel cap o ddim mwy na 6.98m 
uwchlaw Datwm Ordnans, gan alluogi'r datblygwr i gyflwyno cais i Gyfoeth Naturiol 
Cymru i symud y safle o ddynodiad Parth Perygl o Lifogydd C2 ar fapiau cyngor 
datblygu NCT 15 (Datblygu a Pherygl o Lifogydd). O ran perygl llifogydd, arweiniodd 
ymgynghoriad gyda CNC ar fanylion dyluniad deunydd y clawdd (rip-rap) at ryddhau 
amod 4 ar ganiatâd cynllunio C15/1081/11/LL ar 5 Mai 2017 ac ystyrir bod y bwriad 
yn cydymffurfio â gofynion Polisiau AMG 4 ac ARNA 1 Cynllun Datblygy ar y Cyd 
Gwynedd a Môn (Amddiffyn Arfordirol ac Ardal Rheoli Newid Arfordirol) yn ogystal 
â gofynion canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol. 

6.7 Bydd y bwriad yn cynnwys strategaeth adfer, lle fydd mewnforio cerrig amddiffyn yn 
atal unrhyw ddirywiad pellach i gloddiau'r safle ac yn ffroeni unrhyw halogi tir posib. 
Wrth ymateb i gais yr awdurdod cynllunio lleol, mae'r ymgeisydd wedi dechrau 
dadansoddi sampl dwr pellach yn unol a gofynion amod 13 y caniaitad cynllunio 
presennol a bydd angen ailadrodd gofyn o'r fath ar gyfer cyfnod y contract gwaith ac 
am gyfnod yn dilyn cwblhau'r datblygiad, er mwyn dangos cydymffurfiaeth a'r gofyn 
am fonitro amgylcheddol. Yn amodol ar barhau i gydymffurfio ag Amod 13 a'r cynllun 
lliniaru a monitro yn y Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu, ystyrir bod y cynnig i 
ymestyn yr amserlen i gwblhau'r datblygiad yn unol a'r cynlluniau cymeradwy yn 
cyfarch gofynion Polisi PCYFF 2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (meini prawf 
datblygu). 

6.8 Gallai amod a osodir ar y caniatâd nodi, cyn dechrau unrhyw ddatblygiad pellach ar y 
safle, y bydd tystiolaeth yn cael ei chyflwyno er cymeradwyaeth yr Awdurdod 
Cynllunio Lleol, i gadarnhau bod y rhaglen trin Llysiau'r Dial wedi bod yn 
llwyddiannus ac wedi'i hardystio gan ymgynghorydd annibynnol bod yr holl ddeunydd 
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planhigion ymledol wedi'i waredu ac/neu cyflwyniad strategaeth trin ddilynol a 
chynllun ôl-ofal i sicrhau bod y pla yn cael ei reoli'n effeithiol. 

6.9 Mae'r cynnig yn bodloni anghenion cynaliadwyedd Polisi Cynllunio Cymru a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

7. Argymhelliad: 

7.1 Awdurdodi Uwch Reolwr y Gwasanaethau Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod y 
Cyhoedd i gymeradwyo'r cais yn ddarostyngedig i'r ystod o amodau a ganlyn a, ble 
noder, cyflwyno gwybodaeth benodol yn unol â gofynion amodau cyn dechrau'r 
datblygiad;

 Cychwyn ymhen pum mlynedd,
 Gweithrediadau dros dro yn cynnwys cyflawni'r gwaith torri a llenwi a chario 7,500 

tunnell o gerrig i'w weithredu o fewn amserlen o naw mis o ddyddiad hysbysu'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol,   

 Gweithgareddau a ganiateir a Chydymffurfiaeth â’r Manylion/Cynlluniau a 
Gyflwynwyd;

 Cario deunyddiau wedi'i gyfyngu i 150 o dunnelli y diwrnod, rhwng 08.00 a 17.00 
Llun i Gwener a 08.00 - 13.00 ar Sadyrnau, neu gyfanswm o wyth llwyth y diwrnod, 

 Cyn dechrau'r datblygiad, bydd y cynllun Adfer ac Ôl-ofal ar gyfer y safle yn cael 
ei gyflwyno er cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol i gynnwys darpariaeth 
ar gyfer gwella bioamrywiaeth,. Gwaith adfer i gychwyn o fewn tair blynedd o 
gwblhau gweithrediadau yn ymwneud â gosod y rip-rap oni bai y rhoddir caniatad 
cynllunio pellach,   

 Mesurau lliniaru i leihau'r effaith ar y goesgoch, gorhedydd y graig a nodweddio 
eraill o ddiddordeb bioamrywiaeth lleol, yn cynnwys;

 Gwahardd gwaith adeiladu/dympio awr cyn ac awr wedi llanw uchel rhwng 
mis Medi a mis Mawrth h.y. cyfnod o ddim gwaith am dair awr o amgylch 
llanw uchel,

 Dylid ymgymryd ag arolygon monitro yn ystod y cyfnod adeiladu i wirio 
bod adar yn parhau i ddefnyddio'r safle a bod mesurau i leihau aflonyddwch 
yn cael eu gweithredu'n llwyddiannus,

 ymgeiswyr i gynhyrchu a gweithredu amserlen waith yn manylu ar y 
cyfnodau gweithio cyfyngedig dyddiol o amgylch llanw uchel fel y nodwyd 
yn yr amod 

 Cael gwared ag offer peirianneg sifil, strwythurau a pheiriannau sydd dros ben wedi 
cwblhau'r datblygiad,

 Rheoli llwch sy'n cael ei gario a darparu offer golchi olwyntion ar y safle i fod yn 
amodau cynllunio,

 Defnydd wedi'i gyfyngu i waredu cerrig,
 Dyluniad manwl y cerrig, uchafswm maint y garreg i'w defnyddio ac unrhyw 

ofynion cynnal a chadw yn y dyfodol i fod yn unol a'r manylion a gymeradwywyd 
yn flaenorol dan amod,

 Mesurau rheoli llygredd, monitro safle a lliniaru ecolegol i'w gweithredu yn unol â'r 
Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu i'w cyflwyno er cymeradwyaeth yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol cyn i'r datblygiad gychwyn  i sicrhau fod arfer da a 
mesurau lliniaru da wedi'u sefydlu i amddiffyn yr amgylchedd dyfrol, gan gynnwys: 
amodau gwaith ar y safle a mesurau i reoli effeithiau amgylcheddol megis 
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symudiadau cerbydau trymion, cyfleusterau golchi olwynion, gorchuddio cerbydau, 
ardaloedd storio diogel, ansawdd aer, oriau gwaith, sŵn/dirgryniad, rheoli gwastraff 
a llygredd. Hefyd, monitro'r dŵr ffo posib o ddeunyddiau llaid a gwastraff i liniaru 
ardrawiad posib y datblygiad a gweithdrefnau arllwyso ar yr amgylchedd

 Yr ymgeisydd i gynnal cynllun o samplo dwr a dadansoddi yn ystod cyfnod y 
datblygiad i ganfod a oes llygryddion yn bresennol mewn unrhyw drwytholch,

 Tanwydd neu iraid i'w storio mewn lleoliad i'w gytuno ar bapur gyda'r Awdurdod 
Cynllunio Lleol. Bwnd i fod o leiaf 110% o gapasiti'r tanc tanwydd,

 Cyn cychwyn unrhyw ddatblygiad pellach ar y safle, bydd tystiolaeth yn cael ei 
chyflwyno er cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol, i gadarnhau bod y 
rhaglen trin Llysiau'r Dial wedi bod yn llwyddiannus ac wedi'i hardystio gan 
ymgynghorydd annibynnol bod yr holl ddeunydd planhigion ymledol wedi'i 
waredu.  Mae'r cynllun diwygiedig yn gofyn i'r contractwr barhau i archwilio'r tir 
am unrhyw aildyfiant am gyfnod o 10 mlynedd ac yn darparu ar gyfer dogfennu 
ffotograffig a monitro, unrhyw waith adfer i waredu unrhyw aildyfiant ac unrhyw 
achos o Lysiau'r Dial gerllaw'r safle.

 Dylid cyfyngu ar y defnydd a wneir o beiriannau â thrac ar y safle cymaint ag y bo 
modd, hyd nes y bydd yr ardaloedd lle mae'r Llysiau'r Dial wedi'u clirio neu wedi'u 
gwahanu.  Os oes yn rhaid defnyddio peiriannau â thrac mewn ardaloedd lle mae 
Llysiau'r Dial yn bresennol, rhaid defnyddio haen geodecstil fel arwyneb i gerbydau 
deithio ar ei hyd.   

 Nodyn i'r ymgeisydd yn cyfeirio at ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru, Rheoli Perygl 
Llifogydd Cyngor Gwynedd a'r Gwasanaeth Erydu Arfordirol i'r ymgynghoriad, 
ond hefyd lleoliad offer Dwr Cymru sydd angen mynediad diogel bob amser,

 Nodyn i'r ymgeisydd mai cyfrifoldeb ac atebolrwydd canlynol y datblygwr a/neu'r 
tirfeddianwr yw datblygu a meddiannu'r safle'n ddiogel.

 Nodyn i'r ymgeisydd bod y cais wedi ei asesu'n unol â saith amcan cynaliadwy 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
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1. Yn ddarostyngedig i gydymffurfiaeth lawn gyda’r Strategaeth Trin Llysia’r Dial dyddiedig 28ain 
Medi 2018, amserlen triniaeth ddisgwyliedig yr ymgeisydd dyddiedig 12fed Hydref 2018 ac yn 
unol ag anghenion amod ‘21’, rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig i’r Awdurdod Cynllunio Lleol o 
leiaf 14 diwrnod cyn ailgychwyn datblygiad sy’n golygu adeiladu’r Rip Rap amddiffyn môr. 
Rhaid i oll waith adeiladu, mewnforio deunyddiau ac adeiladu Rip Rap amddiffyn môr yn unol 
â chynlluniau a manylion y cais ddod i ben o fewn naw mis o rybudd cychwyn y datblygiad, neu 
o fewn 5 mlynedd o ddyddiad y caniatâd hwn, p’run bynnag sy’n gynharach. Rhaid clirio’r safle 
o’r oll offer a pheiriannau, cyfarpar, deunyddiau, adeiladau, strwythurau a phalisau pren erbyn 
y dyddiad hwnnw. Rhaid cychwyn adfer y safle wedi hynny o fewn tair blynedd o ddarfyddiad 
y datblygiad yn unol ag anghenion amod 18 o’r caniatâd hwn, oni chaniatawyd cais pellach i 
ddatblygu’r tir.

2. Oni bai fod amod cynllunio yn gofyn am hynny, rhaid gweithredu mesuriadau yn unol â 
manylion Cynllun Rheoli’r Amgylchedd Adeiladu wedi’i diweddaru sydd i’w gyflwyno er 
cymeradwyaeth ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn cyflwyno rhybudd o 
ailgychwyn y datblygiad yn unol ag amod 1 o’r caniatâd hwn. Fydd y Cynllun Rheoli’r 
Amgylchedd Adeiladu’n sicrhau ymarferiad da a mesuriadau lliniaru i ddiogelu’r amgylchedd 
ddŵr gan gynnwys, amodau gwaith ar y safle a mesuriadau i reoli effeithiau amgylcheddol megis 
symudiadau HGV, cyfarpar golchi olwynion, gorchuddio cerbydau cludo, ardaloedd storio 
diogel, ansawdd aer, oriau gwaith, sŵn/dirgryniad, rheoli gwastraff a llygredd. Hefyd, monitro 
dŵr ffo ddichonol o ardaloedd gweithredol i liniaru ar gyfer yr effaith amgylcheddol bosib o’r 
datblygiad & threfniadau sbils.

3. Rhaid i’r datblygiad gael ei weithredu yn hollol unol â chynlluniau, lluniadau a manylion y cais 
a restrwyd isod, y wybodaeth gefndirol a gyflwynwyd gyda’r cais derbyniwyd ar 9fed Tachwedd 
2017, ac yn unol â’r cynlluniau canlynol neu unrhyw fanylion eraill a gymeradwywyd wedi 
hynny mewn ysgrifen gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol; 

 ‘3475-2 201G Cross Sections & Specification for Rip Rap Armour Protection’, derbyniwyd 
ar 10fed Hydref 2018,

 ‘3475-2 210G Headland Area of fill Section 73 Application’, derbyniwyd ar 10fed Hydref 
2018,

 ‘3475-2 212A Cross Sections G-G to I-I Section 73 Application’, derbyniwyd ar 10fed Hydref 
2018,

 ‘3475-2 214A Proposed Site Cross Sections F-F’, derbyniwyd ar 10fed Hydref 2018,
 ‘KQ03-16-223-001 Dickies Boatyard, Bangor Plant/Material Access for RPC Construction 

Works’, derbyniwyd ar 2il Chwefror 2018,
 ‘Location Plan L.00 P1’, diwygiedig derbyniwyd ar 2il Chwefror 2018.

4. Rhaid cynnwys mesuriadau ar gyfer gwella bioamrywiaeth o fewn dyluniad y cynllun yn unol 
â’r manylion a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar 2il Chwefror 2018 dan 
gyfeirnod C17/1203/11/AC.

5. Ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Lleol ymlaen llaw, ni chaniateir 
mewnforio dim mwy na 7,500 tunnell o ddeunyddiau at ddibenion y datblygiad a ganiateir. 
Rhaid i'r datblygwr roi rhybudd ysgrifenedig i'r Awdurdod Cynllunio Lleol o leiaf 14 diwrnod 
cyn cychwyn a chwblhau cludiant ac ni chaniateir cludo dim mwy na 960 tunnell o ddeunydd 
i’r safle mewn wythnos ar uchafswm raddfa o ddim mwy na 8 llwyth y diwrnod. Rhaid gofalu 
bod ffigyrau cludo deunyddiau i’r safle dros unrhyw gyfnod penodedig ar gael i’r Awdurdod 
Cynllunio Lleol ar gais, o fewn 14 diwrnod. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn trin y fath 
ffigyrau yn gyfrinachol.
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6. Ac eithrio mewn argyfwng neu gyda chaniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan yr Awdurdod 

Cynllunio Lleol, ni chaniateir unrhyw waith a awdurdodwyd neu sy’n ofynnol dan y caniatâd 
hwn, gan gynnwys rhedeg peiriannau ac mewnforio deunyddiau ar wahân i’r oriau canlynol 
rhwng:
a. 08.00 a 18.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener,
b. 08.00 a 13.00 Dydd Sadwrn,
c. Ni chaniateir gweithgareddau’r safle ar y Sul na Gwyliau Banc sy’n ymglymu unrhyw 

o’r defnyddiau sydd wedi’u darnodi dan yr amod yma.

7. Defnyddir y dulliau ymarferol gorau ac/neu osod larymau ‘white noise’ i beiriannau symudol a 
cherbydau ar y safle. 

8. Ni chaniateir defnyddio unrhyw offer ar y safle onid bod sustemau atal llwch effeithiol a 
gweithredol wedi eu gosod arnynt, sydd yn cael eu cynnal yn rheolaidd i arbed gollwng llwch 
i’r amgylchedd. Rhaid gosod gorchudd priodol dros bob cerbyd llwythog yn gadael y safle neu’u 
trin fel bo angen i atal gollwng llwch i’r amgylchedd.

9. Ni chaniateir unrhyw waith ar y safle fydd yn achosi codi llwch gwasgaredig a rhaid dyfrio 
pentyrrau stoc gwastraff a phob ardal lle bydd cerbydau olwyn yn teithio arnynt wrth symud 
defnyddiau, neu eu trin pryd bynnag fydd angen i arbed codi llwch o’r fath. 

10. Rhaid cadw wyneb y fynedfa i’r safle yn rhydd o fwd a llanastr arall, a’i chynnal bob amser 
mewn cyflwr sy’n dderbyniol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn gofalu yr atelir mwd a 
llanastr rhag cael ei ollwng ar y briffordd gyhoeddus. Rhaid lleoli cyfarpar golchi olwynion cyn 
cychwyn y datblygiad yn unol â’r manylion a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol 
ar 5ed Mai 2017 dan gyfeirnod C17/0346/11/AC. Rhaid i’r cyfarpar fod yn weithredol wedi 
hynny drwy gydol oll weithrediadau cludiant yn gysylltiedig â’r datblygiad.

11. Oni chytunir fel arall mewn ysgrifen, cyflwynir manylion lleoliad, dyluniad, synwyryddion a 
goleuder o’r llifoleuadau (sydd i’w dylunio i leihau’r potensial o ymyrraeth gollyngiad golau ar 
eiddo cyfagos a phriffyrdd) er cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn cychwyn ar y 
defnydd a ganiateir drwy hyn.

12. Trwy gydol cyfnod gwaith y safle, rhaid gwneud darpariaeth yn ôl y galw i gasglu, trin a 
gwaredu pob dŵr sy’n dod i mewn neu’n codi ar y safle i sicrhau na fydd draeniad llygredig neu 
drwytholch yn cael ei ollwng o’r safle i mewn i gwrs dŵr neu unrhyw ddŵr wyneb, naill ai yn 
syth neu drwy ffos gerrig. Ni chaniateir i unrhyw ddefnydd beri rhwystr i unrhyw gwrs dŵr neu 
gylfat na pheri iddynt gael eu herydu gan unrhyw gwrs dŵr dan unrhyw amgylchiadau. Rhaid 
gweithredu rhaglen o fonitro dŵr, i gynnwys cynllun samplu a dadansoddi, drwy gydol y 
datblygiad yn unol â’r fethodoleg amlinellir ar gyfer monitro dŵr wyneb yn Atodiad ‘3’ 
ynghlwm i’r caniatâd hwn Rhaid cyflwyno canlyniadau dadansoddiad samplu dŵr i’r Awdurdod 
Cynllunio Lleol ar gyfer unrhyw gyfnod o fewn 14 diwrnod o gais ysgrifenedig.

13. Rhaid trin a chadw unrhyw olew neu danwydd a ddygir i’r safle mewn modd fydd yn rhwystro 
llygredd i unrhyw gwrs dŵr neu ddyfrhaen. Rhaid cyflwyno er cymeradwyaeth blaenorol yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol, dyluniad a lleoliad unrhyw gyfleusterau storio tanwydd a chynnwys 
darpariaeth ddigonol ar gyfer tanciau a chynwysyddion addas a amgaeir â waliau bwnd sydd yn 
ddigon uchel ac o adeiladwaith fydd yn medru cynnwys 110% o gyfanswm cynnwys y 
cynwysyddion a’r pibellau perthynol. Rhaid gofalu bod waliau a lloriau’r man hwnnw o fewn y 
waliau bwnd yn dal dŵr ac olew. Rhaid gofalu bod pibellau awyru yn cyfeirio at i lawr yn y man 
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14. Rhwng yr oriau 8.00 a 18.00 ni ddylai lefel y sŵn o’r datblygiad fod yn uwch na 55dB LAeq, 1 
awr, maes rhydd wedi ei fesur yn unrhyw eiddo sy’n sensitif i sŵn cyfagos.

15. Dylid rhoi rhybudd ymlaen llaw i’r Awdurdod Cynllunio Lleol am unrhyw waith dros dro all 
fod yn uwch na’r lefelau a osodir uchod, ac ni ddylent fod yn uwch na 67 dB LAeq, 1 hour, 
maes rhydd, a fynegir yn yr un dull a’r uchod yn unrhyw eiddo sy’n sensitif i sŵn. Ni ddylai 
sŵn gwaith fod yn uwch na’r terfynau sen a osodir uchod yn unrhyw eiddo sy’n sensitif i sŵn 
am fwy nac 8 wythnos mewn unrhyw gyfnod 6 mis heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol. Ni ddylid gwneud gwaith dros dro y tu allan i’r oriau 08.00 i 18.00 
ac eithrio mewn argyfwng.

16. Os yw’r awdurdod yn ystyried nad yw’r sŵn o’r safle o fewn y cyfyngiadau sŵn, bydd yr 
ymgeisydd mewn ymateb i ddymuniad yr awdurdod cynllunio lleol, yn cynnal arolwg sŵn i 
gynnwys mesuriadau  LAeq (1 Awr) ac yn cyflwyno manylion am y mesuriadau sŵn i’r 
awdurdod o fewn 10 diwrnod i’r dymuniad. Rhaid cytuno o flaen llaw gyda’r Awdurdod 
Cynllunio Lleol lleoliadau arolwg sŵn a dylid ymweld â phob lleoliad a chymryd mesuriadau 
dwywaith yn ystod pob arolwg (gall yr ymweliadau fod yn olynol yn yr un lleoliad neu ar ddau 
leoliad gwahanol ar yr un ffasâd). Rhaid gweithredu ar gamau lliniaru os aiff lefel y sŵn yn 
uwch na lefel penodol a chynnwys cynllun o welliannau i leihau sŵn o’r datblygiad i’w gytuno 
wedi hynny mewn ysgrifen gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

17. Rhaid i’r mesuriadau a gymerir i wireddu cydymffurfiaeth ag amod 15, 16 ac 17 ddilyn 
canllawiau a fanylir yn Safon Brydeinig 4142:2014. Cyfeirir yn arbennig at fanyleb yr offer, 
dull mesur a materion i’w cofnodi.

18. Cyn cyflwyno rhybudd o ailgychwyn y datblygiad yn unol ag amod 1 o’r caniatâd hwn, rhaid 
cyflwyno er cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol, cynllun adfer ac ôl-ofal ar gyfer y 
safle,. Fydd ei strategaeth wedi’i selio ar ddarganfyddiadau'r adroddiad ecolegol cyf. ‘RT-MME-
126872-02-Rev D’ dyddiedig Ebrill 2018 a gyflwynwyd gyda’r cais ac yn cynnwys manylion y 
gwaith adfer, modelu’r ffurf tir a chynllun reoli bioamrywiaeth i adnabod ardaloedd i’w 
gwarchod er mwyn adfer a chreu cynefin bywyd gwyllt. Yn fwy penodol, rhaid i’r cynllun adfer 
a rheoli bioamrywiaeth gynnwys;

i. Trin gwyneb y safle mewn modd i sicrhau bod llystyfiant naturiol sy’n nodweddiadol o 
rywogaethau’r ardal yn ailsefydlu yno,

ii. Hadu/plannu rhywogaethau addas o lystyfiant a blodau gwyllt sydd yn nodweddiadol 
o’r ardal gyfagos,

iii. Mesuriadau ar gyfer gwella cynefin rhydwyr ac adar eraill gan gynnwys cynllun ôl-ofal 
5 mlynedd,

iv. Ôl-ofal ar gyfer Rhywogaethau Planhigion Ymledol Anfrodorol.

19. Bydd  y gwaith adfer yn ddarostyngedig i gynllun ôl-ofal a monitro pum mlynedd a rhaid ei 
gyflawni i fodlonrwydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi darfod gwaith adfer. Er osgoi 
unrhyw amheuaeth, fydd y ddarpariaeth ôl-ofal yn gymwys am gyfnod o bum mlynedd o 
ddyddiad y gwaith adfer terfynol.

20. Rhaid i’r gweithredwr sicrhau gweithredu’r mesuriadau lliniaru canlynol cyn ac yn ystod gwaith 
datblygu’r safle;

i. Dim gwaith paratoi’r safle, arllwys/gosod deunyddiau, gwaith codi lefelau neu gwaith 
adeiladu’r morglawdd awr a hanner cyn ac ar ôl llanw uchel rhwng 30ain Medi a’r 1af 
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ii. Adroddiad monitro ecolegol cyn ac yn ystod gweithrediadau’r safle i’w gyflwyno ar 

ddymuniad ysgrifennedig yr Awdurdod Cynllunio Lleol i sicrhau na fydd unrhyw 
ymyrraeth ar adar sy’n clwydo neu nythu. Rhaid i’r adroddiad gynnwys;
 Monitro'r adar sy'n nythu bob wythnos fel corhedydd y graig ac adar hirgoes sy’n 

clwydo a phorthi tra bod gwaith yn digwydd,
 Monitro adar hirgoes yn ystod llanw uchel rhwng 30 Medi a 31 Mawrth, tra bod 

gwaith yn digwydd gydag adroddiad wythnosol i’w ddarparu ar gyfer yr ACLl i 
gynnwys cofnodion dyddiol o nifer yr adar hirgoes a'r lleoliadau lle maent yn 
clwydo,

 Gweithredu amserlen waith sy'n manylu ar y cyfnodau gwaith cyfyngedig 
dyddiol o amgylch llanw uchel.

21. Rhaid trin Llysia’r Dial yn unol â’r Strategaeth Trin Llysia’r Dial diwygiedig a dderbyniwyd ar 
18fed Hydref 2018 ac yn unol â’r anghenion canlynol;

 Cyn cychwyn unrhyw ddatblygiad pellach ar y safle, rhaid cyflwyno adroddiad ddilysu 
i'r Awdurdod Cynllunio Lleol sydd wedi’i ardystio gan ymgynghorydd annibynnol fod 
y rhaglen trin Llysia’r Dial wedi bod yn llwyddiannus a bod yr holl ddeunydd planhigyn 
ymledol wedi cael ei ddileu ac fod yr oll ardaloedd sydd wedi’u trin yn ddarostyngedig 
ôl-ofal a monitro yn unol â’r cynllun a gyflwynwyd,

 Dylai defnydd o beiriannau trac ar y safle fod yn gyfyngedig cymaint â phosib hyd nes 
bod yr ardaloedd sy’n heigiannus o Lysia’r Dial wedi eu clirio neu wedi eu cau ffwrdd. 
Os oes rhaid defnyddio peiriannau trac mewn parthau heigiannus, rhaid defnyddio 
geotextile sydd wedi’i orchuddio â chraidd caled fel sylfaen ar gyfer cerbydau i deithio.

22. Pe derfydd y gwaith cloddio mwynau yn gynamserol neu os na chwblheir y datblygiad yn unol 
â chynlluniau’r cais, dylid cyflwyno er cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol cynllun 
adfer ddiwygiedig ar gyfer y safle o fewn 12 mis o rybudd cychwyn yn amod, i gynnwys 
cynlluniau & thoriadau o’r lefelau diwygiedig, y manylion adfer a gyflwynwyd yn unol ag amod 
18 ac yn unol â’r canlynol;

i. Unrhyw waith peirianyddol, gwaith adfer neu fewnforio cerrig/deunydd amddiffyn môr 
ac agreg i fynd i’r afael â sadrwydd y cap llechi,

ii. Monitro ar gyfer adar hirgoes yn ystod unrhyw waith peirianyddol a weithredwyd rhwng 
Medi a Mawrth.

 Dylid adfer y safle wedi hynny yn unol â’r cynllun diwygiedig ymhen 12 mis i’w gymeradwyo.

RHESYMAU

1. Lleihau’r cyfnod tarfu i’r eithaf a achosir gan y datblygiad a ganiateir yma gan ofalu yr adferir 
y safle.

2. Er budd diogelu’r amgylchedd ac mwynderau’r ardal

3. Er budd mwynderau gweledol yr ardal

4. Er budd bioamrywiaeth yr ardal

5. Er budd diogelwch y briffordd, mwynderau yr ardal ac i leihau’r cyfnod tarfu i’r eithaf a achosir 
gan y datblygiad

6. Er budd mwynderau yr ardal

7. Er budd mwynderau yr ardal Tud. 89
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8. Er budd diogelu’r amgylchedd ac mwynderau’r ardal

9. Er budd diogelu’r amgylchedd ac mwynderau’r ardal

10. Er lles diogelwch y briffordd

11. Er budd mwynderau yr ardal

12. Arbed llygredd yr amgylchedd dwr lleol a charthffosydd cyhoeddus

13. Diogelu ansawdd dyfrffosydd lleol

14. Er budd mwynderau yr ardal

15. Er budd mwynderau yr ardal

16. Er budd mwynderau yr ardal

17. Er budd mwynderau yr ardal

18. Gofalu yr adferir y safle’n briodol er budd hybu bioamrywiaeth yr ardal
      

19. Gofalu yr adferir y safle’n briodol er budd hybu bioamrywiaeth yr ardal
 

20. Er budd bioamrywiaeth yr ardal

21. Er budd diogelwch yr amgylchedd ac i atal ymlediad Llysia’r Dial

22. Gofalu yr adferir y safle’n briodol ar achlysur darfod cynamserol neu ar adawiad y gwaith

Wrth ystyried y cais yma roedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol o'r farn bod y polisiau a rhestrir 
isod yn berthnasol: 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015- Llywodraeth Cymru,
 Polisiau ac egwyddorion cyffredinol Nodyn Cyngor Technegol (TAN 5), (TAN 11), (TAN 15), 
      (TAN 18) & (TAN 23) - Llywodraeth Cymru,
 Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 9: Tachwedd 2016 - Llywodraeth Cymru,
 Cynllun Rheoli Traethlinau Gorllewin Cymru 2011,
 Polisiau Strategol PS 5, PS 6, PS 13, PS 19,  Polisiau AMG 3, AMG 4, AMG 5, AMG 6, AT 1, ARNA 
1, CYF 7, PCYFF 1, PCYFF 2, PCYFF 3, TRA 4  Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 
2011–2026.

Nodyn i’r Ymgeisydd 

 Byddwch cystal â nodi’r ymatebion i ymgynghoriad ynghlwm a dderbyniwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (Atodiad 
1) a Gwasanaeth Rheoli Risg Llifogydd a Erydiad Arfordirol Cyngor Gwynedd (Atodiad 2), a dylid eu cysylltu’n 
uniongyrchol ran rheolaethau gweithredol penodol o fewn eu hawdurdod ac/neu unrhyw hawliau neu drwyddedau 
ychwanegol sydd angen cyn cychwyn y gwaith.

 Mae’r cais yma wedi’i asesu’n unol â’r saith nôd llesiant o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

 Mae’r cyfrifoldeb ac atebolrwydd dilynol parthed datblygu a defnyddio diogel y safle yn gorffwys gyda’r datblygwr 
ac/neu tirfeddiannwr. Er bod yr awdurdod cynllunio gwastraff wedi gwneud yr ymdrech orau i benderfynu’r cais ar 
sail y wybodaeth oedd ar gael iddo, nid yw hyn yn golygu bod y tir yn rhydd o ansefydlogrwydd a llygredd.
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Monitoring
point ref & 
location 

Parameter Source ie 
(marine
water or SW 
discharge) 

Limit Monitoring 
frequency

Monitoring
standard or 
method

 Discolouration/Silt (MW or SW) No visible trace Daily* n/a 
 Temperature (MW or SW)  Weekly* n/a (on site 

probe)
 pH (MW or SW) Within range of 

pre-construction
commencement 
of receiving 
surface water 

Weekly* Using on site 
kit 

 DO (Dissolved 
Oxygen)
 % or mg/l 

(MW or SW) Within range of 
pre-construction
commencement 
of receiving 
surface water 

Weekly* Using on site 
kit 

 EC (electro-
conductivity
S/cm

(MW or SW) Within range of 
pre-construction
commencement 
of receiving 
surface water 

Weekly* Using on site 
kit 

 COD (MW or SW) Within range of 
pre-construction
commencement 
of receiving 
surface water 

Quarterly* Sent to 
accredited
laboratory
for testing 

 BOD (MW or SW) Within range of 
pre-construction
commencement 
of receiving 
surface water 

Quarterly* Sent to 
accredited
laboratory
for testing 

*
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD CAERNARFON

Rhif:    3

Cais Rhif: C18/0249/41/MG

Dyddiad 
Cofrestru:

21/03/2018

Math y Cais: Materion a gadwyd yn ôl

Cymuned: Llanystumdwy

Ward: Llanystumdwy

Bwriad: Cais materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi 15 tŷ 
preswyl i gynnwys 5 uned fforddiadwy a ganiatawyd 
yn amlinellol o dan C14/0061/41/AM

Lleoliad: Madryn Arms, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd    LL53 
6SH

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: CANIATÁU GYDAG AMODAU
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1. Disgrifiad:

1.1 Mae’r cais yma yn gais materion a gadwyd yn ôl yn dilyn caniatâd amlinellol o dan 
gyfeirnod C14/0061/41/AM ar gyfer codi 15 tŷ preswyl i gynnwys 5 uned fforddiadwy.  
Mae’r cais materion a gadwyd yn ôl yma yn delio gyda llunwedd, graddfa, golwg a 
thirweddu y safle.  Mae materion mynediad wedi eu caniatáu o dan y caniatâd 
amlinellol.

1.2 Mae’r safle yn bennaf ar dir amaethyddol gwastad sy’n ffinio â phrif ffurf adeiledig 
bresennol Chwilog sydd i’r gogledd a’r dwyrain. Fe fyddai’r datblygiad yn golygu ail-
drefnu maes parcio tafarn y Madryn a cholli peth o’i ardd er mwyn creu mynedfa addas. 
Mae clawdd sefydledig ar hyd ochr orllewinol y safle gyda choed aeddfed arno a ffos 
yn rhedeg ar hyd ei waelod.  Tir amaethyddol gwastad gyda chloddiau a choed 
achlysurol sydd i’r de o’r safle.  

1.3 Mae’r bwriad yn darparu 1 byngalo 2 lofft fforddiadwy, 11 tŷ teras a thai par 3 lloft (4 
ohonynt yn fforddiadwy) a 3 tŷ sengl 4 llofft sy’n unol â’r caniatâd cynllunio 
amlinellol.  Mae cynllun tirweddu wedi ei gyflwyno fel rhan o’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 Unedol.

2.2 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r Cyngor 
ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol wrth arfer 
ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). Mae'r 
adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 
datblygu cynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 
argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 
diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 
Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 
llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig.

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 - 2026 Gorffennaf 2017

TRA 2: Safonau Parcio
PCYFF 2:  Meini prawf datblygu
PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle
PCYFF 4:  Dylunio a thirweddu
PS20: Diogelu a lle bo’n berthnasol wella asedau treftadaeth

Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy 2009

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

TAN 12 Dylunio
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9) 2017
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3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 C14/0061/41/AM – Cais amlinellol i godi 15 o dai annedd gyda mynediad o’r B5234 
a phob mater arall wedi’i gadw’n ôl – CANIATAU 31.03.2015

4.          Ymgynghoriadau

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Dim gwrthwynebiad

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad. 

Dŵr Cymru: Dim gwrthwynebiad i’r cais am faterion a gadwyd yn ôl 
yn ddarostyngedig i gydymffurfio a’r amodau a roddir ar 
y caniatad Cynllunio amlinellol.

Tai Fforddiadwy: Heb eu derbyn

Swyddog Cadwraeth: Heb eu derbyn

Uned Bioamrywiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad.

Cyfoeth Naturiol 
Cymru: 

Dim sylwadau i’w cynnig

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 
cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ac ni 
dderbyniwyd unrhyw sylwadau.  

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae egwyddor y bwriad eisoes wedi ei ganiatáu drwy’r cais amlinellol o dan gyfeirnod 
C14/0061/41/AM.  Mae’r caniatad yma yn cynnwys y fynedfa i’r safle.

5.2 Y materion a gadwyd yn ôl ac sy’n ffurfio rhan o’r cais gerbron yw llunwedd, graddfa, 
golwg a thirweddu y safle.

Mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol  a phreswyl

5.3 Mae polisïau PCYFF 2, 3 a 4 o’r Cynllun Datblygu Lleol yn hyrwyddo dyluniad 
adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n 
anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd 
lleol, diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol a gwarchod cymeriad gweledol trwy 
sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i gymeriad 
ac edrychiad yr ardal leol a thirweddu’r safle’n addas.

5.4 Mae’r bwriad yn golygu codi 15 o dai (gan gynnwys un byngalo) ar y safle.  Mae 
egwyddor y bwriad eisoes wedi ei ganiatáu gan y caniatâd amlinellol. Mae’r cynllun 
safle yn debyg i’r hyn a gyflwynwyd fel rhan o wybodaeth ddangosol ar gyfer y cais 
amlinellol, ac mae’r ddarpariaeth tai (o ran nifer a nifer o ystafelloedd gwely) yn unol 
â’r hyn a ganiatawyd drwy’r cais amlinellol.  Mae’r unedau fforddiadwy yn unol â’r 
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hyn a ganiateir ar y cais amlinellol ac mae arwynebedd llawr yr unedau yn 
cydymffurfio â gofynion Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy.

5.5 ‘Roedd y cynlluniau gwreiddiol a gyflwynwyd yn cynnig dyluniad plaen heb 
nodweddion lleol.  Mae cynlluniau diwygiedig wedi eu cyflwyno sy’n cynnig dyluniad 
sydd yn cael ei ystyried i fod yn well na’r cynlluniau gwreiddiol, ac ni ystyrir y gellir 
gwrthod y bwriad erbyn hyn ar sail ei ddyluniad yn unig.  Ystyrir felly fod y tai yn 
dderbyniol o ran eu lleoliad, maint a dyluniad erbyn hyn.  Mae bwriad gorffen yr 
anheddau gyda chymysgedd o rendr a chladin sydd i’w gytuno. 

5.6 Mae’r safle wedi ei leoli tu cefn i res o dai presennol a’r tŷ tafarn, ond mae yna drac a 
thir gwag/parcio wedi ei leoli rhwng y safle a’r tai preswyl yma, ac felly ni ystyrir y 
byddai’r bwriad yn cael effaith uniongyrchol o ran goredrych nag effaith andwyol ar 
fwynderau preswylwyr y tai yma.

5.7 Mae’r dafarn sydd wedi ei leoli wrth fynedfa’r safle wedi ei rhestru, ac mae effaith y 
fynedfa ar yr adeilad wedi ei asesu a’i ganiatáu o dan y cais amlinellol.  Nodir fod 
trafodaethau wedi bod ynghylch â’r coblau sydd wedi eu lleoli union o flaen y tafarn, 
a’r posibilrwydd o ddefnyddio’r rhan yma i greu palmant er mwyn cysylltu’r safle gyda 
phalmant presennol sy’n rhedeg drwy Chwilog.  Nodir fod y coblau yma tu allan i’r 
safle’r cais, ac felly yn destun trafodaeth a chaniatâd pellach ar wahân.  Mae maes 
parcio presennol y dafarn ynghyd â thir gwag sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer parcio 
ac adeiladau allanol wedi eu lleoli rhwng cefn y dafarn a safle’r cais.  Ni ystyrir y 
byddai’r bwriad yn cael effaith andwyol ar gymeriad na gosodiad yr adeilad rhestredig 
felly a bod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisi PS20 o’r CDLl.

5.8 Ni ystyrir fod cynllun safle na’r tai bwriedig yn cael effaith andwyol ar gymeriad na 
gosodiad yr adeilad rhestredig.

5.9 Mae cynlluniau diwygiedig wedi eu cyflwyno ynghylch y tirweddu bwriedig ar y safle; 
sy’n cynnwys gwrych o gwmpas y safle sy’n cydweddu â ffiniau caeau yn y cyffiniau. 
Ystyrir fod y tirweddu, y ddarpariaeth o lawr caled a gorffeniad allanol bwriedig yn 
addas o ystyried ei leoliad ar gyrion y pentref.  

5.10 Ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisïau PCYFF 2, 3 a 4 a PS20 felly.

Materion Trafnidiaeth

5.11 Mae’r fynedfa i’r safle eisoes wedi ei chaniatáu o dan y caniatâd amlinellol, ac mae’r 
Uned  Drafnidiaeth wedi cadarnhau fod y ddarpariaeth parcio, a’r ffordd stad o fewn y 
safle yn dderbyniol. Ystyrir fod y bwriad felly yn cydymffurfio â gofynion polisi TRA 
2 o’r CDLl.

6. Casgliadau:

6.1 Ar sail yr asesiad uchod felly, nid wyf yn ystyried y bwriad yn groes i unrhyw bolisi 
perthnasol.  Nid yw’r bwriad yn debygol o achosi effaith andwyol ar fwynderau’r ardal 
leol nac unrhyw eiddo cyfagos.

7. Argymhelliad:

7.1 Caniatáu - amodau

1. Gorffeniad allanol.
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Rhif:    4

Cais Rhif: C18/0780/20/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

11/09/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Y Felinheli

Ward: Y Felinheli

Bwriad: Lleoli 4 uned llety gwyliau tymhorol ar ffurf cwt bugail 
ynghyd a cwt cawod (cais diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o 
dan gyfeirnod C18/0393/20/LL)

Lleoliad: Fferm Plas Llanfair, Ffordd Caernarfon, Y Felinheli, 
Gwynedd, LL55 1TT

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: GWRTHOD
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1. Disgrifiad:

1.1 Bydd yr Aelodau yn cofio i’r cais hwn cael ei ohirio ym Mhwyllgor mis Hydref er 
mwyn galluogi i’r Aelodau ymweld â’r safle.  Er mwyn atgoffa’r Aelodau o’r bwriad, 
cais yw hwn ar gyfer lleoli 4 uned llety gwyliau tymhorol ar ffurf cytiau bugail ynghyd 
â chwt cawod.  Bydd y bwriad hefyd yn golygu plannu coed a llwyni ynghyd â chreu 
llecyn parcio o wyneb llechi man ar gyfer cerbydau defnyddwyr yr unedau gwyliau a 
llwybr troed o ddeunydd mat glaswellt. Yn fewnol, bydd yr unedau yn cynnwys gwagle 
agored ar gyfer darparu gwely, man eistedd a man gweithio/cegin i 2 berson. Yn 
allanol, bydd yr unedau ar ffurf llety cytiau bugail wedi eu gosod ar bedair olwyn ac 
yn mesur 5.4m o hyd, 2.2m o led gydag uchder o’r ddaear i grib y to bwa o 2.8m. Bydd 
yr uned symudol ar gyfer cyfleusterau ymolchi yn cynnwys gwagle ar wahân i ddynion 
ac i ferched gan gynnwys 2 gawod thŷ bach. Yn allanol, bydd yn mesur 6.7m o hyd, 
2.7m o led ac uchder o 2.8m uwchben lefel y ddaear gyfagos. Bydd edrychiadau allanol 
yr unedau o liw gwyrdd er mwyn lleihau eu heffaith ar fwynderau gweledol ac wedi eu 
hadeiladu gan yr ymgeisydd gan ddefnyddio deunyddiau ail-gylchu fel coedyn oddi ar 
y fferm. Bydd bwriad i greu llwybrau troed i gysylltu’r unedau gyda’r cyfleuster parcio 
ynghyd a phlannu coed afalau a chlawdd draenen wen ar ffurf anffurfiol o flaen yr 
unedau eu hunain.  Mae’r cais diweddaraf hwn yn gais diwygiedig i’r cynllun a 
wrthodwyd ym Mehefin, 2018 o dan hawliau dirprwyedig ble roedd yr unedau gwyliau 
wedi eu lleoli mewn llinell oddi fewn i safle'r cais yn hytrach nag ar ffurf hanner cylch 
o fewn y cais cyfredol hwn.  

1.2 Y tu allan i dymor yr haf bydd yr unedau yn cael eu hail-leoli/storio oddi fewn i sied ar 
ddaliad amaethyddol Fferm Plas Llanfair gyda’r llecyn tir yn cael ei ail-ddefnyddio ar 
gyfer porfa i dda byw. Saif y safle ar lecyn o dir sydd yng nghornel de-dwyreiniol cae 
amaethyddol gyda golygfeydd agored tua’r Fenai ac ynys Môn i’r gorllewin. Ceir 
mynediad iddo oddi ar rwydwaith ffyrdd preifat sydd eisoes yn cael eu defnyddio at 
ddibenion amaethyddol ac ar gyfer anheddau preswyl cyfagos. I’r gogledd o’r safle 
lleolir tir amaethyddol ac anheddau preswyl Llanfair Hall, i’r dwyrain lleolir yr annedd 
breswyl Llanfair Old Hall, i’r de lleolir tir amaethyddol agored ac i’r gorllewin lleolir 
gweddill y cae amaethyddol gyda’r Fenai (sy’n Ardal Cadwraeth Arbennig) ac Ynys 
Môn (gyda glannau’r Fenai wedi eu lleoli oddi fewn i’r AHNE) ymhellach draw.  

1.3 Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad gyda’r cais (er nad yw’n orfodol i wneud 
hynny) sy’n cynnwys manylion marchnata’r fenter llety gwyliau ynghyd a Gwerthusiad 
Ecolegol. Bwriedir i’r datblygiad fod o safon ac ansawdd uchel ac wedi ei gyfeirio at 
y rhai sydd angen gwyliau eco o fewn gosodiad gwledig ac wedi eu hysbysu ar gyfer 
pen uchaf y farchnad glampio - gwersylla mewn steil/moethus fel y’i cyfeirir ato yn y 
CCA: Llety Gwyliau (2010).

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 

Tud. 133



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/11/2018
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD CAERNARFON

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 (CDLL) 2011-2026 
mabwysiadwyd 31 Gorffennaf 2017:-

Polisi TRA4 – rheoli ardrawiadau cludiant.

Polisi PCYFF2 – meini prawf datblygu.

Polisi PCYFF3 – dylunio a siapio lle.

Polisi PCYFF4 – dylunio a thirlunio.

Polisi TWR5 – safleoedd carafanau teithiol, gwersylla a llety amgen dros dro.

Polisi PS5 – datblygu cynaliadwy.

Polisi PS6 – lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt.

Polisi PS14 – yr economi ymwelwyr.

Polisi PS20 – diogelu a lle bo’n berthnasol wella asedau treftadaeth.

Polisi AMG1 – cynlluniau rheolaeth ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol.

Polisi AMG3 – gwarchod a gwella nodweddion a rhinweddau sydd yn nodedig i 
gymeriad y dirwedd.

Polisi AMG5 – cadwraeth bioamrywiaeth leol.

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Llety Gwyliau (2009).

  2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 6  Cynllunio ar Gyfer Cymunedau Gwledig 
Cynaliadwy (2010).

NCT5 Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009).

NCT12 Dylunio (2016).

NCT13 Twristiaeth (1997).

NCT23 Datblygu Economaidd (2014).

NCT24 Yr Amgylchedd Hanesyddol (2017).

Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 9 (2017).

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:
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3.1 Cais rhif C18/0393/20/LL - lleoli 4 uned llety gwyliau tymhorol ar ffurf cytiau 
bugeiliaid ynghyd a chwt cawod wedi ei wrthod ym Mehefin, 2018 o dan hawliau 
dirprwyedig ar sail mwynderau gweledol a mwynderau preswyl.  

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Dim ymateb.

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad ond yn argymell darparu man pasio 
ychwanegol oddeutu hanner ffordd i fyny’r trac mynediad. 

Cyfoeth Naturiol 
Cymru:

Dim ymateb.

Dŵr Cymru: Dim sylwadau.

Uned Gwarchod y 
Cyhoedd (Swyddog 
Gorfodaeth 
Trwyddedu):

Datblygiad angen trwydded safle a’r angen i gydymffurfio 
gyda Deddfau ar Safonau Carafanau, diogelwch a diogelwch 
tan ac  ayyb.

Cyngor Sir Ynys 
Môn:

Dim sylwadau.

Swyddog Cadwraeth: Dim ymateb.

Uned Bioamrywiaeth: Dim ymateb. 

Uned Llwybrau: Dim ymateb.
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Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 
cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu eisoes wedi dod i ben a 
derbyniwyd  gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail:

 Datblygiad yn parhau i amharu ar osodiad adeiladau 
rhestredig gradd II Llanfair Hall.

 Datblygiad yn parhau i amharu ar osodiad AHNE 
Arfordir Ynys Môn.

 Diffyg manylion parthed yr elfen cael gwared â 
charthffosiaeth.

 Aflonyddwch, sbwriel a llygredd sŵn yn amharu ar 
fwynderau preswyl cyfagos.

 Bwriad yn amharu’n andwyol ar fwynderau 
gweledol y tirlun/arfordir sensitif.

 Byddai gosod unedau gwyliau mor agos i anheddau 
preswyl yn golygu gor-edrych a cholli preifatrwydd.

 Cyffordd beryg o’r rhodfa i’r brif rodfa sy’n 
gwasanaethu anheddau Llanfair Hall a’r ffermdy 
Plas Llanfair.

 Cynllun tirlunio yn annigonol gan y byddai rhannau 
o’r unedau llety yn parhau yn weladwy uwchben y 
tirlunio.

 Byddai’r bwriad yn amharu ar nodweddon ecolegol 
yr ardal leol.

 Pryderon ynglŷn ag addasrwydd y rhodfa sy’n 
gwasanaethu’r safle.

 Pryderon ynglŷn â chynnwys y gwerthusiad 
ecolegol.

 Nid yw’r cais diweddaraf hwn yn ymateb i bryderon 
a gyflwynwyd gyda’r cais cyntaf.

 Dylai datblygiadau economaidd cael eu lleoli mewn 
mannau a lleoliadau priodol ac nid yng nghefn 
gwlad.

 Nid oes digon o dystiolaeth o fewn y cynllun busnes 
i gyfiawnhau’r bwriad ar sail hyfywdra.

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 
gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 
dilys oedd yn cynnwys:

 Dim ymgynghoriad o flaen llaw gyda trigolion lleol.

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1   Mae’r egwyddor o sefydlu llety gwyliau dros dro newydd (gan gynnwys carafanau 
teithiol, gwersylla a llety gwersylla amgen fel yn yr achos yma) wedi ei selio ym 
Mholisi TWR5 o’r CDLL. Caniateir y fath ddatblygiadau os gellir cydymffurfio gyda 
nifer o feini prawf:-
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 Bod y datblygiad arfaethedig o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac 
edrychiad a’i fod wedi ei leoli mewn lleoliad anymwthiol sydd wedi ei guddio’n 
dda gan nodweddion presennol y dirwedd fel nad yw’n peri niwed sylweddol i 
ansawdd gweledol y dirwedd - mae’r bwriad diwygiedig yn golygu lleoli 4 uned 
llety gwyliau symudol ar ffurf cytiau bugail ynghyd â chyfleusterau golchi a thŷ 
bach yng nghornel cae sy’n agored ei natur a’i naws ger lan y Fenai.  Bydd yr 
unedau wedi eu gosod ar ffurf hanner cylch gyda gwagleoedd rhyngddynt sy’n 
cynnwys llecynnau amwynder ar gyfer defnyddwyr y llety gwyliau.  Byddent o 
wneuthuriad coedyn lliw gwyrdd a chyfyngir y tirlunio y tro hwn i’r rhan blaen 
deheuol y safle ynghyd a thu blaen talcen gorllewinol y cwt cawod gan geisio 
lleihau effaith y strwythurau ar fwynderau gweledol ac agored y rhan yma o’r 
arfordir.  I’r gogledd o’r unedau hyn lleolir llecynnau parcio ar gyfer 4 cerbyd 
rhwng y cwt cawod a’r rhodfa sengl presennol sy’n cael ei ddefnyddio at ddiben 
amaethyddol a chan deiliaid The Old Boathouse ac sydd o wyneb llechi man.  Ceir 
llystyfiant yng nghefn y safle ac o flaen yr annedd a adnabyddir fel Llanfair Old 
Hall gan gynnwys coed aeddfed a llwyni.  Fodd bynnag, mae diffyg llystyfiant 
presennol ar ffiniau deheuol, gorllewinol a gogleddol safle’r cais a byddai 
golygfeydd ddi-gyfyngiedig o’r llety gwyliau, taclau cysylltiedig ynghyd â’r llecyn 
parcio/cerbydau yn enwedig o’r gogledd ble lleolir llwybr cyhoeddus Rhif 19 Y 
Felinheli ynghyd â chan ddefnyddwyr y Fenai.  Er bod y datblygiad wedi ei leoli 
yng nghornel uchaf y cae byddai datblygiad o’r math (gan gynnwys taclau 
amrywiol a fyddai’n annatod ac yn gysylltiedig â defnydd llety gwyliau amgen ac 
er gwaethaf byddai’r unedau llety yn dymhorol) ar lecyn o dir agored ei natur a’i 
naws yn ddatblygiad ymwthiol yn y tirlun gan greu strwythurau anghydnaws yn y 
dirwedd/tirlun agored.

Er bod adeiladwaith i’r dwyrain o safle’r cais ar ffurf anheddau hynafol gan 
gynnwys y plasdy gwreiddiol, Llanfair Hall, credir byddai datblygu rhan yma o’r 
cae yn parhau i greu datblygiad ymwthiol ar draul mwynderau gweledol a 
golygfeydd a geir o’r safle o’r Fenai a’r tirlun lleol. Yn hanesyddol, tirlun a 
adnabyddir fel parcdir fyddai rhan yma o’r tirlun yn gysylltiedig â’r cyn-blasdy 
gyda chymeriad a naws agored yn perthyn iddo a golygfeydd di-rwystr tua’r Fenai 
ac Ynys Môn. Er bod datblygiadau eraill wedi cymryd lle mewn perthynas â’r 
anheddau cyfagos datblygiadau ar raddfa ddomestig yw’r rhain yn hytrach na 
datblygiadau wedi eu lleoli o fewn y tirlun agored.  

Er gwaethaf bod y cais wedi ei ddiwygio ar sail gosodiad y llety gwyliau, y cwt 
cawod, y llecynnau parcio ynghyd a’r tirlunio er mwyn ceisio lleihau effaith 
ffisegol y datblygiad ar y tirlun byddai hyn, yn ei dro, yn tanseilio cymeriad a naws 
agored y tirlun presennol gan gyflwyno llystyfiant ar lecyn o dir agored ei natur a’i 
gymeriad. Credir, yn ogystal, nad oes gan y safle nodweddion presennol yn y 
dirwedd a all lleihau effaith y bwriad ar y tirlun ac, oherwydd hyn, byddai’r bwriad 
arfaethedig yn peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd.   

Gan ystyried natur a gosodiad diwygiedig yr unedau llety gwyliau, y llecynnau 
parcio, y taclau cysylltiedig ynghyd a chyflwyno gweithgareddau dynol o natur 
twristiaeth i’r tirlun byddai effaith gronnus yr elfennau hyn o’r datblygiad yn 
parhau i fod yn gyfystyr a chreu datblygiad ymwthiol yn y dirwedd a’r tirlun lleol. 

 Bod y bwriad yn osgoi gormodedd o ardaloedd o leiniau caled - bydd y 4 uned 
ynghyd â’r uned cyfleusterau ymolchi wedi eu lleoli ar lecyn o dir weddol 
fechan o’i gymharu â maint y cae presennol a bydd unrhyw lain caled wedi ei 
gadw ar gyfer y llecyn parcio gyda llwybrau i’r llety wedi eu dehongli drwy 
ddefnyddio deunydd matio glaswellt.

Tud. 137



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/11/2018
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD CAERNARFON

 Bod y cysylltiad ffisegol a’r ddaear yn gyfyngedig ac yn gallu cael ei symud 
oddi ar y safle yn y tymor caeedig - fel y cyfeiriwyd ato eisoes bydd yr unedau 
llety gwyliau ar ffurf cytiau bugeiliaid gyda’r siasis/ffrâm ar olwynion ac i’r 
perwyl hyn, felly, bydd unrhyw gysylltiad ffisegol a’r ddaear yn y lleiafswm.

 Dylid lleoli unrhyw gyfleusterau atodol mewn adeilad presennol, neu, os nad 
yw hyn yn bosib, bod unrhyw gyfleuster newydd yn gymesur a graddfa’r 
datblygiad -  yr unig gyfleuster atodol sy’n rhan o’r bwriad yma yw’r uned 
symudol ar gyfer cyfleusterau ymolchi a thŷ bach sydd hefyd ar ffurf cwt bugail 
a rhywfaint yn fwy o ran maint mewn hyd a lled.  Credir byddai ychwanegu’r 
strwythur yma i’r 4 uned llety gwyliau ddim yn gymesur a graddfa’r datblygiad 
gan y byddai yn dwysau ar niferoedd yr unedau ar y safle o 20%.   

 Bod y safle’n agos at y brif rwydwaith ffyrdd ac y gellir darparu mynediad 
digonol - gwasanaethir y safle gan rodfeydd preifat sydd ym mherchnogaeth yr 
ymgeisydd ac sy’n cael eu defnyddio at ddiben amaethyddiaeth a chan ddeiliaid 
cyfagos.  Cysylltir y rhodfeydd i’r brif rwydwaith ffyrdd drwy fynediad safonol 
i’r ffordd sirol dosbarth III i’r Felinheli sydd â chyffordd ymhellach draw i’r 
de i’r cefn ffordd A.487.  Gan ystyried graddfa’r datblygiad (4 llety gwyliau) 
credir na fydd caniatáu’r cais yn tanseilio diogelwch ar y ffyrdd cyhoeddus 
sydd yn nalgylch safle’r cais ac mae’r elfen yma o’r bwriad yn dderbyniol gan 
yr Uned Drafnidiaeth yn ddarostyngedig ar greu llecyn pasio ychwanegol ger 
y safle ei hun.

 Bod meddiannaeth y datblygiad wedi ei gyfyngu i ddefnydd gwyliau yn unig - 
mae’r ymgeisydd wedi cadarnhau mai tymhorol yn unig fydd y defnydd a wneir 
o’r unedau llety gwyliau gyda’r ymgeisydd wedi cadarnhau bydd yr unedau 
llety ynghyd â’r cwt cawod wedi eu symud o’r safle am 6 mis y tu allan i’r 
tymor gwyliau.

 Bod y safle’n cael ei ddefnyddio at ddibenion teithio’n unig a bod unrhyw 
unedau’n cael eu symud o’r safle yn y cyfnodau pan nad ydynt yn cael eu 
defnyddio –cadarnheir gan yr ymgeisydd bydd yr unedau llety yn cael eu 
symud o’r safle a’u storio’n fewnol mewn adeilad yn iard y fferm.

5.2 Mae Polisi PS14 o’r CDLL yn datgan wrth sicrhau cysondeb a’r economi leol a 
chymunedau lleol a sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei warchod bydd cefnogaeth i 
ddatblygiadau twristiaeth leol os cydymffurfir â nifer o feini prawf sy’n cynnwys:-

 Canolbwyntio datblygiadau twristiaeth a hamdden gynaliadwy yn actif ac ar 
raddfa fwy yn y canolfannau adeiledig - er byddai ystyried 4 uned deithiol ac 
uned cyfleusterau cysylltiedig yn cael ei ddisgrifio fel datblygiad ar raddfa 
fechan fel arfer, o fewn ei gyd-destun presennol, credir bod yn fwriad yn 
ddatblygiad o raddfa sydd yn sefyll allan ac wedi ei leoli ar lecyn sensitif ac 
agored yng nghefn gwlad.

 Rheoli a gwella’r ddarpariaeth o lety twristiaeth o ansawdd uchel ar ffurf sy’n 
cynnwys gwersylla moethus amgen a charafanau teithiol - bwriad y datblygiad 
cyfredol hwn yw paratoi a darparu llety moethus ar ben uchaf farchnad glampio 
neu wersylla mewn steil/moethus fel y’i cyfeirir ato yn CCA: Llety Gwyliau.

 Cefnogi darpariaeth a mentrau twristiaeth newydd ar raddfa briodol mewn 
lleoliadau cynaliadwy yng nghefn gwlad drwy ailddefnyddio adeiladau 
presennol os yw hynny’n briodol neu fel rhan o arallgyfeirio ar ffermydd - 
cydnabyddir bydd y datblygiad hwn yn fodd o arallgyfeirio ar fferm weithredol 
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gydag elw yn cael ei gyfeirio’n ôl i fusnes y daliad amaethyddol, fodd bynnag, 
credir nad yw graddfa’r bwriad yn addas ar gyfer ei leoliad sensitif yng nghefn 
gwlad.

5.4 Yn sgil yr asesiad hwn ni chredir bod y bwriad diwygiedig hwn yn dderbyniol ar sail 
ei leoliad, graddfa a’i effaith andwyol ar fwynderau gweledol yr ardal leol ac i’r perwyl 
hyn, felly, nid yw’n dderbyniol mewn egwyddor ac nid yw’n cydymffurfio gyda holl 
ofynion Polisi TWR5 a PS14 o’r CDLL.  

Mwynderau gweledol

5.5 Fel y cyfeiriwyd ato uchod, saif safle’r cais yng nghornel cae agored ei natur ar yr 
arfordir ger glannau’r Fenai.  Ceir llystyfiant fel cefnlen i’r datblygiad gyda’r bwriad o 
dirlunio yng nghefn y safle yn ychwanegol i dirlunio anffurfiol yn nhu blaen y safle.  
Bydd golygfeydd o fannau cyhoeddus agos wedi eu cyfyngu i’r llwybr troed cyhoeddus 
sy’n rhedeg oddeutu 110m i’r gogledd o’r safle ei hun gyda golygfeydd o’r safle hefyd 
i’w cael o’r gorllewin ac o gyfeiriad Ynys Môn a chan defnyddwyr y Fenai.  Er 
gwaethaf nad yw’r ardal gyfagos wedi ei chydnabod na’i dynodi fel tirlun arbennig ac 
na fyddai’r datblygiad yn cael effaith sylweddol ar ddynodiant AHNE arfordir Ynys 
Mon, credir byddai’r bwriad yn parhau i amharu’n andwyol ar gymeriad a naws agored 
y tirlun/parcdir lleol gan y byddai’n creu datblygiad ymwthiol o fewn tirwedd cefn 
gwlad.

5.6 Mae’r safle wedi ei leoli oddi fewn i ardal sydd yn cael ei ddisgrifio fel tirlun o raddfa 
tirlun canolig ac arfordir agored ynghyd a phatrwm tirlun amrywiol oddi fewn i’r 
ddogfen Asesiad Capasiti a Sensitifrwydd Tirlun (2014) gan Gillespies. Daw i’r 
canlyniad bod sensitifrwydd cyffredinol yr ardal hon o bwysigrwydd canolig ar gyfer 
datblygiadau carafanau/siales statig gan fod rhannau o’r arfordir eisoes wedi ei 
ddylanwadu gan ddatblygiadau modern sydd, yn ei dro, yn lleihau ei sensitifrwydd ar 
gyfer carafanau statig a siales. Er nad yw’r bwriad cyfredol yma yn ymwneud a llety 
gwyliau statig a pharhaol mae’r dirwedd ble lleoli’r safle’r cais yn dirwedd wledig sydd 
heb gael ei ddylanwadu na’i danseilio gan ddatblygiadau modern gan barhau i gadw ei 
gymeriad fel parcdir agored sy’n sensitif i ddatblygiadau twristiaeth fodern o’r math a 
gynigir yma.  Byddai’r unedau llety wedi eu lleoli ar y safle am o leiaf 6 mis y flwyddyn 
a chredir byddai ad-drawiad y datblygiad yn ystod y cyfnod yma’n niweidiol i 
fwynderau gweledol ac i gymeriad a naws y dirwedd wledig.  I’r perwyl hyn, felly, 
credir bod y bwriad yn groes i ofynion Polisi PCYFF3.

5.7 Er bod adeiladau rhestredig wedi eu lleoli oddeutu 90m i’r gogledd-ddwyrain o safle’r 
cais ar ffurf Llanfair Hall credir gan ystyried y pellter sydd rhyngddynt, gosodiad yr 
unedau llety yng nghornel y cae, eu dyluniad, graddfa a’u natur symudol/dros dro credir 
na fydd unrhyw ad-drawiad sylweddol ar osodiad yr adeiladau rhestredig eu hunain. 
Credir, hefyd, na fydd ad-drawiad sylweddol o’r golygfeydd ceir o’r adeiladau 
rhestredig eu hunain tua’r dirwedd gyfagos. Credir, felly, i’r bwriad gydymffurfio â 
gofynion Polisi PS20 o’r CDLL.

Materion trafnidiaeth a mynediad

5.8  Fel y cyfeiriwyd ato uchod, gwasanaethir y safle gan rodfeydd preifat sydd ym 
mherchnogaeth yr ymgeisydd ac sy’n cael eu defnyddio at ddiben amaethyddiaeth a 
chan ddeiliaid cyfagos. Cysylltir y rhodfeydd i’r brif rwydwaith ffyrdd drwy fynediad 
safonol i’r ffordd sirol dosbarth III i’r Felinheli (Ffordd Caernarfon) sydd â chyffordd 
ymhellach draw i’r de i’r cefn ffordd A.487.  Gan ystyried graddfa’r datblygiad (4 llety 
gwyliau) ni ddisgwylir cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth bydd yn defnyddio’r 
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rhwydwaith ffyrdd hyn a fyddai’n deillio o’r datblygiad ei hun ar draul diogelwch 
ffyrdd.  Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth bryderon ynglŷn ag effaith y bwriad ar 
unrhyw ffordd neu ffordd arfaethedig yn ddarostyngedig ar greu llecyn pasio 
ychwanegol.  Bwriad, felly, yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi TWR5 a TRA4 o’r 
CDLL.

Yr economi

5.9 Mae asiant yr ymgeisydd yn cadarnhau bod y bwriad yn ffordd o arallgyfeirio ar ddaliad 
amaethyddol Plas Llanfair drwy gefnogi’n ariannol gweithgareddau’r daliad ei hun. 
Nid yw hyn ynddo’i hun yn goresgyn y materion cynllunio a nodir uchod. 

 Mwynderau preswyl a chyffredinol 

5.10 Fel y cyfeirwyd ato uchod derbyniwyd nifer o ohebiaeth yn gwrthwynebu’r cais gyda’r 
prif wrthwynebiadau yn cynnwys:-

 Aflonyddwch sŵn a chyffredinol - lleolir yr annedd agosaf i safle’r cais (Llanfair 
Old Hall) oddeutu 20m i’r dwyrain gyda’r anheddau preswyl yn Llanfair Hall wedi 
eu lleoli oddeutu 90m i’r gogledd-dwyrain o safle’r cais.  Mynegwyd pryderon 
ynglŷn ag aflonyddwch sŵn yn tarfu o feddiannu’r llety gwyliau, trespasu, 
ymddygiad anghymdeithasol a diogelwch iechyd trigolion lleol.  Gan ystyried bod 
y safle, ar hyn o bryd, yn safle gellir ei ddisgrifio a chymeriad a naws gwledig, 
distaw a thawel iddo byddai lleoli unedau llety gwyliau ar y llecyn tir hwn yn 
anochel o darfu ar gymeriad distaw y rhan yma o’r dirwedd wledig gan danseilio 
mwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid cyfagos ar sail aflonyddwch 
sŵn/lleisiau, gweithgareddau allanol gan ddefnyddwyr y llety gwyliau a 
symudiadau ceir o’i gymharu â’r sefyllfa bresennol.  I’r perwyl hyn, felly, credir 
bod y bwriad diwygiedig hwn yn parhau i fod yn groes i ofynion Polisi PCYFF2 
o’r CDLL.

 Mwynderau gweledol - mae pryder wedi ei ddangos gan drigolion lleol ynglŷn ag 
ad-drawiad y bwriad ar agweddau a mwynderau gweledol y tirlun ynghyd a’r 
effaith ar adeiladau rhestredig cyfagos. Fel y cyfeirir ato yn yr asesiad uchod 
byddai’r datblygiad arfaethedig yn ddatblygiad ymwthiol ar safle sy’n ymestyn 
allan i dirwedd cefn gwlad agored.  Credir hefyd byddai lleoli unedau llety gwyliau 
am hanner y flwyddyn o flaen Llanfair Old Hall yn cael ad-drawiad sylweddol ar 
fwynderau cyffredinol a phreswyl deiliaid yr annedd hwn ar sail creu mwgwd 
iddynt a fyddai’n disodli’r gwagle a’r tirlun agored fel yn bresennol. Byddai 
agosatrwydd y llety gwyliau i nid yn unig cwrtil preifat Llanfair Old Hall ond hefyd 
i gwrtil/gerddi preifat deiliaid Llanfair Hall sy’n ymestyn i lawr tua safle’r cais, yn 
golygu byddai gor-edrych a cholli preifatrwydd uniongyrchol i mewn i’r llecynnau 
amwynder preifat deiliaid yr eiddo hwn er gwaethaf y llystyfiant sydd y tu cefn i 
safle’r cais.  Ni chredir byddai ad-drawiad sylweddol ar osodiad yr adeiladau 
rhestredig am y rhesymau sydd eisoes wedi eu crybwyll yn yr asesiad hwn.   

 Diogelwch ffyrdd - gan ystyried graddfa’r bwriad credir na fydd cynnydd 
sylweddol yn y drafnidiaeth bydd yn defnyddio’r rhodfeydd preifat ynghyd â’r 
fynedfa i’r ffordd sirol dosbarth III cyfagos.  Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth 
bryder ynglŷn ag effaith y bwriad ar ddiogelwch ffyrdd yn ddarostyngedig ar greu 
llecyn pasio ychwanegol ger safle’r cais.
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Materion bioamrywiaeth

5. 11 Mae Polisi AMG5 o’r CDLL yn datgan dylai cynigion warchod, a ble’n briodol, gwella 
bioamrywiaeth sydd wedi cael ei hadnabod fel bod yn bwysig i’r ardal leol.  Gan 
ystyried ymateb yr Uned Bioamrywiaeth ar y cais blaenorol drwy ddatgan bod angen 
cyflwyno Asesiad Effaith Ecolegol, Cynllun Gwella Bioamrywiaeth ac Arolwg Coed 
fel rhan o’r cais ei hun cyflwynwyd Gwerthusiad Ecolegol gyda’r cais cyfredol hwn 
sy’n datgan bydd angen dilyn mesuriadau lliniaru/elw bioamrywiaeth parthed y draen 
agored, tirlunio pellach a gosod bocsys ar gyfer ystlumod ac adar.  Daw’r gwerthusiad 
i’r canlyniad na fydd effaith negyddol ar rywogaethau gwarchodedig.  Er nad yw 
ymateb yr Uned Bioamrywiaeth wedi ei dderbyn yn ystod paratoi’r adroddiad hwn 
credir bod y bwriad diweddaraf, o ganlyniad i dderbyn y Gwerthusiad Ecolegol, yn 
dderbyniol ar sail gofynion Polisi AMG5 o’r CDLL gan na fydd oblygiadau 
bioamrywiaeth leol o ganlyniad i’r datblygiad yma.

6. Casgliadau:

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol 
gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r 
gwrthwynebiadau a’r sylwadau a dderbyniwyd ni ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol 
ar sail egwyddor, ei effaith andwyol ar fwynderau gweledol ynghyd ag effaith andwyol 
y datblygiad arfaethedig ar fwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid cyfagos.

7. Argymhelliad:

7.1 Gwrthod:-

1. Mae’r datblygiad arfaethedig yn groes i ofynion Polisi TWR5, PCYFF3, PS14 ac 
AMG3 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2017) ynghyd â’r 
Canllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau gan ei fod yn golygu creu datblygiad 
ymwthiol ar draul diogelu mwynderau gweledol y dirwedd leol.

The proposed development is contrary to the requirements of Policy TWR5, PCYFF3, 
PS14 and AMG 3 of the Anglesey and Gwynedd Joint Local Developoment Plan 
(2017) together with Supplementary Planning Guidance: Holiday Accommodation as 
it would create an obtrusive development at the expense of safeguarding the visual 
amenities of the local landscape. 

2. Mae’r datblygiad arfaethedig yn groes i ofynion Polisi PCYFF2 o’r Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd Gwynedd a Mon (2017) gan y byddai’n amharu’n andwyol ar fwynderau 
preswyl a chyffredinol deiliaid cyfagos ar sail aflonyddwch sŵn a chreu datblygiad 
gormesol. Mae’r datblygiad hefyd yn groes gyngor cenedlaethol a gynhwysir ym 
Mholisi Cynllunio Cymru (2017), NCT 13 Twristiaeth a NCT23 Datblygu Economaidd 
sy’n datgan bod angen osgoi niwed i fwynderau preswyl gan gyfeirio datblygiadau 
economaidd i’r lleoliadau mwyaf priodol.

The proposed development is contrary to the requirements of Policy PCYFF2 of the 
Anglesey and Gwynedd Joint Local Development Plan (2017) as it would detrimentally 
affect the the residential and general amenities of nearby residents on grounds of noise 
and disturbance and by creating an overbearing development. The development is also 
contrary to the advice contained in Planning Policy Wales (2017), TAN13 Tourism and 
TAN23 Economic Development which state the need to avoid harm to residential 
amenities by steering economic developments to appropriate locations.
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Rhif:    5

Cais Rhif: C18/0640/18/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

19/07/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Llanddeiniolen

Ward: Deiniolen

Bwriad: Newid defnydd tafarn wag yn llety gwyliau 

Lleoliad: The Bull Inn, High Street, Deiniolen, Caernarfon, 
LL553HU

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: CANIATÁU GYDAG AMODAU
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1. Disgrifiad:

1.1 Mae’r cais hwn ar gyfer trosi tafarn segur Y Bull yn Neiniolen yn llety gwyliau 
hunanwasanaeth gydag 8 ystafell wely.  Golygai’r datblygiad cryn newid i drefniant 
mewnol yr adeilad ond ni fyddai newid arwyddocaol i’r edrychiad allanol.  Fe drosir 
cyn seler y dafarn yn lle cadw beiciau ac ystafelloedd chwaraeon.

1.2 Dywed y Datganiad Dyluniad a Mynediad, a gyflwynwyd er cefnogi’r cais, i’r adeilad 
fod ar werth ond nad oedd llawer o ddiddordeb wedi bod i’w brynu at ei bwrpas 
awdurdodedig sef tafarn ar y llawr gwaelod a fflat, gyda chaniatâd i fod yn llety 
gwyliau gyda gwasanaeth, uwchben. Y bwriad felly yw trosi’r adeilad cyfan yn llety 
gwyliau hunangynhaliol.

1.3 Lleolir yr adeilad ar Stryd Fawr Deiniolen a’i diffinnir yn Bentref Gwasanaeth gan 
Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  

1.4 Mae’r cais hwn yn ddiwygiad o gais a wrthodwyd ar sail ddirprwyedig yn gynharach 
eleni (C18/0382/18/LL) am y rheswm o’r niwed gweledol a fyddai wedi ei achosi gan 
ffenestr gromen arfaethedig a’r ffaith, oherwydd y trefniant mewnol cyfyng, na 
fyddai’r datblygiad yn un o “safon uchel”.  Yn sgil trafodaeth rhwng swyddogion a’r 
datblygwyr gwaredwyd a’r ffenestr gromen o’r cais cyfredol a lleihawyd dwysedd 
mewnol y datblygiad o 9 llofft i 8.  Mae’r cynnig yn parhau i ofyn am ddefnyddio’r 
gofod to fel rhan o’r datblygiad ond gan ddefnyddio ffenestri to “velux” yn hytrach nag 
estyniad gromen.

1.5 Daw’r cais gerbron y Pwyllgor ar gais yr aelod lleol.

2. Polisïau Perthnasol:

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi 
Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun 
Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau 
cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Lleol.

2.2 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r Cyngor 
ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol wrth arfer 
ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant).  Mae'r 
adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 
datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 
argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 
diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 
Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 
llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig.

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017) 

ISA 2 : CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL
PS 13 : DARPARU CYFLE AR GYFER ECONOMI FFYNIANNUS
TWR 2 : LLETY GWYLIAU
PCYFF 2: MEINI PRAWF DATBLYGU
PCYFF 3: DYLUNIO A SIAPIO LLE
MAN 4 : DIOGELU SIOPAU A THAFARNDAI MEWN PENTREFI
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TRA 2:  SAFONAU PARCIO
TRA 4:  RHEOLI ARDRAWIADAU CLUDIANT
PS 19 : GWARCHOD A LLE BO’N BERTHNASOL GWELLA’R AMGYLCHEDD 
NATURIOL

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, Tachwedd 2016.

NCT6 – Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy 

NCT13 – Twristiaeth 

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 C18/0382/18/LL: Newid defnydd tafarn gwag yn llety gwyliau ynghyd â chreu ffenestr 
dormer newydd yng nghefn yr eiddo - Gwrthodwyd 11/06/18

3.2 C00A/0235/18/LL: Defnyddio’r llawr uchaf i ddarparu llety gwyliau gyda gwasanaeth 
– Caniatawyd 07/06/00

4. Ymgynghoriadau

Cyngor Cymuned/Tref: Gwrthwynebiad – ategu eu sylwadau ar y cais blaenorol nad oes 
digon o barcio ar gael ar gyfer datblygiad o’r maint hwn.

Uned Trafnidiaeth : Dim gwrthwynebiad
Mae’n debyg bydd y defnydd ar raddfa debyg i’r presennol ac mae 
digon o barcio cyhoeddus ar gael gerllaw

Dŵr Cymru : Gofyn am amod safonol er sicrhau na fydd cynnydd mewn dŵr 
wyneb yn mynd i’r system garthffosiaeth 

Cyfoeth Naturiol Cymru : Dim sylwadau i’w cynnig

Gwarchod y Cyhoedd : Heb eu derbyn

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac ymgynghorwyd gyda chymdogion. 
Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a derbyniwyd gohebiaeth yn 
ymateb i’r cynnig ar y seiliau cynllunio materol isod :

 Mae angen diogelu siopau a thafarndai mewn pentrefi.
 Diffyg tystiolaeth bod yr ymgeisydd wedi hysbysebu’r eiddo 

am bris gwerthu rhesymol am gyfnod parhaus o 12 mis.
 Diffyg tystiolaeth fod galw am lety twristiaeth yn yr ardal
 Pryder am ddiffyg llefydd parcio
 Gwrthwynebu’r estyniad gromen (erbyn hyn wedi ei dynnu 

o’r cynllun)
 

5. Ystyriaethau Cynllunio Perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 
datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall.  
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Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ 
mabwysiedig ac yn yr achos yma. 

5.2 Mae Polisi Strategol PS 13 y CDLl yn anelu tuag at hwyluso twf economaidd trwy 
gefnogi sawl agwedd o'r economi lleol gan gynnwys cefnogi ffyniant economaidd 
cymunedau gwledig trwy hwyluso twf ar raddfa briodol trwy ail-ddefnyddio adeiladau 
sy'n bodoli'n barod.  Fe fyddai'r cynnig hwn yn ail-ddefnyddio adeilad gwledig segur 
ar gyfer sefydlu menter busnes ac felly mae'r cynnig yn cwrdd gydag egwyddor y polisi 
hwn.

5.3 Yn ychwanegol mae polisïau ISA 2 a MAN 4 yn ceisio amddiffyn cyfleusterau 
cymunedol megis tafarndai mewn pentrefi.  Wedi dweud hynny, yn yr achos hwn mae’r 
dafarn wedi bod ar gau ers 2016 ac fe fu ar werth am dros flwyddyn (rhwng Gorffennaf 
2016 a Hydref 2017) gan gael ei hysbysebu ar bris isel (£75,000).  Petai’r busnes tafarn 
yn hyfyw fe gredir y byddai’n rhesymol disgwyl y byddai rheolwyr newydd ar gyfer y 
busnes wedi dod i’r amlwg yn ystod y cyfnod hwnnw.  Rhaid cofio bod tafarn arall, sef 
“Y Wellington”, o fewn 20m i’r adeilad hwn ac felly fe fyddai cyfleuster tafarn yn 
parhau ar y stryd fawr yng nghanol y pentref o fewn pellter cerdded rhwydd i’r un a 
gollir o ganiatáu’r cais hwn.   

5.4 Ystyriaeth polisi sylfaenol arall yw Polisi TWR 2 sy'n gefnogol o ddarparu llety 
gwyliau newydd yn ddarostyngedig i gyfres o feini prawf.  Mae’r polisi’n datgan y 
cefnogir datblygu llety gwyliau parhaol trwy drosi adeiladau presennol cyn belled bod 
cynhigion o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad. Mae’r newidiadau 
isod wedi bod i’r cynllun hwn ers gwrthodwyd y cais ddiwethaf :

 tynnu’r ffenestr gromen bwriedig o gefn yr adeilad, a 
 lleihau dwysedd mewnol yr adeilad a fyddai erbyn hyn yn cynnwys 8 llofft en-

suite 

5.5 Yn sgil y newidiadau hyn, fe gredir bod cyfiawnhad galw’r datblygiad hwn yn un o 
ansawdd uchel sy’n gyson gydag amcanion Polisi TWR 2.

5.6 Yn ogystal â’r uchod mae pum maen prawf dan bolisi TWR 2 sy’n rhaid cwrdd â nhw. 
Wrth edrych ar y meini prawf hyn yn eu tro :
i. Mae’r maen prawf cyntaf yn sôn am lety mewn adeiladau newydd ac felly nid 

ydyw’n berthnasol i’r achos hwn.
ii. Wrth ystyried bod hwn eisoes yn eiddo sylweddol ei faint a fu a defnydd 

blaenorol a oedd a’r potensial i greu niwsans arwyddocaol, ni chredir bod 
unrhyw amheuaeth y gellid trosi’r adeilad i ddefnydd o’r raddfa a fwriedir heb 
creu effeithiau mwy niweidiol i’r ardal o gwmpas na’r defnydd blaenorol. Fe 
ystyrir felly bod graddfa’r defnydd a gynhigir yn dderbyniol mewn egwyddor 
dan ail faen prawf y polisi hwn sy’n gofyn i raddfa’r datblygiad fod yn briodol 
ar gyfer y safle.

iii. Mae’r maen prawf hwn yn gofyn sicrhau na fydd colled yn y stoc dai parhaol yn 
deillio o’r datblygiad. Wrth dderbyn bod llawr uchaf yr adeilad ar gael fel fflat 
ar gyfer rheolwr y dafarn, fe ystyrir fod fflat o’r fath yn rhan annatod o’r busnes 
ac na fyddai ei golli’n cael unrhyw effaith ar y stoc dai parhaol sydd ar gael i’r 
gymuned leol.

iv. Mae’r maen prawf hwn yn gofyn sicrhau na fydd niwed sylweddol i gymeriad 
preswyl ardal. Mae’r safle hwn mewn ardal sy’n breswyl yn bennaf ond ni ystyrir 
y byddai datblygiad o’r raddfa hon yn creu niwed arwyddocaol i gymeriad 
preswyl yr ardal, yn wir, fe fyddai’r defnydd newydd yn fwy “anheddol” ei naws 
na defnydd fel tafarn.
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v. Mae’r maen prawf hwn yn gofyn sicrhau nad yw’r datblygiad yn arwain at 
ormodedd o lety o’r fath yn yr ardal. Nid oes unrhyw dystiolaeth bod gormodedd 
o lety gwyliau yn ardal Deiniolen.  

5.7 Wrth ystyried y dadansoddiad uchod fe gredir bod y datblygiad yn cwrdd gyda 
gofynion Polisi TWR 2 y CDLl.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.8 Yn gyffredinol, mae polisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
yn caniatáu cynigion ar gyfer datblygiadau newydd cyn belled na fyddent yn cael 
effaith niweidiol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol neu ar 
yr ardal yn gyffredinol. Yn ogystal gofynnir bod datblygiadau'n:

 Ychwanegu at, a gwella, cymeriad ac ymddangosiad y safle ac yn
 Parchu’r safle a’i gyffiniau o ran ei le yn y dirwedd leol.

5.9 Yn sgil tynnu’r ffenestr gromen o’r datblygiad ychydig iawn fyddai’r newid allanol i’r 
adeilad ond am osod ffenestri “velux” yn y to.  Yn ogystal, fe gredir fod y potensial i 
greu niwed mwynderol megis sŵn ac ymyrraeth yn fwy tebygol o’r defnydd 
awdurdodedig, megis tafarn, nag y byddai o ddefnydd llety gwyliau hunangynhaliol fel 
y cynhigir yma.  

5.10 Wedi ystyried y drafodaeth uchod, ni chredir bydd y datblygiad arfaethedig yn achosi 
niwed arwyddocaol i fwynderau cymdogion o’i gymharu â’r defnydd awdurdodedig ac 
felly mae’r cynnig yn cwrdd gyda gofynion Polisi PCYFF 2 a PCYFF 3 y CDLl.

Materion trafnidiaeth a mynediad

5.11 Ni chododd yr Uned Trafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i'r bwriad ond fe dderbyniwyd 
gwrthwynebiad yn honni bod diffyg llefydd parcio’n lleol.  Er gwaethaf hynny, wrth 
ystyried defnydd awdurdodedig yr adeilad fel tafarn, ni chredir y byddai’r datblygiad 
hwn yn debygol  o achosi trafferthion sylweddol gwaeth na’r sefyllfa awdurdodedig.  
Datgan yr Uned Trafnidiaeth bod parcio cyhoeddus ar gael mewn meysydd parcio ac 
ar y stryd o fewn pellter rhesymol i’r cyfleuster.  Fe gredir felly bod y cynnig yn 
dderbyniol dan bolisïau TRA 2 a TRA 4 y CDLl sy’n ymwneud â sicrhau bod 
datblygiadau’n cwrdd â safonau parcio’r cyngor ac na fyddai niwed i ddiogelwch y 
briffordd.

6. Casgliadau:

6.1 Fe ystyrir y byddai’r datblygiad o lety gwyliau hunangynhaliol yn yr adeilad hwn yn 
dderbyniol o safbwynt y polisïau perthnasol a nodir uchod ac ni ystyrir y byddai’n cael 
effaith niweidiol andwyol arwyddocaol ar fwynderau’r ardal na’r trigolion cyfagos. Yn 
ogystal, ystyrir bod lleoliad, dyluniad, gorffeniad a ffurf y datblygiad yn dderbyniol ac 
yn cydweddu â chyd-destun ei leoliad.  Wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion 
cynllunio perthnasol, ynghyd â’r holl faterion a godwyd gan wrthwynebwyr, fe ystyrir 
fod  y datblygiad yn addas ar gyfer y safle a’i fod yn cydymffurfio gyda’r polisïau a 
chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodir.

7. Argymhelliad:

Caniatáu – amodau 
1. 5 mlynedd
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2. Gwaith yn unol â’r cynlluniau 
3. Amod defnydd gwyliau yn unig
4. Amod Dŵr Cymru
Nodyn : Dŵr Cymru
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Rhif:    6

Cais Rhif: C18/0718/39/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

06/08/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Llanengan

Ward: Abersoch

Bwriad: Diwygio amod 2 ar ganiatâd cynllunio 
C17/1161/39/LL er diwygio dyfnder y balconi o 1.5 
medr i 2.5 medr

Lleoliad: Tir ger Tŷ Adda, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, 
LL537HY

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: CANIATÁU GYDAG AMODAU
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1. Disgrifiad:

1.1 Bwriedir diwygio amod 2 ar ganiatâd cynllunio rhif C17/1161/39/LL er adeiladu’r tŷ 
yn unol â chynlluniau diwygiedig. Mae’r caniatâd cyfredol yn ymwneud gydag 
adeiladu tŷ newydd o fewn ystâd fechan o dai annedd.  Mae’r cynllun yn dangos tŷ 
unllawr gromen gyda modurdy ar wahân. Er bod y modurdy wedi ei ddangos ar y 
cynllun safle nid yw’n ffurfio rhan o’r cais presennol gan iddo dderbyn caniatâd ar 
wahân o dan gyfeirnod C18/0330/39/LL ar 25 Mai 2018.  Bydd y tŷ yn mesur 13 medr 
o hyd 10 medr yn ei fan lletaf a 7 medr i’r crib. Bydd y tŷ yn cynnwys ystafell ymolchi, 
ystafell aml bwrpas a 4 ystafell wely (2 yn ‘en-suite’)  ar y llawr daear a chegin / ystafell 
fyw ar y llawr cyntaf gyda balconi er creu mynediad i’r ardd. Lleolir y balconi ar y 
drychiad deheuol, ac fe fydd yn mesur 3.8 o hyd a 2.5 medr o led. Bwriedir gosod 
ffenestri sylweddol ynghyd â balconi ar y drychiad deheuol a ffenestr sylweddol ar y 
talcen dwyreiniol.  Lleolir y tŷ bwriededig yn yr un lleoliad ar un a ganiatawyd yng 
nghais C17/1161/39/LL.  Yr unig wahaniaeth yn nyluniad y tŷ sy’n destun y cais 
presennol o’i gymharu gyda hwnnw dderbyniodd ganiatâd yng nghais 
C17/1161/39/LL yw bwriad i ledu’r balconi o 1 medr (sef o 1.5 medr i 2.5 medr).  Mae 
gwaith o adeiladu’r tŷ a ganiatawyd yng nghais C17/1161/39/LL eisoes wedi cychwyn 
ar y safle.

1.2 Gorwedd y safle o fewn ffin ddatblygu Abersoch.  Mae’r safle wedi ei leoli o fewn yr 
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.  Ceir tai annedd o amgylch y safle. 

1.3 Mae’r cais yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ar gais yr Aelod Lleol.

2. Polisïau Perthnasol:

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi 
Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun 
Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau 
cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol.

2.2 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y 
Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 
amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried 
dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn 
Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod 
anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i 
ddiwallu eu hanghenion hwythau.

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn
TRA 2:  Safonau parcio
TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant
PCYFF 2:  Meini prawf datblygu
PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle
PS 17: Strategaeth aneddleoedd
TAI 5: Tai marchnad leol
PS 19: Gwarchod a lle bo’n berthnasol gwella’r amgylchedd naturiol
AMG 1: Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol
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.
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2.5 Polisïau Cenedlaethol:
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 
Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth (2007)

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 C18/0613/39/AC - Rhyddhau amodau 3 (llechi), 4 (gorffeniad allanol) a 5 (tirlunio) ar 
ganiatâd cynllunio C17/1161/39/LL - Caniatáu 14 Medi 2018.

3.2 C18/0330/39/LL - Adeiladu modurdy sengl - Caniatáu 25 Mai 2018.

3.3 C17/1161/39/LL - Diwygio amod 4 ar ganiatâd cynllunio C15/0901/39/LL er diwygio 
dyluniad y tŷ arfaethedig - Caniatáu 14 Medi 2018.

3.4 C15/0901/39/LL Adnewyddu caniatâd cynllunio C11/0277/39/LL i adeiladu tŷ annedd 
deulawr - Caniatáu ar 15 Hydref 2015

3.5 C11/0277/39/LL – Adnewyddu hawl C06D/0575/39/39/LL i adeiladu tŷ deulawr - 
Caniatáu 13 Mehefin 2011

3.6 C06D/0575/39/39/LL – Adnewyddu hawl C02D/0465/39/LL i adeiladu tŷ deulawr -  
Caniatáu 6 Rhagfyr 2006

3.7 C02D/0465/39/LL - Cynlluniau diwygiedig - Adeiladu tŷ deulawr - Caniatáu 12 
Rhagfyr 2002

3.8 C01D/0342/39.LL – Adeiladu tŷ deulawr – Caniatawyd 31 Hydref 2001 

3.9 4398A - Gosodiad ar gyfer 4 byngalo - Caniatáu 13 Ebrill 1957

3.10 4398 - Adeiladu byngalo Caniatáu 19 Rhagfyr 1955

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Gwrthwynebir oherwydd ei fod yn goredrych cymdogion 
ac mae’r balconi’n sylweddol fwy na’r un yn y cais 
gwreiddiol.  

Uned Drafnidiaeth: Dim argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad 
arfaethedig yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd neu 
ffordd arfaethedig.

Uned 
Bioamrywiaeth:

Heb eu derbyn.

Uned Coed: Gweler sylwadau blaenorol ynglŷn â’r goeden Monteray 
Cypress ar ffin y datblygiad.

Uned AHNE: Mae’r safle dan sylw ymysg tai eraill ar gyrion Abersoch ac 
yn yr AHNE. 

Cais i newid amod er addasu lled balconi sydd dan sylw, nid 
oes oblygiadau o ran yr AHNE.
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Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 
cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 
llythyr / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail:

 Byddai’r balconi yn amharu ar fwynderau a 
phreifatrwydd trigolion cyfagos.

 Y byddai maint mwy y balconi yn annog ei 
ddefnydd fel ardal adloniant a’r cynnydd mewn 
lefelau sŵn fyddai’n dod gyda hynny.

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’r bwriad yn ymwneud gydag adeiladu tŷ unllawr gromen ar safle oddi fewn ffin 
ddatblygu Abersoch.  Rhoddwyd caniatâd cynllunio am dŷ unllawr gromen ar y safle 
ar gais C17/1161/39/LL ar 28 Mawrth 2018 ac mae’r caniatâd hwnnw dal yn fyw. 
Mae’r cais presennol ar gyfer diwygio amod 2 ar y caniatâd hwnnw fel y gellir 
adeiladu’r datblygiad yn unol gyda chynlluniau diwygiedig.  Y polisi tai perthnasol yw 
Polisi TAI 5 sydd yn gofyn am dai newydd o fewn ffin ddatblygu yn Abersoch fod yn 
dai marchnad agored.  Fodd bynnag gan mai diwygio amod sydd dan sylw ac y gellir 
adeiladu’r tŷ fel sydd wedi derbyn caniatâd eisoes fel tŷ marchnad agored mae’r 
egwyddor o godi tŷ marchnad agored ar y safle wedi ei sefydlu.  Gan fod yr egwyddor 
o adeiladu’r tŷ fel un marchnad agored wedi ei sefydlu ni ystyrir fod gofynion polisi 
TAI 5 CDLL yn berthnasol yn yr achos yma.  

Mwynderau gweledol

5.2 Cais yw hwn i newid dyluniad y bwriad a dderbyniodd ganiatâd yng nghais 
C17/1161/39/LL.  Yr unig newid rhwng y cais hwnnw a’r cais presennol yw maint y 
balconi.  Ar gais C17/1161/39/LL roedd y balconi yn mesur 3.8 medr wrth 1.5 medr ac 
ar y cais cyfredol mae’r balconi yn mesur 3.8 medr wrth 2.5 medr.   Byddai hyd y 
balconi felly yn parhau'r un peth ond y byddai ei led yn fwy o 1 medr.

5.3 Mae’r bwriad diwygiedig, ac eithrio’r balconi sydd yn fwy, yn union fel yng nghais 
C17/1161/39/LL.  Ystyrir fod y dyluniad o ran edrychiad yn dderbyniol ac yn addas i’r 
lleoliad dan sylw.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael effaith andwyol ar fwynderau 
gweledol yr ardal.  Ystyrir yn ei gyfanrwydd fod y bwriad o ran ei ddyluniad yn 
dderbyniol ac na fyddai’r bwriad yn cael unrhyw mwy o effaith na’r hyn ganiatawyd 
yn flaenorol.  Hefyd ni ystyrir y byddai’n cael effaith wahanol i’r hyn sydd wedi ei 
ganiatáu o ran golygfeydd.  Mae’r eiddo wedi ei leoli yn yr AHNE.  Fodd bynnag ni 
ystyrir y byddai’r newid a gynigir fel rhan o’r cais yma yn cael effaith andwyol ar 
gymeriad yr AHNE.  Mae’r modurdy, sydd wedi ei ddangos ar y cynllun safle, eisoes 
wedi derbyn caniatâd cynllunio yng nghais C18/0330/39/LL ac nid yw’r modurdy yma 
yn ffurfio rhan o’r cais presennol.  I’r perwyl hyn credir fod y bwriad yn dderbyniol ar 
sail gofynion Polisi PCYFF 3 ac AMG 1 CDLl.

5.4 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 Tirweddau Hanesyddol 
pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y byddent yn cael 
effaith fwy nag effaith leol arnynt.  Ni ystyrir fod y diwygiadau a fwriedir yn debygol 
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o gael effaith fwy nag effaith leol ac felly ni fyddai’n cael effaith ehangach ar y dirwedd 
hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i AT 1CDLl.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

5.5 Hysbysebwyd y cais ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos a derbyniwyd 
gwrthwynebiadau ar sail colli preifatrwydd a goredrych. Mae’n rhaid sylweddoli bod 
hawl cynllunio wedi ei ganiatáu ar gyfer codi tŷ unllawr gromen ar y safle a bod yr 
hawl hwnnw wedi ei weithredu. Sylweddolir pryderon y cymdogion, fod bynnag erys 
y ffaith bod hawl cynllunio am dŷ gyda chegin, ystafell fyw, ffenestri sylweddol a 
llwyfan / balconi ar y llawr cyntaf a gellir parhau i weithredu'r cynllun hwnnw boed y 
cais yma yn cael ei ganiatáu neu ei wrthod. Ystyrir sefyllfa o’r fath fel “fall back” sy’n 
ystyriaeth cynllunio o bwys ac yn creu sefyllfa ble y byddai yn anodd gwrthod y cais 
presennol. Mae’r cais yn gofyn am ledu maint y balconi o 1 medr sef o 1.5 medr i 2.5 
medr.  Mae’r balconi arfaethedig wedi ei leoli tua 18 medr oddi wrth y tŷ preswyl 
agosaf a byddai’r tŷ hefyd ar ongl o’i gymharu â lleoliad y tai o’i gwmpas fyddai’n 
osgoi gor-edrych uniongyrchol i mewn i unrhyw dŷ.  Er hyn, rhaid hefyd ystyried y 
potensial o or-edrych i erddi preifat cyfochrog ond yn yr achos yma ystyrir fod y pellter 
rhwng y tŷ newydd a’r tai cyfagos a’u gerddi yn atal hyn i lefel fyddai’n cael ei ystyried 
yn annerbyniol. Mae’r ardal yn ardal breswyl sefydledig gyda thai i bob cyfeiriad ac 
felly mae elfen o aflonyddwch lefel isel yn ddisgwyliedig o’r defnyddiau preswyl 
presennol yn ogystal ag elfen o or-edrych.  Ystyriwyd y posibilrwydd o roddi gwydr 
afloyw ar ganllaw’r balconi arfaethedig.  Fodd bynnag ar yr uchder y canllaw o ryw 1 
medr ni fyddai gwydr afloyw yn gwneud gwahaniaeth o ran gor-edrych posibl ac ni 
ystyrir y byddai’n ymarferol oherwydd lleoliad y balconi mewn perthynas â thai 
cyfagos i ofyn am roddi canllaw lefel uchel, tua 1.7 medr, gyda gwydr afloyw o 
amgylch yr holl falconi.

5.6 Yn yr amgylchiadau yma ni ystyrir bod sail dros wrthod y cais. Ni ystyrir y byddai 
unrhyw effaith annerbyniol yn deillio o ganiatáu'r bwriad a hynny oherwydd lleoliad y 
tŷ ar y safle a lleoliad y safle mewn perthynas ag eiddo cyfagos o fewn ardal breswyl. 
Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd PCYFF 2 gan na ystyrir y byddai’n achosi 
niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol.  

Materion trafnidiaeth a mynediad

5.7 Gwasanaethir y safle ynghyd â thai eraill gan ffordd ystâd breifat.  Ni fydd effaith 
uniongyrchol ar unrhyw ffordd gyhoeddus yn sgil y bwriad i ddiwygio dyluniad tŷ a 
ganiatawyd eisoes.  Nid yw’r bwriad yn debygol o gael effaith niweidiol sylweddol ar 
ddiogelwch ffyrdd. Mae’r Uned Trafnidiaeth yn fodlon gyda’r bwriad, felly ystyrir yn 
cydymffurfio â gofynion polisi TRA 2 a TRA 4 CDLL. 

Materion Coed

5.8 Mae coeden Monteray Cypress wedi ei lleoli yn agos i ffin y safle.  Roedd pryder ar y 
cais blaenorol am leoliad hon mewn perthynas gyda’r modurdy.  Nid yw’r modurdy yn 
ffurfio rhan o’r cais yma gan iddo gael caniatâd ar wahân yng nghais C18/0330/39/LL 
pryd y cyflwynwyd asesiad coed er mwyn asesu effaith y bwriad ar y goeden.  Ni ystyrir 
fod materion coed felly yn deillio o’r cais presennol.

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, 
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ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt egwyddor a dyluniad ac ar sail y 
materion fel y nodir yn yr adroddiad.  Ni fyddai'r datblygiad arfaethedig yn debygol o 
gael effaith niweidiol sylweddol ar olygfeydd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, 
diogelwch ffyrdd nac yn debygol o amharu ar fwynderau trigolion cyfagos

7. Argymhelliad:

7.1 Caniatáu – amodau

1. 5 mlynedd
2. Unol gyda chynlluniau
3. Angen i’r llechi ar y to a’r deunyddiau waliau allanol fod yn unol gyda’r hyn 

gytunwyd yng nghais C18/0613/39/AC
4. Cynllun tirlunio i’w gwblhau yn unol gyda’r cynllun a gymeradwywyd yng 

nghais C18/0613/39/AC
5. Tynnu hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer adeiladau cwrtil
6. Dŵr wyneb / draenio tir ddim i gysylltu i’r garthffos gyhoeddus
7. Dŵr aflan a dŵr wyneb i ddraenio ar wahan o’r safle
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Rhif:    7

Cais Rhif: C18/0873/40/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

01/10/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Llannor

Ward: Abererch

Bwriad: Codi stabl a storfa borthiant a pheriannau 
amaethyddol 

Lleoliad: Tir gyferbyn â Ty Gwyn, Rhosfawr, Y Ffor, 
Pwllheli, Gwynedd, LL536YA

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: CANIATAU GYADG AMODAU

Tud. 172

Eitem 5.7



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/11/2018
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD CAENARFON

1. Disgrifiad:

1.1 Cais yw hwn ar gyfer adeiladu stabl a storfa borthiant a pheiriannau amaethyddol ar 
lecyn o dir ger Tŷ Gwyn, Rhosfawr.  Byddai’r stabl ar ffurf hirsgwar ac yn cynnwys 3 
stabl ac yn mesur oddeutu 41m² a’r adeilad storfa borthiant a pheiriannau ar wahân yn 
mesur oddeutu 20m². Byddai’r ddau adeilad wedi eu gorffen gyda thoeau dalennau 
rhychiog lliw llwyd tywyll a muriau byrddau pren. Byddai’r ddau adeilad wedi eu lleoli 
yn agos i’w gilydd ar ffurf tebyg i siâp ‘L’ ar lecyn bychan o dir gwyrdd gyferbyn a’r 
tŷ. 

1.2 Saif yr eiddo mewn lleoliad cefn gwlad gyda thai gwasgaredig yma thraw yn y 
cyffiniau. Byddai’r adeiladau arfaethedig yn meddiannu cae bychan cyfochrog â 
chaeau a llecyn parcio llawr caled yr eiddo.  Mae ffiniau’r cae wedi ei amgylchynu gan 
goed a gwrychoedd. Rhed trac mynediad preifat i’r dwyrain o’r cae, sy’n gwasanaethu 
dau eiddo arall ymhellach i lawr y trac. Gwasanaethir yr eiddo gan ffordd sirol dosbarth 
2 sef y B4354. Saif o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Enlli.

1.3 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio gan ei fod yn gais gan berthynas agos i aelod 
o staff cyfredol y Gwasanaeth Cynllunio.

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

CYF 6: Ailddefnyddio ac addasu adeiladau gwledig neu uned breswyl ar gyfer defnydd 
busnes neu adeiladu unedau newydd ar gyfer busnes / diwydiant 
AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a 
Gerddi Hanesyddol Cofrestredig

2.4 Polisïau Cenedlaethol:
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9)(2016)
Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy 
(2010)
Nodyn Cyngor Technegol 12:  Dylunio (2016)
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3. Hanes Cynllunio Perthnasol:
9500195FUL Estyniad deulawr to brig llechi i dy: Caniatáu 4 Awst 1995 
9205281FL Estyniad i’r tŷ: Caniatáu 6 Gorffennaf 1992
Dim ymholiad cyn cais. 

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Heb eu derbyn. 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad. Tybir na fuasai’r datblygiad 
arfaethedig yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd neu 
ffordd arfaethedig. 
 

Dŵr Cymru: Rhai pibellau carthffos heb eu cofnodi. Cynghori fod gan 
Dŵr Cymru hawl mynediad yw cyfarpar ar bob adeg. 

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 
cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ar 23 Hydref 2018 
ond ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad wrth baratoi’r 
adroddiad.

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y Datblygiad 

5.1 Mae’r cais hwn ar gyfer codi dau adeilad ar gyfer stabl a storfa borthiant / peiriannau 
amaethyddol ar gae bychan 0.03 hectar ger eiddo Tŷ Gwyn, Rhosfawr.  Daliad bychan 
5.8 hectar ydyw gyda’r ymgeisydd yn dymuno cael lle storio offer ar gyfer trin eu tir a 
chysgodfan i’w ceffylau. 

5.2 Polisi CYF 6 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl) yw’r prif bolisi 
sy’n ymwneud ac adeiladu unedau newydd ar gyfer busnes /diwydiant.  Mae’r polisi 
yn ffafriol i godi unedau newydd os yw graddfa a natur y datblygiad yn dderbyniol o 
ystyried ei leoliad a’i faint.  Deallwyd gan yr ymgeisydd yn ystod ein harchwiliad, fod 
ganddo nifer o gaeau a bod angen lle i storio offer a pheiriannau yn gysylltiedig â thrin 
y tir.  Maent hefyd yn dymuno cael cysgodfan i’w ceffylau oedd i’w gweld yn pori’r 
tir yn ystod ein harchwiliad.  Adeiladau cymharol fychan yw’r rhain o ran graddfa ac 
o ystyried maint y daliad, ystyrir fod cyfiawnhad dros yr adeiladau arfaethedig a natur 
y defnydd yn dderbyniol i’w leoliad cefn gwlad.  Ni fyddai’r datblygiad hwn yn 
gwrthdaro ac unrhyw ddefnyddiau gerllaw.  Mae’r polisi yn annog datblygiadau ar 
raddfa fechan sy’n gweddu ardaloedd gwledig, ac yn hynny o beth yn cydymffurfio a 
gofynion polisi CYF 6.  Gellir cynnwys amod mai adeiladau o natur amaethyddol fydd 
rhain ac y dylid eu dymchwel os daw’r defnydd i ben.

Dyluniad ac Effaith Gweledol

5.3 Mae’r safle dan sylw wedi ei sgrinio’n dda gydag lystyfiant aeddfed presennol o goed 
a gwrychoedd, felly yn safle anymwthiol a chuddiedig yn y tirlun.  Mae perthynas agos 
rhwng y safle a’r tŷ annedd, ac mae man parcio’r eiddo gyfochrog felly credir y 
byddai’r adeiladau wedi eu amgáu’n effeithiol heb ymledu’n ddi-angen i gefn gwlad.  
Ystyrir fod gosodiad, graddfa, uchder a mas yr adeiladau’n dderbyniol a’u dyluniad yn 
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addas i’w pwrpas fel stablau a storfa. Credir bod dalennau rhychiog lliw llwyd a 
gorffeniad y muriau allanol o fyrddau pren yn briodol yn y lleoliad gwledig yma, gan 
ymdoddi’n effeithiol i’w gefndir a chyd destun y tirlun.  Gan bod y gorffeniadau wedi 
eu cynnwys byddai amod i gydymffurfio â’r cynlluniau yn ddigonol yn yr achos yma.  
Gan fod y tirlunio presennol eisoes yn cynnig sgrin naturiol i’r bwriad, ni ystyrir fod 
angen gofyn am dirlunio ychwanegol yma.  Ar sail yr uchod, credir fod y bwriad yn 
cydymffurfio â gofynion polisi PCYFF 3 CDLl. 

5.4 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  
Mae’r bwriad yn ymwneud â chodi adeilad stabl a storfa fechan ger eiddo presennol ac 
o ran eu lleoliad a’u maint ystyrir mai lleol yn unig fyddai effaith y bwriad.  Ni ystyrir 
y byddai unrhyw effaith ehangach ar y dirwedd hanesyddol, felly ystyrir fod y bwriad 
yn dderbyniol o safbwynt Polisi AT 1 CDLl.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

5.5 Mae’r eiddo agosaf, sef Pen Cefn, dros 50m i ffwrdd o safle’r datblygiad a ystyrir yn 
bellter mwy na rhesymol i sicrhau na fydd effaith andwyol sylweddol ar eu mwynderau.  
Mae rhediad naturiol y trac, gosodiad yr eiddo a’r sgrin aeddfed naturiol ar hyd terfyn 
y trac hefyd yn cynnig gwarchodaeth naturiol i’r eiddo.  Mae gweithgarwch 
amaethyddol / ceffylau eisoes yn bresennol ar y safle a ni ystyrir y byddai natur y 
gweithgarwch hynny yn cynyddu’n sylweddol yn sgil yr adeiladau arfaethedig.  Ystyrir 
felly fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd polisi PCYFF 2 CDLL ac yn cydymffurfio 
gyda pholisïau perthnasol y Cynllun. 

Materion Trafnidiaeth

5.6 Nid yw’r bwriad yn golygu unrhyw newid i fynedfa gerbydol y safle ac mae darpariaeth 
parcio llawr caled digonol yn union gyfochrog a’r safle.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad 
yn golygu cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth. Ymgynghorwyd gyda’r Uned 
Drafnidiaeth ond nid oedd ganddynt unrhyw sylwadau ar y mater, ystyrir felly fod y 
bwriad yn dderbyniol o agwedd polisïau diogelwch ffyrdd a pharcio TRA 2 a TRA 4 
CDLl. 

6. Casgliadau:

6.1 Wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau 
lleol a chenedlaethol, ystyrir fod y bwriad o agwedd egwyddor, dyluniad, mwynderau 
gweledol, cyffredinol a thrafnidiaeth ac yn cydymffurfio gyda gofynion y polisïau a 
drafodwyd uchod. Mae’r cais felly yn dderbyniol i’w ganiatáu.

7. Argymhelliad:

7.1 Caniatáu - amodau

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd.
2. Yn unol gyda’r cynlluniau.
3. Amod amaethyddol. 
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