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PWYLLGOR CYNLLUNIO 31-01-22 

 

 
 
Yn bresennol:  Cadeirydd: Cynghorydd Eric M Jones 
   Is-gadeirydd: Cynghorydd Gareth A Roberts 

  
 
Y Cynghorwyr: Elwyn Edwards, Simon Glyn, Anne Lloyd Jones, Berwyn Parry Jones, Gareth T 
Jones, Huw Wyn Jones, Louise Hughes, Edgar Owen, Eirwyn Williams ac Owain Williams 
 
Swyddogion: Iwan Evans (Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol), Keira Sweenie (Rheolwr 
Cynllunio), Dafydd Gareth Jones (Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff), Iwan Ap 
Trefor (Uwch Beiriannydd Rheolaeth Datblygu) a Lowri Haf Evans (Swyddog Gwasanaethau 
Democratiaeth) 

 
Eraill a wahoddwyd:  
 
Aelod Lleol: Cynghorydd Dafydd Meurig  
 
1. YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Stephen Churchman a’r Cynghorydd 
Dilwyn Lloyd 
 
Cyhoeddwyd bod Dafydd Gareth Jones (Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff) 
yn ymddeol wedi 36 mlynedd o wasanaeth yn y Cyngor. Diolchwyd iddo am ei gyngor a’i 
gefnogaeth i’r Pwyllgor Cynllunio dros y blynyddoedd a dymunwyd y gorau iddo. 
 

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL 
 

a) Datganodd yr aelod canlynol ei  fod yn aelod lleol mewn perthynas â’r eitem a nodir: 
 

 Y Cynghorydd Dafydd Meurig (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 
hwn), yn eitem 5.2 (C15/0966/16/MG) ar y rhaglen 

 
3. MATERION BRYS 

 
Dim i’w nodi 

 
4. COFNODION 

 
Derbyniodd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd 10fed 
o Ionawr 2022 fel rhai cywir yn ddarostyngedig i nodi bod Cais Cynllunio C21/0859/42/DT 
- Môn Arfon, Lon Pen Rhos, Morfa Nefyn (eitem 5.7) wedi ei wrthod ar sail 
gorddatblygiad. 
 

5. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r ceisiadau canlynol i ddatblygu. Ymhelaethwyd ar 
fanylion y ceisiadau ac ymatebwyd i gwestiynau mewn perthynas â’r cynlluniau ac 
agweddau o’r polisïau. 
 
PENDERFYNWYD 
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Eitem 4.



 
5.1. CAIS RHIF C21/0587/14/AC GWYNEDD SKIP HIRE, YSTÂD DDIWYDIANNOL CIBYN, 

CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 2BD 
 

Cais o dan Adran 73 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i amrywio Amod 8 ar 
ganiatâd cynllunio C08A/0209/14/LL (Estyniad i’r safle ailgylchu presennol, codi adeilad 
trosglwyddo gwastraff newydd, cyfleusterau parcio a chodi sgrin perimedr 5 metr o uchder) 
i gynyddu’r uchafswm trwygyrch blynyddol o wastraff o 75,000 i 125,000 tunnell ar gyfradd 
uchaf o 1,200 tunnell y dydd a dim mwy na 2,800 tunnell yr wythnos 

 
Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr 

 
a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff ar gefndir y cais gan 

nodi bod y safle wedi sefydlu ar Ystâd Ddiwydiannol yng Nghibyn ers dros 20 mlynedd 
sydd wedi’i warchod ar fap cynigion y Cynllun Datblygu lleol, ar gyfer defnydd 
cyflogaeth B1, B2 & B8. Ategwyd bod Polisi GWA 2 (Rheoli Gwastraff a Safleoedd a 
Ddyrannwyd) yn nodi y dylid cymeradwyo cynigion rheoli gwastraff ar safleoedd priodol 
ar yr amod bod y cynnig yn unol â'r hierarchaeth wastraff a bod angen amlwg am y 
datblygiad a gefnogir gan Asesiad Cynllunio Gwastraff. Ni chynigiwyd unrhyw 
newidiadau adeiladol na gweithredol eraill i'r datblygiad. 

 
Nodwyd bod y safle yn darparu gwasanaeth trosglwyddo ac ailgylchu gwastraff 
masnachol yn unol â thelerau’r caniatâd presennol. Eglurwyd bod y gwastraff a 
derbyniwyd yn cynnwys gwastraff a gesglir mewn sgips sef, gwastraff tŷ, gwastraff 
masnachol a diwydiannol a gwastraff o waith glanhau ffyrdd ynghyd a rhai eitemau a 
ddisgrifir fel gwastraff peryglus i gynnwys batris ceir, llenni asbestos wedi’i bondio â 
sment a gwastraff trydan. Bydd y gwastraff sydd yn cael ei gludo i'r safle yn cael ei 
ddidoli ar gyfer ailgylchu neu ei ailddefnyddio. 

 
Amlygwyd bod y cyfleuster wedi gweithredu'n llwyddiannus i'r graddau bod y galw gan 
gwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid yn tyfu ar gyfradd a fyddai'n fwy na'r hyn a 
osodir o dan amod cynllunio ac felly gwnaed cais am gynnydd yn y mewnbwn gwastraff 
a ganiateir. Ategwyd bod uwchraddiad diweddar i'r orsaf trosglwyddo gwastraff wedi 
arwain at gapasiti ychwanegol sef, gwastraff adeiladu a dymchwel yn bennaf a chyda 
contract gyda safleoedd ynni o wastraff yng Nghymru a Lloegr yn golygu cyflenwad 
deunydd sy'n deillio o brosesu gwastraff o ffynonellau adeiladu, cartrefi a masnachol, 
rhagwelir y bydd y llif gwastraff hwn yn parhau. Bydd angen mwy o gapasiti hefyd i 
ddarparu ar gyfer cynnydd mewn cynhyrchu a dosbarthu biomas i weithfeydd biomas 
lleol. Nodwyd bod y safle gyda’r capasiti i ehangu a buasai’r bwriad yn sicrhau bod y 
cyfleuster presennol yn parhau i ddidoli a phrosesu deunyddiau yn gynaliadwy a 
chyfrannu at gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru i ddargyfeirio gwastraff o dirlenwi. 
 
O ran gosod targedau ar gyfer rheoli gwastraff cartref, diwydiannol a masnachol, mae 
‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ yn mynnu y dylai o leiaf 70% o'r gwastraff o'r fath gael ei 
ailddefnyddio ac / neu ei ailgylchu erbyn 2025. Ystyriwyd y byddai’r cais hwn yn 
cyfrannu at yr hyn mae’r ardal yn ei ailgylchu ac yn lleihau'r gwastraff sydd yn cael ei 
dirlenwi. Adroddwyd, ar gyfer pob math o wastraff, mae Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 
11 yn ei gwneud yn ofynnol i nodi lleoliadau addas ar gyfer datblygu rheoli gwastraff yn 
gynaliadwy mewn cynlluniau datblygu yn ogystal â gosod meini prawf ar gyfer 
penderfynu ar geisiadau am ddatblygiadau o'r fath, gan gydnabod mai'r lleoliadau 
mwyaf priodol fydd y rhai â'r effaith  lleiaf andwyol ar y boblogaeth leol a'r amgylchedd 
gyda'r potensial gorau i gyfrannu at fframwaith seilwaith eang. 

 
Yng nghyd-destun materion trafnidiaeth a mynediad nodwyd bod darpariaeth parcio 
wedi’i ddangos ar gynllun a gyflwynwyd gyda’r manylion ychwanegol, ond yn ogystal, 
bod gan y cwmni iard ddalfa ar ochr bellaf yr ystâd ddiwydiannol lle mae cerbydau 
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cymalog yn parcio nes eu bod yn cael eu galw i'r brif iard pan fydd yn glir. Nid oedd gan 
yr Uned Drafnidaieth wrthwynebiad. 
 
Ystyriwyd bod y datblygiad yn dderbyniol mewn egwyddor ac yn cydymffurfio â 
pholisïau PS5, PS22 & GWA2 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 
2011 - 2026. Rhaid cynyddu’n sylweddol yr hynny o wastraff sydd i’w drin mewn modd 
cynaliadwy os am gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru; a lleihau’r canran o wastraff 
sydd yn cael dirlenwi yng Ngwynedd.  Byddai’r datblygiad yma yn cyfrannu at wella’r 
rhwydwaith o gyfleusterau gwastraff cynaliadwy yn y Sir yn unol ag anghenion GWA 2 
o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 - 2026; 

 
b) Cynigwyd ac eiliwyd caniatáu y cais 

 
c) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan aelodau: 

 Y datblygiad i’w groesawu 

 Byddai’r ffordd osgoi newydd o fudd i loriau 

 Y bwriad yn ymateb i dargedau ailgylchu 

 Y cwmni wedi hen sefydlu ac yn cyflawni dyletswydd angenrheidiol. 
 

Mewn ymateb i sylw bod angen rhoi ystyriaeth i bryderon yn ymwneud a arogleuon 
drwg, nodwyd bod y mater wedi ei ddatrys ac yn ganlyniad o wastraff yn sefyll. Ategwyd 
bod gweithdrefnau wedi eu diweddaru i osgoi hyn i’r dyfodol. Mewn ymateb i sylw bod 
lorïau yn ciwio ar hyd y ffordd, cyfeiriwyd at un achos lle'r oedd hyn wedi digwydd o 
ganlyniad i rywun wedi parcio ar draws y fynedfa. 

 
PENDERFYNWYD  

 

 Cymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig i'r newid isod i Amod 8 ar ganiatâd 
cynllunio C08A/0209/14/LL er mwyn cynyddu’r uchafswm mewnbwn 
blynyddol o wastraff i 125,000 tunnell ar gyfradd uchaf o 1,200 tunnell y dydd 
a dim mwy na 2,800 tunnell yr wythnos i: 
 
Ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw yr awdurdod cynllunio 
gwastraff ni chaniateir symud mwy na 125,000 tunnell o wastraff tŷ, 
masnachol a diwydiannol sych solet drwy’r orsaf trosglwyddo gwastraff 
mewn blwyddyn ar uchafswm raddfa o 1,200 tunnell y diwrnod a dim mwy na 
2,800 tunnell yr wythnos. Rhaid gofalu y bydd ffigyrau o’r gwastraff yn mynd 
drwy’r safle dros unrhyw gyfnod penodedig ar gael i’r awdurdod cynllunio 
gwastraff, ar gais, o fewn 21 diwrnod. 
 

 Adolygu amodau monitro a rheolaeth Sŵn, Llwch, Arogleuon, sbwriel yn unol 
â’r manylion lliniaru a gyflwynwyd. 

 

5.2  CAIS RHIF C15/0966/16/MG TIR YN PEN TWMPATH, LLANDYGAI, BANGOR 

Cais materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi 15 tŷ gan gynnwys 5 tŷ fforddiadwy, yn 
dilyn caniatâd amlinellol o dan gyfeirnod C09A/0518/16/AM 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr 

a) Amlygodd y Rheolwr Cynllunio y caniatawyd y cais amlinellol ar gyfer codi 15 tŷ i 
gynnwys 5 tŷ fforddiadwy gyda’r holl faterion wedi eu cadw’n ôl, ac felly’r cais gerbron 
ar gyfer cytuno’r holl faterion oedd yn weddill, megis  llunwedd, graddfa, golwg a 
thirweddu.   
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Eglurwyd bod y safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu pentref Llandygai ac o dan y 
Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2009) pryd caniatawyd y bwriad yn amlinellol, 
roedd y safle wedi ei ddynodi ar gyfer tai, Erbyn hyn, nid yw’r safle wedi ei ddynodi, 
ond yn parhau oddi fewn y ffin ddatblygu. Eglurwyd mai tir pori yw defnydd y tir ar hyn 
o bryd gyda wal garreg a gwrych yn rhedeg ar hyd ffin orllewinol y safle gyda’r ffordd  
gyhoeddus gyfochrog. Ategwyd bod presenoldeb coed aeddfed sydd wedi eu 
gwarchod o dan Orchymyn Gwarchod Coed diweddar (04.10.2019) ar hyd ffin 
ogleddol y safle a ffordd breifat yn arwain tuag at glwstwr o dai ar y ffin ddeheuol. 

Adroddwyd bod y cais wedi bod yn destun trafodaethau health gyda’r asiant dros 
gyfnod o amser, a’r cynlluniau diweddaraf wedi eu cyflwyno (13.08.2021) yn cynnig 
lleihau’r nifer o dai fforddiadwy o 5 i 3 a chadw ardal ‘buffer’ rhwng y coed sydd wedi 
eu gwarchod a’r datblygiad tai. Ategwyd bod bwriad darparu un fynedfa gerbydol i’r 
stad ynghyd a mynedfa droed drwy’r gwrych presennol  - byddai’r gwrych yn cael ei 
waredu yn gyfan gwbl i’r rhan sydd wedi ei leoli i’r de o’r fynedfa.  

Er bod y cynlluniau diwygiedig yn cynnig lleihau’r nifer o dai fforddiadwy o 5 i 3 
nodwyd, er y byddai modd diwygio’r nifer o dai fforddiadwy o dan gais arall ar wahân, 
nid oedd posib gwneud hynny drwy gais materion a gadwyd yn ôl oherwydd bod y 
ffurflen gais a’r caniatâd cynllunio amlinellol yn cyfeirio’n benodol tuag ar ddarparu 5 
uned fforddiadwy yng nghyswllt y bwriad yma. Er y trafodaethau am leihau’r nifer o 
dai fforddiadwy i 3 ac y byddai’n bosib gwneud hynny drwy gais ar wahân, nid oedd 
y ffurflen gais na’r cynlluniau diwygiedig yn cadarnhau’r newid i 3 eiddo fforddiadwy 
yn glir. Amlinellwyd bod y cais wedi ei asesu ar gyfer 5 tŷ fforddiadwy. 

Eglurwyd y rhesymau dros wrthod y cais gan nodi bod rheswm gwrthod 4 bellach 
wedi ei ddiddymu oherwydd bod yr asiant wedi darparu gohebiaeth rhyngddynt hwy 
a Dŵr Cymru yn cadarnhau fod Dŵr Cymru yn fodlon iddynt gysylltu i'r brif garthffos.  
Nodwyd bod caniatâd cynllunio amlinellol wedi ei gymeradwyo ar gyfer y bwriad sydd 
yn cynnwys darparu system trin carthffosiaeth ac nad oes modd ymdrin â’r newid i 
gysylltu i'r brif garthffos drwy gais materion a gadwyd yn ôl. 

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

 Bod adroddiad y pwyllgor a’r argymhelliad yn annisgwyl o ystyried yr holl 
gydweithio a thrafod a wnaed gyda Chyngor Gwynedd ers cyflwyno’r cais yn 
2015. 

 Ymatebion i’r rhesymau gwrthod: 

Rheswm: 1. Tai Fforddiadwy 

 Bod yr Uned Strategol Tai yn cadarnhau bod yr unedau fforddiadwy yn 
cyfarch angen lleol a'r unedau marchnad agored yn cyd-fynd â Datganiad 
Cymysgedd Tai y CCA. 

 Nifer yr unedau fforddiadwy wedi ei lleihau ar sail cyngor gan y swyddog 
cynllunio. Fodd bynnag, gan fod y gostyngiad wedi arwain at reswm dros 
wrthod, y nifer unedau fforddiadwy fel y caniatawyd i 5 wedi ei adfer 

 Datganiad Cymysgedd Tai wedi ei gyflwyno ynghyd a phrisiad wedi'i 
ddiweddaru: arwynebedd llawr yr unedau fforddiadwy wedi ei leihau i gyd-
fynd â pholisi – cynlluniau diwygiedig wedi eu cyflwyno 

Rheswm dros wrthod 2. Bioamrywiaeth 

 Cynllun safle wedi ei ddiwygio mewn ymateb i sylw yn yr adroddiad y  
byddai darparu bwlch ar gyfer y fynedfa gerbydol yn unig yn dderbyniol, 
ond y dylid cadw gweddill y gwrych. 
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Rheswm dros wrthod 3. Coed 

 Mewn ymateb i sylw bod y bwriad yn ymwneud â darparu lloriau caled, 
mannau parcio a gerddi o fewn ardaloedd gwarchod gwreiddiau coed, 
nodwyd nad oedd unrhyw erddi, patios na mannau parcio wedi eu gosod 
o fewn yr RPZ’s gan fod yr ardal yma wedi’i ddynodi’n buffer. Byddai’r 
cwmni rheoli yn sicrhau bod yr ardal yn cael ei gadael ar gyfer bywyd gwyllt 
ac yn atal unrhyw ddatblygiad. Nid yw’r coed yn cyrraedd dros unrhyw 
ardd na thŷ. 

Rheswm dros wrthod 4 - Draenio Dŵr Budr: 

 Ynglŷn â chadarnhad o’r bwriad i gysylltu ar’ brif garthffos, nid oedd gan 
CNC unrhyw wrthwynebiad i’r cais ac roeddynt yn croesawu’r cysylltiad 
trwy Dŵr Cymru. 

 Adroddiad Pwyllgor yn datgan na dderbyniwyd gwybodaeth ddiwygiedig 
gan yr ymgeisydd ac felly yn ystyried nad oedd y  bwriad yn dderbyniol. 

 Gohebiaeth at y swyddog cynllunio rhwng Dŵr Cymru, Cyngor Gwynedd 
a’r asiant wedi ei ail gyflwyno ynghyd a chadarnhad fod cysylltiad yn 
dderbyniol - cyflwynwyd rhain 12.03.2020 ynghyd a ffurflen gais 
diwygiedig. 
 

 Byddai’r cynllun yn darparu datblygiad deniadol wedi’i ddylunio’n dda gyda 
chymysgedd da o dai yn unol â CCA Cymysgedd Tai Gwynedd. 

c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd yr Aelod Lleol yn sylwadau canlynol: 

 Bod y cais yn dyddio nôl i 2009 

 Bod y cae dan sylw yn un rhesymol ond nifer o drafferthion datblygu 
ynghlwm a phroblemau heb eu datrys 

 Tynnu sylw at bryderon sylweddol CNC 

 Yn lleol, bod nifer yn pryderu am y cynnydd mewn trafnidiaeth a’r fynedfa, er 
bod modd delio gyda materion hyn 

 Sylwadau ynglŷn â dŵr wyneb a gosod amod i’w reoli yn dderbyniol 

 Bod angen tynnu sylw at elfen o oredrych – tri ty ar un ochr o’r cae – llethr i 
lawr o’r cae 

 Angen cadarnhad mai 5 ty fforddiadwy sydd yma - nid yw 3 yn dderbyniol, er 
mewn egwyddor dylai mwy o dai fforddiadwy gael eu cynnwys - Tai Teg yn 
awgrymu 63% 

 Nid yw’r cais yn ddigon aeddfed 

 Cytuno gyda’r argymhelliad i wrthod yn seiliedig ar y tri rheswm 
 

ch) Cynigiwyd ac eiliwyd gwrthod y cais 
 

d) Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r ffaith bod y cais yn un hanesyddol (2009) a’r tir, 
er o fewn y ffin datblygu bellach heb ei ddynodi ar gyfer tai, er bod angen tai yn lleol, 
nodwyd efallai bod safleoedd cynaliadwy gwell yn agosach at Fangor eisoes wedi eu 
caniatáu a bod yr ardal bellach  wedi cyrraedd y targed. Ategwyd mai cais ar gyfer 
‘materion a gadwyd yn ôl’ oedd dan sylw a phetai’r cais yn cael ei wrthod byddai 
angen cais o’r newydd i ymateb i’r ‘angen am dai yn lleol’. 

 
e) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan aelodau: 

 Bod y cynllun a’r safle yn un derbyniol 

 Gwybodaeth rhwng yr asiant a’r Uned Cynllunio yn gwrthddweud ei gilydd 

 Bod y cais a gyflwynwyd yn 2009 yn ymateb i’r angen am dai fforddiadwy 
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PENDERFYNWYD Gwrthod 
 
Rhesymau: 
 

1. ganlyniad i’r newidiadau i’r cynllun nad yw’n cael eu hadlewyrchu yn y 
datganiad cymysgedd tai a’r diffyg gwybodaeth o ran prisiad,  ni ystyrir fod 
y bwriad gerbron yn ei gyfanrwydd yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau 
TAI 8 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 a CCA 
Cymysgedd Tai o ran cyfiawnhau’r cymysgedd a ddarperir, na pholisïau 
PS18 a TAI 15 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 a 
CCA Tai Fforddiadwy o ran cyfiawnhau arwynebedd llawr yr unedau 
fforddiadwy a sicrhau fod yr unedau yn fforddiadwy am byth o ran pris. 
 

2. Ystyrir y byddai’r bwriad, oherwydd agosatrwydd y tai a lleiniau caled 
bwriedig, yn debygol o gael effaith andwyol ar iechyd a dyfodol y gwrych a 
fyddai’n cyfrannu at golli rhannau sylweddol o’r gwrych ar y ffin orllewinol 
ac y byddai hyn yn cael effaith andwyol sylweddol ar gymeriad yr ardal ac 
felly mae’r bwriad yn groes i ofynion meini prawf 2 a 3 o bolisi PCYFF 3 o’r 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 o ran parchu cyd-
destun y safle ac ymgorffori tirlunio meddal pan fo hynny’n briodol, a meini 
prawf 3, 4 a 6 o bolisi PCYFF 4 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 
a Môn 2017 o ran parchu ac amddiffyn golygfeydd lleol ac unrhyw 
nodweddion naturiol cadarnhaol sy’n bodoli a rhoi cyfiawnhad dros 
amgylchiadau lle nad oes modd osgoi tynnu/colli coed neu wrychoedd. 

 
3. Mae’r bwriad yn golygu darparu datblygiad lloriau caled, a gweithgareddau 

atodol i’r tai megis parcio a gerddi yn union ar y ffin ar gyfer ardaloedd 
gwarchod gwreiddiau coed sydd wedi eu dynodi yn goetir hynafol ac wedi 
eu gwarchod o dan Gorchymyn Gwarchod Coed ac i’r perwyl hyn, ystyrir y 
byddai’r bwriad yn debygol o gael effaith andwyol ar y coed a warchodir a 
bod y bwriad yn groes i ofynion maen prawf 8 o bolisi PS19 o'r Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 gan nad yw’r bwriad yn 
sicrhau cadw neu wella coed, gwrychoedd a choetiroedd o werth.” 

 
 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 10.00 a daeth i ben am 10:45 
 
 

 

                                                 
                               CADEIRYDD 
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 Rhif:    1 

 

Cais Rhif:                   C21/0645/33/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

05/07/2021 

Math y Cais: Llawn 

Cymuned: Buan 

Ward: Efailnewydd/Buan 

 

Bwriad: 
Newid defnydd tir amaethyddol i barc carafanau teithiol 

arfaethedig (40rh llain) gan gynnwys bloc amwynderau, 

trac mynediad a mynedfa  

  

Lleoliad: 
Bodvel Hall Lôn Boduan, Efailnewydd, Pwllheli, Gwynedd, 

LL53 6DW 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad: 

 

CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

1.1 Mae’r cais hwn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol, oddeutu 1/3 o gae pori presennol,  i barc 

carafanau teithiol. Fe fyddai’r gwaith yn cynnwys : 

 40 llain gwair anffurfiol yn mesur o leiaf 8m x 8m 

 Ffordd fynediad 3.6m o led wedi ei greu o gerrig mâl yn ffurfio rhwydwaith unffordd 

trwy’r safle - fe fyddai hefyd llecyn ar gyfer gwefru ceir trydan. 

 Gofod chwarae diogel yng nghanol y safle. 

 Bloc amwynderau yn darparu toiledau, cawodydd a chyfleusterau golchi - fe fyddai hwn 

yn adeilad pren gyda tho fflat, 11.4m x 6.8m o arwynebedd llawr a 2.6m o uchder. 

 Bwriedir hefyd creu clawdd newydd ar hyd ffin orllewinol y safle - fe fydd hwn wedi ei 

ffurfio o 2m o bridd gyda phlanhigion gwrych brodorol wedi eu plannu arno. 

 

1.2 Saif y safle mewn cefn gwlad agored oddeutu 1.1km i’r gorllewin o glwstwr Llannor fel y'i diffinnir 

gan Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn. Fe’i lleolir oddeutu 300m ar hyd 

ffordd, sy’n rhannol breifat a rhannol ddi-ddosbarth, o briffordd yr A497 sy’n arwain o Bwllheli i 

Nefyn. 

1.3 Cyflwynwyd yr wybodaeth ychwanegol isod er cefnogi’r cais : 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Dogfen yn egluro’r “Ystyriaeth o’r Iaith Gymraeg” 

 Dogfen yn ymateb i bryderon yr Uned Trafnidiaeth 

 Cyfres o ffotograffau o welfannau posib 

 

1.4 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio gan i’r safle fod yn fwy na 0.5 ha o faint. 

1.5 Adroddwyd y cais hwn i Bwyllgor ar 22 Tachwedd, 2021 pryd y gohiriwyd gwneud penderfyniad 

er mwyn caniatáu swyddogion i ystyried gwybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd ac i drafod 

manylion y datblygiad ymhellach. Erbyn hyn mae'r wybodaeth isod wedi ei ychwanegu at y cais : 

 Cynllun diwygiedig ar gyfer y gyffordd gyda’r A497 a fyddai’n golygu lledaenu’r llain 

gwair ger y ffordd,  torri dwy goeden a rheoli uchder y clawdd er mwyn creu gwelededd 

hyd at 160m i gyfeiriad y gorllewin. 

 Asesiad Ecolegol Cychwynnol 

 Cynllun gwelliannau ecolegol 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

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

Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun Datblygu, oni bai bod 

ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi 

Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Lleol. 

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

ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 amcan llesiant sydd o 

fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 

'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r 

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

beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 
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2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Gorffennaf 2017)  

TRA 2 - Safonau parcio 

TRA 4 – Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 1 – Ffiniau datblygu  

PCYFF 2 – Meini prawf datblygu 

PCYFF 3 – Dylunio a siapio lle 

PCYFF 4 – Dylunio a thirweddu 

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

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

AT 1 - Ardaloedd cadwraeth, safleoedd treftadaeth y byd a thirweddau, parciau a gerddi hanesyddol 

cofrestredig 

Canllaw Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid (Mawrth 2021) 

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) ‘Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy’ 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Polisi Cynllunio Cymru (Chwefror 2021) 

NCT 13 – Dylunio : Mehefin (2016) 

 

3. Hanes Cynllunio Perthnasol: 

Dim 

 

4. Ymgynghoriadau 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad i’r bwriad ond datgan pryder ynghylch y 

cynnydd mewn defnydd o’r gyffordd gyda’r A497 

Dŵr Cymru Gofyn am amod ar y caniatâd a chanllawiau ar gyfer y datblygwr 

Uned Bioamrywiaeth Ymateb Cyntaf: 
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Awgrymu i’r ymgeisydd ddarparu Asesiad Ecolegol Cychwynnol o’r 

safle. 

Ail ymateb: 

Cytuno gyda’r mesurau lliniaru a’r mesurau i wella bioamrywiaeth a 

nodwyd yn yr adroddiad a bydd angen i’r mesurau rhain cael eu 

cynnwys fel amod 

Swyddog Trwyddedu : Sylwadau ar gyfer yr ymgeisydd 

Uned Priffyrdd Ymateb Cyntaf: 

Pryderon sylweddol ynghylch diffyg gwelededd ar y gyffordd rhwng 

y ffordd ddi-ddosbarth a’r A497  

Ail Ymateb: 

Yn sgil derbyn y cynllun diwygiedig yn derbyn y byddai'r cynnig yn 

mynd i'r afael â'r pryderon a godwyd ynghylch gwelededd i'r safle 

arfaethedig 

Cyfoeth Naturiol Cymru Dim sylwadau i’w cynnig – canllawiau ar gyfer y datblygwr 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos. 

Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a derbyniwyd gohebiaeth yn 

gwrthwynebu ar y seiliau cynllunio materol isod : 

 Nid yw’r mannau pasio a’u dangosir ar y cynllun mynediad 

yn ddigon mawr i ganiatáu dau gerbyd yn tynnu carafán i 

basio ei gilydd. 

 Fe fydd cynnydd annerbyniol yn y drafnidiaeth sy’n 

defnyddio’r ffordd fynediad. 

 Pryder bod gormodedd o safleoedd carafanau yn yr ardal  

 Pryder am effaith cronnus safleoedd carafanau ar yr ardal 

 

Derbyniwyd hefyd y sylwadau isod nad ydynt yn ystyriaethau 

cynllunio materol i’r cais: 

 Sylw gan berchennog y safle carafanau sydd drws nesaf i 

safle’r cais yn nodi i’r wybodaeth a gyflwynwyd gyda’r cais 

fod yn anghywir gan gynnwys : 

 bod hawl trwydded ar gyfer 50 llain uned statig a 

20 llain uned deithiol ar y safle “Bodfel Hall 

Caravan Park” presennol. 

 bydd y datblygiad hwn yn niweidiol i fusnes y 

cymydog 

 mae perchennog y safle cyfochrog yn byw yn 

Bodfel Hall Cottage sydd gyferbyn â mynedfa’r 

safle arfaethedig sy’n agosach na’r 300m a nodir 

yn y cais. 

 Ymddengys mai’r bwriad yw i’r datblygiad wasanaethu’r 

Eisteddfod Genedlaethol yn 2023 fodd bynnag fe fydd hwn 

yn ddatblygiad parhaol nid dros dro. 

 Pryder nad ydyw’r cyngor yn gorfodi amodau ar safleoedd 

presennol yn briodol 

 

 

5. Ystyriaethau Cynllunio Perthnasol: 

5.1 Gan mai safle ar gyfer carafanau teithiol sydd yma rhaid yw ystyried y cais dan Bolisi TWR 5 y 

CDLl sy’n gosod cyfres o feini prawf ar gyfer caniatáu datblygiadau o’r fath.   

5.2 Mae maen prawf 1 polisi TWR 5 yn datgan y dylai unrhyw ddatblygiad carafanau teithiol newydd 

fod o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad a hefyd dylai fod wedi’i guddio’n dda 

gan nodweddion presennol y dirwedd a / neu mewn lle gellir cydweddu’r unedau teithiol yn hawdd 

i’r dirwedd mewn modd nad yw’n peri niwed sylweddol i’w hansawdd weledol.   

5.3 Mae’r bwriad arfaethedig wedi ei leoli mewn safle sy’n guddiedig o’r rhan fwyaf o welfannau 

cyhoeddus. Mae bwriad hefyd atgyfnerthu sgrinio’r safle trwy greu clawdd ar hyd y ffin orllewinol. 

Nid yw’r safle o fewn yr AHNE na’r Ardal Tirwedd Arbennig ac ni chredir y byddai’r datblygiad 

yn achosi niwed arwyddocaol i ansawdd y dirwedd. Hefyd, lleolir y safle o fewn Tirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  Fodd bynnag oherwydd ei leoliad a’i faint, 

ystyrir mai yn lleol yn unig y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael effaith ehangach ar y 
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dirwedd hanesyddol.  Fe ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi AT 1 CDLl. 

Mae’r bwriad wedi ei ddylunio i gwrdd â gofynion y trwyddedu o safbwynt gofod a chyfleusterau 

ac felly fe dderbynnir bod y datblygiad yn un safonol. 

5.4 Mae polisi PCYFF 4 y CDLl, hefyd yn gofyn i bob cynnig integreiddio gyda’r hyn sydd o’i gwmpas 

ac yn annog gwrthod cynigion na fyddant yn dangos sut roddwyd ystyriaeth i faterion tirweddu o’r 

cychwyn fel rhan o’r cynnig dylunio. Fe gredir bod y dewis o leoliad a’r tirlunio ychwanegol a 

gynhigir yn cwrdd gydag amcanion y polisi hwn yn ogystal. 

5.5  Mae ail faen prawf Polisi TWR 5 yn gofyn osgoi gormodedd o leiniau caled. Yn yr achos hwn 

bwriedir i leiniau’r carafanau fod o wair ac mae’r unig lain galed fydd y garreg fâl ar gyfer y ffordd 

a fyddai ynddo’i hun yn nodwedd all ymdoddi’n rhwydd i’r dirwedd. 

5.6 Mae’r trydydd maen prawf yn gofyn sicrhau mai unedau teithiol yn unig fyddai’n defnyddio’r safle 

– fe ellir rheoli hynny drwy amod cynllunio priodol. 

5.7 Mae’r pedwerydd mae prawf yn gofyn sicrhau bod unrhyw gyfleusterau atodol mewn adeilad 

presennol os yn bosib, neu os ddim, eu bod yn gymesur â graddfa’r datblygiad. Fe ail-luniwyd y 

cyfleusterau er mwyn cwrdd â sylwadau gwreiddiol yr Uned Trwyddedu ar y cais, felly fe ystyrir 

bod y cyfleusterau erbyn hyn yn briodol ar gyfer y datblygiad dan sylw. 

5.8 Yn bumed, mae’r polisi’n gofyn bod y safle’n agos at y prif rwydwaith ffyrdd ac y gellir darparu 

mynediad digonol heb amharu’n ormodol ar nodweddion y dirwedd - fe drafodir materion priffyrdd 

isod. 

5.9  Mae’r chweched maen prawf yn gofyn sicrhau bod meddiannaeth wedi ei gyfyngu i ddefnydd 

gwyliau yn unig - fe ellid sicrhau hynny drwy amod cynllunio priodol. 

5.10 Mae’r seithfed, a’r olaf o’r meini prawf, yn gofyn sicrhau bod y safle’n cael ei ddefnyddio at 

ddibenion teithiol yn unig a bod yr unedau’n cael eu tynnu o’r safle pan nad ydynt yn cael eu 

defnyddio – mae hyn eto yn fater o osod amod cynllunio priodol 

5.11 Ar y cyfan felly fe gredir bod y cynnig hwn yn cwrdd yn dda gyda’r meini prawf a osodir gan Bolisi 

TWR 5, fodd bynnag, fe gredir mai’r brif ystyriaeth o safbwynt derbynioldeb y cais yw’r effaith 

bydd y datblygiad yn ei gael ar y rhwydwaith ffyrdd lleol ac ar ddiogelwch defnyddwyr y briffordd. 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.12 Mewn ymateb i sylwadau gwreiddiol yr Uned Trafnidiaeth fe gyflwynwyd cynhigion pellach ar 

gyfer sicrhau y gellid cael mynediad diogel at y safle ac mae'r cynhigion diweddaraf, sy'n cynnwys 

lledaenu’r llain gwair ger y ffordd,  torri dwy goeden a rheoli uchder y clawdd er mwyn creu 

gwelededd hyd at 160m i gyfeiriad y gorllewin, yn dderbyniol gan yr Uned Trafnidiaeth 

5.13 Trwy osod amodau priodol er sicrhau'r trefniant uchod yn yr hir dymor fe gredir y byddai'r cais yn 

cwrdd gyda gofynion Maen Prawf 5 o bolisi TWR 5 a pholisi TRA 4 fel y maent yn ymwneud ag 

amddiffyn gweithrediad diogel ac effeithlon y rhwydwaith briffyrdd lleol. 

 Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.14 Mae tŷ annedd Bodfel Hall Cottage gyferbyn a’r safle, oddeutu 30m o’r fynedfa. Wedi dweud 

hynny, wrth ystyried natur ddatblygedig y tir o gwmpas y safle, sy’n cynnwys safle 70 uned 

perchennog Bodfel Hall Cottage, ynghyd â defnyddiau busnes sy’n digwydd yn Long House, 

Bodfel Hall, gerllaw, ni ystyrir y byddai safle carafanau teithiol yn arwain at gynnydd mewn sŵn 
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ac ymyrraeth fel buasai’n cael niwed arwyddocaol ychwanegol ar fwynderau lleol ac felly fe ystyrir 

y bwriad yn dderbyniol o agwedd Polisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 CDLL fel y maent yn ymwneud 

ag amddiffyn mwynderau defnyddwyr tir cyfagos. 

Materion bioamrywiaeth 

5.15 Fe nododd yr Uned Bioamrywiaeth bod sawl cofnod o adar sydd wedi’i restru o dan adran 7 Deddf 

yr Amgylchedd (2016) ar neu yn agos at y safle ac ‘roeddynt yn awgrymu bod yr ymgeisydd yn 

darparu Asesiad Ecolegol Cychwynnol o’r safle. Fe dderbyniwyd Asesiad Ecolegol Cychwynnol 

ac fe roedd hwnnw'n dderbyniol gan yr Uned Bioamrywiaeth. Fe nododd yr adroddiad sawl 

casgliad : 

 Oherwydd graddfa a natur gyfyngedig y datblygiad, ni ystyrir y byddai'r cynigion yn cael 

unrhyw effaith negyddol ar safleoedd dynodedig/gwarchodedig. 

 Mae Safle Bywyd Gwyllt Coed Bodfel y tu allan i ffin y cais cynllunio ac ni fydd yn cael 

ei effeithio gan y cynigion. 

 Mae potensial i fflora llawr coetir sensitif y Safle Bywyd Gwyllt gael ei effeithio'n 

negyddol ac y dylid gweithredu mesurau rhagofalus er sicrhau nad oes niwed. 

 

5.16 Fe gredir felly, o osod amodau priodol er sicrhau mesurau lliniaru priodol y byddai’r datblygiad yn 

dderbyniol dan bolisi PS 19 y CDLl fel y mae'n ymwneud ag amddiffyn bioamrywiaeth yr ardal 

ynghyd a pholisïau PCYFF 2 a PS 5 y CDLl fel y maent yn ymwneud yn benodol â rheoli llygredd. 

 

  Yr Iaith Gymraeg 

 

5.17  Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) ‘Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy’ 

(mabwysiedig Gorffennaf 2019) yn rhoi arweiniad pellach ar sut y disgwylir i ystyriaethau i'r iaith 

Gymraeg fod yn cael eu hymgorffori ym mhob datblygiad perthnasol. Nid yw’r bwriad arfaethedig 

yn cyrraedd y trothwyon ar gyfer cyflwyno Datganiad Iaith Gymraeg neu Adroddiad ar Asesiad 

Effaith Iaith Gymraeg fodd bynnag mae’r arweiniad a gynhwysir o fewn Atodiad 5 yn nodi y dylai 

pob datblygiad manwerthu, masnachol neu ddiwydiannol ble nad oes angen cyflwyno 

Datganiad/Asesiad iaith Gymraeg ddangos sut fo ystyriaeth wedi ei roi i’r iaith.  

 

5.18  Fe gyflwynwyd dogfen i gefnogi’r cais yn egluro pa ystyriaeth a roddwyd i’r iaith Gymraeg wrth 

lunio’r cynllun gan nodi y byddai’r datblygiad yn helpu cynnal yr economi wledig mewn ardal 

Gymraeg ei hiaith. Yn ogystal bwriedir hyrwyddo’r Gymraeg trwy ; 

 Sicrhau bydd yr  holl arwyddion, parhaol neu dros dro, yn ddwyieithog 

 Brandio a gwefan dwyieithog 

 Deunydd printiedig dwyieithog 

 Marchnata dwyieithog, ar wefannau cymdeithasol a thrwy hysbysebu traddodiadol 

 Hysbysebion cyflogaeth ddwyieithog 

 Ateb y ffôn yn y ddwy iaith 

 Cyflogi staff dwyieithog 

 

5.19  Wrth ystyried yr uchod, fe gredir bod gwybodaeth ddigonol wedi ei chyflwyno i gwrdd gyda 

gofynion polisi PS 1 a’r CCA o safbwynt dangos bod ystyriaeth briodol wedi ei wneud o’r Iaith 

Gymraeg wrth lunio’r cynllun hwn. 
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6. Casgliadau: 

6.1  Mae'r cynnig hwn yn cwrdd gyda’r anghenion ar gyfer datblygu safle gwersylla tymhorol newydd 

fel y’i nodir ym Mholisi TWR 5 y CDLl ac o osod amodau priodol er yn sicrhau'r gwelliannau 

angenrheidiol i'r fynedfa briffordd a chamau lliniaru ar gyfer amddiffyn bioamrywiaeth, fe gredir 

y byddai'r datblygiad yn cwrdd gyda gofynion y polisïau perthnasol yn y CDLl. 

 

7. Argymhelliad: 

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

  

 

1.  Cychwyn o fewn 5 mlynedd.  

2.  Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 

3.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg ar y safle hwn i’w cyfyngu i 40.  

4.  Cyfyngu tymor i rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref.  

5.  Defnydd gwyliau yn unig.  

6.  Cadw cofrestr o ddefnyddwyr  

7.  Dim storio carafanau ar y safle y tu allan i'r tymor 

8.  Yr holl arwyddion mewnol ac allanol i fod yn Gymraeg yn unig neu yn ddwyieithog gyda’r 

flaenoriaeth i’r iaith Gymraeg. 

9.  Rhaid dilyn argymhellion yr Asesiad Ecolegol Cychwynnol  

10.  Rhaid cynnal y gwelededd gyda'r A497 i'r safonau a'u dangosir yn y cynlluniau yn barhaus. 

11.  Amod Dŵr Cymru 

12.  Amodau tirlunio 

 

Nodyn - Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Uned Trwyddedu 
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  Rhif:    2 
 

Cais Rhif:                   C21/0411/46/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

20/07/2021 

Math y Cais: Llawn 

Cymuned: Tudweiliog 

Ward: Tudweiliog 

 

Bwriad: Codi adeilad i gadw cyfarpar a phorthiant amaethyddol 

gan gynnwys dwy stabl a storfa tac. 

  

Lleoliad:  

Tir Tyddyn Du, Dinas, Pwllheli, LL53 8SU 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1  Mae hwn yn gais llawn ar gyfer adeiladu sied amlbwrpas  (Amaethyddol / Ceffylau) a fyddai’n 

cynnwys dwy stabl a storfa tac ynghyd a man cysgodi defaid, lle cadw peiriannau a phorthiant a 

storfa llawr cyntaf.  Fe fyddai’r adeilad yn 18.4m o hyd, 9.2m o led ac yn 7.1m at frig y to. Fe 

fyddai’r waliau wedi eu cladio’n allanol gyda styllennod coed wedi eu staenio’n frown tywyll gyda 

shîtiau metel llwyd tywyll ar y to.  

 

1.2  Fe fyddai’r adeilad ar lain o dir amaethyddol sydd wedi ei ddatgysylltu o’r tir o amgylch tŷ Tyddyn 

Du a bwriedir codi’r adeilad oddeutu 160m o’r tŷ ei hun. Eglura’r ymgeisydd mai bwriad y cais 

yw cynnig cysgod i anifeiliaid a man i storio peiriannau a phorthiant ar y tir sydd wedi ei brynu’n 

ddiweddar ond sydd heb adeilad cyfleus ar gyfer dibenion y daliad. 

 

1.3 Saif y safle mewn cefn gwlad agored oddeutu 700m i’r de orllewin o bentrefan Croeslon Dinas. 

Saif o fewn yr Ardal Tirwedd Arbennig a ddynodir gan Gynllun Datblygu Lleol ar y cyd Gwynedd 

a Môn ac o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Enlli.  Mae’r safle 180m 

i’r gorllewin o ffin Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn. Mae ffordd ddi-ddosbarth yn 

cysylltu ffin ogleddol y safle gyda’r ffordd ddosbarth 3 sy’n arwain i’r gogledd tua Nefyn. 

 

1.4 Daw’r cais gerbron y Pwyllgor gan i'r ymgeisydd fod yn berthynas i aelod etholedig o'r Cyngor.  

 

1.5 Gohiriwyd gwneud penderfyniad ar y cais yn y Pwyllgor ar 13 Rhagfyr, 2021 i roi cyfle i 

swyddogion ystyried gwybodaeth hwyr a dderbyniwyd yn rhoi eglurhad pellach ynghylch yr angen 

am y datblygiad ac fe 'roedd hwnnw'n cynnwys : 

 

 Nad oes adeiladau amaethyddol yn sefyll wrth y tŷ (ar dir Tyddyn Du) ac mae rhai o’r 

adeiladau gwreiddiol erbyn hyn yn eiddo i fferm Tyddyn Gwyn.  

 Mae’r mynediad i’r cae wrth y tŷ yn anaddas i gerbydau mawr gan iddo groesi ffos a 

phibellau dŵr a bod gwifrau cyflenwadau trydan a ffôn yn croesi uwchben yr adwy, sy’n 

rhwystr i beiriannau gael mynediad i’r cae ger y tŷ 

 Ni fydd angen gwneud llawer o waith i'r tir er mwyn creu safle lefel ar gyfer y datblygiad 

ac fe ail-gylchir unrhyw bridd a symudir i greu lle gwastad o amgylch yr adeilad 

 Bydd llwyni a choed cynhenid yn cael eu plannu o amgylch yr adeilad.  

 Ni fydd yr adeilad yn effeithio ar fwynderau gweledol unrhyw un o’r cymdogion, 

adeiladau eraill nac unrhyw anheddle cyfagos,  

 Mae'r safle yn guddiedig ac mewn safle diarffordd ac anial, gyda’r gwrychoedd yn 

guddfan naturiol i’r adeilad. 

 

1.6 Yn ogystal â'r uchod, fe gynhaliwyd trafodaethau pellach gyda'r ymgeisydd, gan gynnwys cyfarfod 

safle, ac yn sgil hynny fe newidiwyd lleoliad arfaethedig yr adeilad oddeutu 20m tua'r gogledd 

ddwyrain, gyda siâp to brig mwy traddodiadol, ar lefel is na cynigiwyd yn wreiddiol ac yn agosach 

at y gwrych aeddfed sy'n amgylchynu’r cae. 

 

 

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 
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'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 

 PCYFF 1: Ffiniau Datblygu 

PCYFF 2: Meini prawf datblygu 

PCYFF 3: Dylunio a siapio lle 

AMG 2 : Ardaloedd o Dirwedd Arbennig 

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

Hanesyddol Cofrestredig  

 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol 

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, 2021) 

Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Nodyn Cyngor Technegol NCT (TAN) 6: Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy 

Nodyn Cyngor Technegol NCT (TAN) 12: Dyluniad 

 

 

 

  3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

Dim 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Yn sgil derbyn cynlluniau diwygiedig fe ymgymerwyd ag ail-ymghynghoriad ynglŷn â'r cais ac fe 

grynhoir canlyniadau'r ddau ymgynghoriad isod: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Ymgynghoriad Cynaf 

 

Gwrthwynebu 

 

“Mae’r safle yn gorwedd mewn man agored, unig ac uchel yng 

nghefn gwlad sydd wedi ei glustnodi fel Ardal Gwarchod y Tirlun a 

byddai’r bwriad, pe caniateir, yn cael effaith negyddol niweidiol ar 

fwynderau gweledol yr ardal yn groes i bolisi B10. 

Mae lleoliad arfaethedig y sied yn unig a chryn bellter o’r uned 

amaethyddol bresennol. A oes angen rhesymol angenrheidiol 

amaethyddol wedi ei gyflwyno ar gyfer y bwriad a fyddai’n gwarantu 

ei ganiatáu yn y lleoliad unig hwn yn groes i feini prawf polisi D9 

CDUG” 

 

Ail Ymgynghoriad  

 

Heb eu derbyn 

 

 

Uned Trafnidiaeth : Ymgynghoriad Cynaf 

 

Heb eu derbyn 

 

Ail Ymgynghoriad  
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Heb eu derbyn 

 

Gwarchod y Cyhoedd : Ymgynghoriad Cynaf 

 

Heb eu derbyn 

 

Ail Ymgynghoriad  

 

Heb eu derbyn 

 

 

Uned Bioamrywiaeth:  Ymgynghoriad Cynaf 

 

Dim pryderon ecolegol 

 

Ail Ymgynghoriad  

 

Dim sylwadau pellach 

 

 

Uned Draenio Tir:  Ymgynghoriad Cynaf 

 

Oherwydd maint a natur y datblygiad bydd angen darparu cais i’r 

Corff Cymeradwy SDS i’w gymeradwyo cyn dechrau’r gwaith 

adeiladu. 

Ail Ymgynghoriad  

 

Heb eu derbyn 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru:   Ymgynghoriad Cynaf 

 

Dim gwrthwynebiad - sylwadau ar gyfer yr ymgeisydd 

 

Ail Ymgynghoriad  

 

Dim sylwadau i'w cynnig 

 

 

Dŵr Cymru:   Ymgynghoriad Cynaf 

 

Sylwadau ar gyfer yr ymgeisydd 

 

Ail Ymgynghoriad  

 

Sylwadau ar gyfer yr ymgeisydd 

 

 

Uned AHNE Ymgynghoriad Cynaf 

 

“Mae’r safle dan sylw nepell o ffin yr AHNE yn ardal wledig Dinas, 

Penrhyn Llŷn. 

Oherwydd maint a lleoliad yr adeilad mae’n debyg y byddai yn 

weladwy o rai mannau yn yr AHNE. Mae lleoli adeiladau 
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amaethyddol newydd ger adeiladau neu ffiniau ffisegol yn lleihau eu 

hardrawiad ar y tirlun. Awgrymir amodau i sicrhau lliw addas i 

weddu i’r cefndir a chyflwyno tirlunio.” 

 

Ail Ymgynghoriad  

 

Heb eu derbyn 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd cymdogion. Mae’r 

cyfnod hysbysebu wedi dod i ben ac ni dderbyniwyd unrhyw 

ohebiaeth ynghylch y bwriad yn ystod y ddau ymgynghoriad. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae Polisi PCYFF 1 y CDLl yn annog gwrthod ceisiadau y tu allan i ffiniau datblygu oni bai bod 

lleoliad cefn gwlad yn hanfodol. Mae gofynion Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad 

Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (fel y’i diwygiwyd) Atodlen 2 Rhan 6 Dosbarth B, yn nodi y gellir 

adeiladu adeilad amaethyddol ble mae’r datblygiad yn rhesymol angenrheidiol i bwrpas 

amaethyddol o fewn yr uned, ac mae'r un egwyddorion yn berthnasol ar gyfer cyfiawnhau 

datblygiadau amaethyddol sydd angen caniatâd cynllunio. Yn sgil derbyn yr wybodaeth bellach 

gan yr ymgeisydd a'r trafodaethau a ddilynodd, mae swyddogion erbyn hyn yn deall yr angen am 

yr adeilad a'r rhesymeg dros ei osod yn y lleoliad a ddewiswyd. 

5.2 Fe nodir angen y perchennog i godi’r adeilad er mwyn gofalu dros anifeiliaid yn ei pherchnogaeth 

ac fe werthfawrogir y rhesymeg dros ddewis adeiladu yn y lleoliad a ddewisiwyd oherwydd yr 

anawsterau gyda defnyddio tir sy'n agosach at adeiladau eraill y daliad. Fe gredir felly bod 

cyfiawnhad dros ddatblygiad o'r fath yn y lleoliad hwn ac felly mae'r cais yn dderbyniol o ran 

egwyddor polisi PCYFF 1 y CDLL. 

 

Mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.3 Bydd yr adeilad wedi ei leoli mewn man sydd wedi ei ddatgysylltu o unrhyw adeiladau eraill ar y 

daliad. Fe fyddai’n weladwy o’r ffordd gyhoeddus sy’n pasio ffin ogleddol y cae ac mae’n debygol 

y byddai’n weladwy o welfannau pellach o fewn yr AHNE gan gynnwys pen Garn Fadryn, sydd 

2km o’r safle. 

 

5.4 Mae’r safle o fewn Ardal Tirwedd Arbennig (ATA) ac mae polisi AMG 2 y CDLl yn nodi,  

“Ble’n bosib fe ddylai’r datblygiad ychwanegu at gynnal, gwella neu adfer cymeriad 

cydnabyddedig yr ATA.” 

Yn sgil newid lleoliad arfaethedig yr adeilad i safle sydd ar lefel is, yn agos at gornel gwaelod y 

cae, mewn lleoliad sydd wedi ei chuddio'n dda gan wrychoedd presennol, derbynnir na fydd yr 

adeilad mwyach yn amlwg yn y dirwedd. Yn ogystal, mae'r newid i siâp y to, i do brig traddodiadol 

ei naws, yn fwy nodweddiadol o adeiladau amaethyddol lleol ac felly fe fyddai'r adeilad yn 

gweddu'n well gyda chymeriad y dirwedd o welfannau pell. 

5.5  Mae polisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn ystyriaethau ar gyfer yr 

agwedd hon o'r cais. Derbynnir bod y safle’n guddiedig o’r rhan fwyaf o welfannau cyhoeddus 
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gerllaw ac er  y byddai hwn yn adeilad sylweddol fe fyddai wedi ei leoli mewn lleoliad a fyddai'n 

anymwthiol yn y dirwedd. Fe gredir felly na datblygiad yn niweidiol i fwynderau gweledol yr ardal 

ac felly bod y cais yn dderbyniol dan bolisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y CDLl yn ogystal â pholisïau 

AMG 2 ac AT 1, fel y maent yn ymwneud ag amddiffyn ansawdd tirweddau dynodedig. 

6.   Casgliadau: 

6.1    Yn sgil y newidiadau sydd wedi bod i'r cynllun ers iddo fod gerbron y Pwyllgor ddiweddaf, a'r 

eglurhad pellach a dderbyniwyd gan yr ymgeisydd ynghylch yr angen am yr adeilad a'r cyfiawnhad 

am y lleoliad, mae swyddogion erbyn hyn yn derbyn bod angen amaethyddol wedi ei brofi ar gyfer 

codi adeilad ar y safle hwn ac felly mae’r bwriad yn dderbyniol dan egwyddor datblygiad gwledig 

sylfaenol a pholisi PCYFF1 y CDLl yn benodol. Yn ogystal, oherwydd iddo fod wedi ei guddio i''r 

rhannau helaeth o welfannau cyhoeddus, derbynnir na fydd yr adeilad yn creu nodwedd ymwthiol 

yn y dirwedd ac felly mae'r cais yn dderbyniol dan bolisïau, PCYFF2, PCYFF 3 ac AMG 2 y  CDLl. 

7.  Argymhelliad:  Caniatáu gydag amodau 

1. Rhaid cychwyn ar y datblygiad dim hwyrach na phum mlynedd o ddyddiad y caniatâd. 

2. Cwblheir y datblygiad yn llwyr unol â'r manylion a gyflwynwyd  

3. Rhaid cytuno ar y deunyddiau / lliwiau allanol cyn dechrau'r datblygiad 

4. Rhaid defnyddio'r adeilad ar gyfer pwrpas amaethyddol yn unig 

 

Nodyn - Uned Draenio Tir 
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 Rhif:    3 

 

Cais Rhif:                   C21/0831/23/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

27/08/2021 

Math y Cais: Llawn 

Cymuned: Llanrug 

Ward: Llanrug 

 

Bwriad: Datblygiad Preswyl o 8 annedd (yn cynnwys 4 ty 

fforddiadwy) 

  

Lleoliad:  

Lleifior, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AN 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

1.1 Cais llawn ar gyfer codi 8 tŷ deulawr (4 ty par) ar safle ble saif tyddyn presennol. Byddai’r tai yn 

dilyn yr un patrwm ac yn cynnwys ystafell fyw, ystafell fwyta / cegin cyntedd a thoiled ar lefel 

daear a 3 ystafell wely a baddon ar y llawr cyntaf. Byddai'r tai yn mesur tua 90 medr sgwâr (llawr 

gwaelod a cyntaf) a’r 8 tŷ yn dilyn yr un dyluniad. 

Bwriedir addasu yn fynedfa bresennol ar gyfer creu ffordd mynediad o fewn y safle gyda mynedfa 

unigol a 2 le parcio i bob tŷ. Byddai'r fynedfa i’r tai hefyd yn cynnal hawl mynediad amaethyddol 

i’r cae yng nghefn y safle. 

1.2 Lleolir y tai rhwng safle'r tŷ presennol (i’w ddymchwel) a ffordd sirol gyfochrog ac mewn rhes yn 

rhedeg o’r dwyrain i'r gorllewin. Noder bod y safle ar fymryn o lethr, hefyd yn rhedeg o’r dwyrain 

i’r gorllewin. 

1.3 Mae’r  bwriad yn golygu darparu 4 uned fforddiadwy ar y rhan o’r safle sydd y tu allan i’r ffin 

ddatblygu (ond yn cyffwrdd yn union â’r ffin ddatblygu) gyda’r unedau o fewn y ffin (4 uned) yn 

rhai marchnad agored. Nid yw’r safle wedi ei dynodi ar gyfer defnydd penodol. 

1.4 Cyflwynir y cais i’r pwyllgor oherwydd bod y cynnig am fwy na 5 tŷ. 

1.5 Cyflwynwyd Datganiad Cynllunio ac archwiliad ecolegol gyda’r cais. 

2.  Polisïau Perthnasol: 

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

Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun Datblygu, oni bai bod 

ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi 

Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Lleol. 

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

ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 amcan llesiant sydd o 

fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 

'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r 

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

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

 

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 Gorffennaf 2017 

PS 1: Yr Iaith Gymraeg a’i diwylliant 

PS 2: Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwr 

ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd 

ISA 4 Diogelu llecynnau agored presennol 

ISA 5: Darpariaeth mannau agored mewn datblygiadau tai newydd 

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd 
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TRA 2: Safonau parcio 

TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant 

PS 5: Datblygiad cynaliadwy 

PS 6: Lliniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd 

PCYFF 1: Ffiniau Datblygu 

PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 

PCYFF 3: Dylunio a siapio lle 

PCYFF 4: Dylunio a thirweddu 

PCYFF 6: Cadwraeth dŵr 

PS 17: Strategaeth Aneddiadau 

TAI 2: Tai mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol 

TAI 8: Cymysgedd briodol o dai 

PS 18: Tai fforddiadwy 

TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u dosbarthiad 

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

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA): 

CCA: Tai fforddiadwy 

CCA: Cymysgedd o Dai 

CCA: Cynnal a Chreu Cymunedau Ffyniannus a Chynaliadwy 

CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol 

CCA: Ymrwymiadau Cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11 - Chwefror 2021) 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dyluniad 

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth 
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Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy  

Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a'r Iaith Gymraeg  

Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 Nid oes hanes Cynllunio diweddar perthnasol i’r safle. 

4.          Ymgynghoriadau: 

Cyngor Cymuned/Tref:  Fe drefnwyd cyfarfod arbennig o'r cyngor cymuned i drafod y cais 

yma. Penderfyniad y cyngor oedd i wrthwynebu'r cais am y rhesymau 

canlynol:-  

• Pryder fod yr ysgol yn llawn yn barod ac ni fyddai yn gallu ymdopi 

gyda mwy o ddisgyblion.  

• Problemau gyda carthffosiaeth - fyddai’r system bresennol yn 

ddigonol  

• Mynegwyd pryder am ddiogelwch yn enwedig gam fod ceir yn 

parcio gyferbyn a mynediad i Lleifior sydd yn golygu fod traffig sydd 

yn trafaelio o gyfeiriad Caernarfon i Llanberis yn tynnu allan i ganol 

y ffordd.  

• Nodwyd fod problemau Cyfoeth Naturiol Cymru  

• Mynegwyd pryder am ystlumod yn y safle  

• Mae’r tai i gyd o’r un math gyda dim cymeriad iddynt fel eu bod yn 

gweddu i’r ardal  

• Cytunwyd mai nid dyma’r lle i godi 8 tŷ yn Llanrug  

• Mae’r cyngor eisoes wedi gwrthwynebu cais i godi 4 tŷ ger 

Glyntwrog  

• Tydi Llanrug ddim angen 12 o dai ychwanegol (gyda chais am 4 tŷ 

ger Glyntwrog  

• Nodwyd fod y ffordd yma yn briffordd rhwng Caernarfon ac Eryri a 

bydd y gwasanaethau Tan, Ambiwlans a’r Heddlu yn defnyddio'r 

ffordd mewn argyfwng ac mae trigolion sydd yn byw ar hyd y ffordd 

yn ymwybodol o ba mor amal mae’r gwasanaethau yma yn mynd 

drwy Llanrug i ardal Eryri. Byddai'r fynedfa i’r 8 tŷ yn amharu ar hyn.  

• Cytunwyd mai adnewyddu’r tŷ fyddai orau a’i droi yn dy teuluol  

• Nodwyd y cytunwyd gyda gwrthwynebiad Ymddiriedolaeth 

Archaeoleg Gwynedd.  

• Mae ceir yn gyrru ar hyd y ffordd yn barod.  

• Nodwyd fod tai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu ond ni fanylwyd 
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beth ydi ‘tŷ fforddiadwy’ - mynegwyd pryder fod caniatáu tŷ 

fforddiadwy yn cael ei gamddefnyddio. • Nodwyd fod y datblygiad tu 

allan i’r ffin adeiladu.  

• Fe gynhaliodd y cyngor cymuned gyfarfod arbennig i drafod y cais 

yma er rhoi digon ac amser i bawb cael rhoi eu sylwadau, yn hytrach 

na’i gynnwys mewn cyfarfod misol o’r cyngor. Wedi derbyn barn y 

bobl leol am y datblygiad yma ac mae’r farn yn gryf i wrthwynebu’r 

cais. Yn ystod y cyfarfod heno, ni chafwyd neb naill ai yn aelod o’r 

cyngor neu’r cyhoedd yn cefnogi’r cais. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad. Y cynnig yn cynnwys darpariaeth 

parcio ar raddfa safonol, a’r ffordd stad o ffurf safonol gan gynnwys 

lle troi ger y gyffordd, ffordd stad lled safonol gyda phalmant o flaen 

y tai, a mynedfa i ddyluniad traddodiadol. Argymell cynnwys amodau 

safonol parthed dyluniad a mabwysiadu'r ffordd os caniateir y cais. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 
Mae gennym bryderon ynglŷn â'r cais fel y'i cyflwynwyd. Fodd bynnag, 

rydym yn fodlon y gellir goresgyn y pryderon hyn os yw'r ddogfen a 

nodir isod wedi'i chynnwys yn yr amod sy’n cymeradwyo cynlluniau a 

dogfennau, ar yr hysbysiad penderfynu: Dogfen: Greenman Ecology, 

Phase One Survey (Extended) and Protected Species Surveys, ref. 548, 

16/06/2021 

Sylwer, heb gynnwys y ddogfen hon, byddem yn gwrthwynebu'r cais 

cynllunio hwn. Ceir rhagor o fanylion isod. 

Rhywogaethau a Warchodir 

Nodwn fod yr adroddiad ystlumod a gyflwynwyd i gefnogi'r cais 

uchod (Greenman Ecology, 16/06/2021) wedi nodi bod ystlumod 

pedol leiaf yn bresennol ar y safle ymgeisio. O'r wybodaeth a 

gyflwynwyd, credwn fod y datblygiad arfaethedig yn cynrychioli risg 

uwch i ystlumod, fel y'i diffinnir yn ein dogfen ganllaw 'Dull Cyfoeth 

Naturiol Cymru o Ymdrin ag Ystlumod a Chynllunio (2015)'. Mae 

ystlumod a'u mannau bridio a gorffwys yn cael eu gwarchod o dan 

Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017. 

Rydym yn cynghori bod y datblygiad arfaethedig yn debygol o niweidio 

neu darfu ar yr ystlumod neu eu safleoedd bridio a mannau gorffwys ar 

y safle hwn. Felly, rydym yn cynghori os yw’r adroddiad wedi'i gynnwys 

yn yr amod 'rhestr gymeradwy o gynlluniau / dogfennau' o fewn yr 

hysbysiad penderfynu pe bai caniatâd ar gyfer y prosiect yn cael ei roi 

nid ydym o'r farn bod y datblygiad arfaethedig yn debygol o fod yn 

niweidiol i gynnal poblogaeth y rhywogaeth dan sylw ar statws 

cadwraeth ffafriol yn ei hamrywiaeth naturiol. 

Tud. 56



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 28/02/2022 
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
 

 

Nid yw'r clwyd ystlumod digolledu arfaethedig o fewn y ffin llinell 

goch, ac felly rydym yn cynghori y cytunir ar gytundeb adran 106, neu 

fecanwaith tebyg i sicrhau bod y clwydfan ystlumod yn cael ei 

weithredu. Rydym hefyd yn argymell bod cynllun goleuo yn cael ei 

gyflwyno a'i gytuno gyda'r ACLl, er mwyn osgoi unrhyw oleuadau o 

glwydo'r ystlum digolledu, ac unrhyw linellau cymudo a phorthiant. 

Byddai Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyfeirio'r awdurdod lleol at lythyr 

y Prif Swyddog Cynllunio dyddiedig 1 Mawrth 2018, sy'n cynghori 

awdurdodau cynllunio lleol i atodi gwybodaeth o ran gofynion 

trwyddedau at yr holl genethod a hysbysiadau lle mae'n debygol y 

bydd rhywogaeth a warchodir gan Ewrop yn bresennol ar y safle. 

Materion eraill 

Mae ein sylwadau uchod dim ond yn ymwneud yn benodol â materion 

ar ein rhestr wirio, .  

Cyngor i’r Datblygwr: 

Rheoli’r Amgylchedd: 

Rhaid i unrhyw ddeunydd cloddio gwastraff neu wastraff dymchwel, 

neu adeiladu a gynhyrchir yn ystod y datblygiad gael ei waredu mewn 

modd boddhaol, yn unol â’r gofynion dyletswydd gofal dan adran 34 

Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990. Dylid cludo’r gwastraff trwy 

ddefnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig, a hynny i safleoedd sydd 

â thrwyddedau neu eithriadau priodol. Dylid cadw nodiadau 

trosglwyddo ar gyfer pob llwyth am ddwy flynedd o leiaf. 

Rhaid i'r ymgeiswyr leihau afliwiad i'r cwrs dŵr o’r gwaith adeiladu. 

Dylid trin dŵr siltiog, naill ai trwy ddefnyddio lagwnau gwaddodi neu 

danciau, neu drwy ei ollwng dros ardal laswelltog. Ar gyfer gwaith 

mewn sianeli afon, argymhellir defnyddio argaeau coffr, i gadw dŵr 

rhag mynd i mewn i'r ardal waith. Rhaid cadw croesfannau afonydd yn 

rhydd rhag dyddodion llaid neu lwch. Rhaid cadw storfeydd olew a 

chemegau i ffwrdd o'r cwrs dŵr, ar sylfaen anathraidd, o fewn bwnd 

ac wedi'u gwneud yn ddiogel. Rhaid cadw defnyddiau amsugno neu 

becyn gollyngiadau addas ar y safle i'w defnyddio mewn argyfwng. 

Dylid hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru ar unwaith am ddigwyddiad 

o'r fath. Rhaid rheoli'r gwaith o ddefnyddio a golchi peiriannau 

cymysgu sment a chaeadu concrid a sment gwlyb yn ofalus er mwyn 

lleihau'r risg o unrhyw ddefnydd yn mynd i mewn i'r cwrs dwr. 

Argymhellir yr ymgeisydd i ddilyn y canllawiau o fewn Canllawiau i 

Atal Llygredd 5 "Gweithiau a gwaith cynnal a chadw mewn dŵr neu'n 

agos iddo <http://www.naturalresourceswales.gov.uk> 

Dŵr Cymru Fel rhan o'r cais hwn, rydym yn cydnabod ein bod wedi derbyn 
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cynllun draenio (Llun Rhif AO/SP/01) sy'n dangos bwriad i ryddhau 

llifau dŵr aflan ac wyneb i'r garthffos gyhoeddus a'r system ffos gerrig 

yn ôl eu trefn, yr ydym yn eu hystyried yn dderbyniol mewn 

egwyddor. 

Sylwadau arferol parthed cysylltu i’r garthffos gyhoeddus: 

O 7 Ionawr 2019, mae'r datblygiad arfaethedig hwn yn destun Atodlen 

3, Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Felly, mae'r datblygiad angen 

cymeradwyaeth ar gyfer nodweddion Systemau Draenio Cynaliadwy 

(SuDS), yn unol â'r 'Safonau statudol ar gyfer systemau draenio 

cynaliadwy - dylunio, adeiladu, gweithredu a chynnal systemau 

draenio dŵr wyneb'. Argymhellir felly bod y datblygwr yn ymgysylltu 

mewn ymgynghoriad â Chyngor Sir Gwynedd, fel y Corff 

Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB), mewn perthynas â'u 

cynigion ar gyfer nodweddion Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS). 

Noder: Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn ymgynghorai statudol ar 

gyfer y broses cais SAB a bydd yn darparu sylwadau i unrhyw 

gynigion SuDS drwy ymateb i ymgynghoriad SAB. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r ymgeisydd wedi darparu adroddiad Cam 1 Estynedig ac 

Archwiliad Rhywogaeth Gwarchodedig gan Green Man Ecology. 

Gallaf gadarnhau fod yr adroddiad a’r arolwg wedi’i wneud i safon 

dda.  

Rwyf yn cytuno gyda’r mesurau lliniaru a’r mesurau i wella 

bioamrywiaeth a nodwyd yn yr adroddiad (adrannau 7, 8 a 9 o’r 

adroddiad).  

Bydd angen i’r ymgeisydd dilyn cyngor adran 7, is-bwyntiau 7.1.1 – 

7.1.5 yr adroddiad  

Cynefinoedd:  

Angen i’r ymgeisydd darparu biodiversity enhancement plan gan 

ddilyn canllawiau is-bwynt 8.1 yr adroddiad  

Angen i’r ymgeisydd darparu habitat management plan gan ddilyn 

canllawiau is-bwynt 8.2 yr adroddiad 

Ystlumod:  

Angen i’r ymgeisydd dilyn yr Order of Works a nodwyd yn dabl 3 yr 

adroddiad.  

Angen i’r ymgeisydd gweithio oddi fewn yr fframwaith amser a 

nodwyd yn is-bwynt 9.2 yr adroddiad  

Angen i’r ymgeisydd dilyn y Reasonable Avoidance Measures a 
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nodwyd yn dabl 4 yr adroddiad  

Angen i’r ymgeisydd creu man clwydo newydd i ystlumod gan ddilyn 

canllawiau a nodwyd yn is-bwynt 9.4 a thabl 5 yr adroddiad – mae’n 

hynod bwysig bod hyn yn cael ei ddilyn yn drylwyr.  

Angen i’r ymgeisydd darparu lighting plan gan ddilyn canllawiau is-

bwynt 9.5 yr adroddiad  

Angen darparu Construction Environmental Management Plan. 

 

Uned Dwr ac Amgylchedd GWYBODAETH: Mae ffos agored yn rhedeg ar hyd waelod safle’r 

datblygiad, a mae’n ymddangos fod y datblygwr yn bwriadu i 

chylfatio er mwyn creu mynediad Newydd mewn i’r safle. Bydd 

angen Caniatâd Cwrs Dŵr Arferol ar gyfer unrhyw waith a allai 

effeithio ar lif y ffos yma, a bydd angen i’r datblygwr arddangos fel 

rhan o’r cais fod bob cylfat wedi eu mheintio yn ddigonol er mwyn 

gostwng risg llifogydd i’r dyfodol. Dylir cysylltu â 

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru am gyngor pellach. 

Ers y 7fed Ionawr 2019, mae angen systemau draenio cynaliadwy 

(SDC) i reoli dŵr wyneb ar gyfer pob datblygiad newydd o fwy nac 1 

tŷ neu lle mae’r arwynebedd adeiladu gydag oblygiadau draenio yn 

100m2 neu fwy. Rhaid i systemau draenio fod wedi eu dylunio a’u 

hadeiladu yn unol â safonau gofynnol ar gyfer draenio cynaliadwy a 

gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru.  

Rhaid i’r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan Gyngor Gwynedd 

yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo SDC (CCS) cyn y bydd gwaith 

adeiladu’n dechrau.  

Oherwydd maint a natur y datblygiad mae’n bosib bydd angen darparu 

cais i’r Corff Cymeradwy SDS i’w gymeradwyo cyn dechrau’r gwaith 

adeiladu. Mae’n ymddangos fod y datblygwr yn bwriadu draenio’r 

safle mewn modd cynaliadwy addas ond hyd nes y gwneir cais i'r CCS 

nid oes sicrwydd y byddai’r cynllun y safle yn galluogi 

cydymffurfiaeth â'r gyfres lawn o safonau SDC cenedlaethol. 

Argymhellir ymgynghoriad cynnar gyda’r CCS. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd Rwyf wedi pennu bod potensial am effaith archeolegol a hoffwn dynnu 

eich sylw at y sylwadau isod. 

Mae'r datblygiad arfaethedig ar gyfer codi 8 tŷ newydd ar dir oddi ar 

yr A4086 ar stent dwyreiniol Llanrug. Mae'r safle yn cynnwys tŷ o'r 

enw Cae Newydd ar fap Ordnans modern a hanesyddol, yn ogystal â 

Map Degwm cynharach. Mae'r mapio hwn hefyd yn awgrymu cyfnod 
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cynharach o ffiniau caeau, yn ogystal â ffynnon i'r gogledd. 

Mae Llanrug yn ganolbwynt ar y ffordd ddwyreiniol allan o 

Gaernarfon, ac mae ganddo lawer o safleoedd archeolegol oddi mewn 

ac o'i gwmpas sy'n ymestyn o'r cynfyd i'r oes Rufeinig a thu hwnt. O 

fewn 1km o'r safle, ceir nifer o henebion cofrestredig sy'n cynnwys 

Caer Carreg y Fran (CN058), Grŵp o Gytiau Ger Tan-y-Coed Pont 

Rhythallt (CN232), ac Anheddiad i'r GO o Waen Rhythallt (CN224) 

– i enwi dim ond rhai. O ganlyniad, rhaid ymgynghori â Cadw i 

bennu'r effaith bosib ar yr henebion hyn. Mae'r nodweddion hyn sydd 

o bwys cenedlaethol yn dangos y potensial am olion archeolegol yn y 

dirwedd lleol, yn ogystal â llwybr tybiedig ffordd Rufeinig oedd yn 

rhedeg o'r dwyrain i'r gorllewin ryw 200m i'r gogledd o'r safle 

datblygu. 

O ganlyniad, mae yna botensial cyffredinol am olion archeolegol 

anhysbys drwy Llanrug, ac yn enwedig ar y cyrion lle gwyddys am 

aneddiadau cynharach eisoes. Byddai unrhyw olion archeolegol 

newydd a ganfyddir yn gwella dealltwriaeth ehangach o'r ardal, yn 

enwedig o ran Llanrug ei hun fel anheddiad, yn ogystal â'r potensial 

am weithgarwch ymylol pellach yn ymwneud â defnydd 

cynhanesyddol a Rhufeinig o'r dirwedd. Mae sicrhau nad yw unrhyw 

ddeunydd archeolegol anghanfyddedig yn cael ei ddinistrio neu ei 

golli'n ddieisiau yn cyfrannu at gadwraeth treftadaeth, ac mae ganddo 

botensial hefyd i wella ein dealltwriaeth ehangach. O'r herwydd, 

ystyrir yn briodol bod rhaglen lliniaru yn cael ei gweithredu yn ystod 

y datblygiad petai caniatâd cynllunio yn cael ei gymeradwyo. Bydd 

y gwaith lliniaru yma yn caniatáu i unrhyw ddeunydd archeolegol 

gael ei asesu a'i gofnodi yn gywir a phriodol, ac os oes angen ei 

symud.  

Os fydd caniatâd cynllunio yn cael ei gymeradwyo. Awgrymir y 

geiriad isod fel amod i sicrhau mesurau lliniaru o'r fath 

A)  Ni ddylai unrhyw ddatblygiad (gan gynnwys stribed uwchbridd 

neu waith arall ar y tir) ddigwydd hyd nes y bydd manylion rhaglen 

waith archeolegol wedi cael eu cyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio 

Lleol, a'u cymeradwyo'n ysgrifenedig ganddo. Cynhelir y datblygiad 

a chwblheir yr holl waith archeolegol yn gwbl unol â'r manylion a 

gymeradwywyd. 

B)  Bydd adroddiad manwl ar y gwaith archeolegol, sy'n ofynnol gan 

amod (a), yn cael ei gyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn 

cael ei gymeradwyo yn ysgrifenedig ganddo ymhen chwe mis o 

gwblhau'r gwaith maes archeolegol. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos a 

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu y cais ar sail: 

Problemau dwr wyneb. 

Dwr yn draenio o dir yr ymgeisydd i eiddo cymydog. 

Colli tir gwyrdd. 

Mae’r bwriad yn ychwanegol i gais am 4 tŷ gerllaw. 

Pryderon ffyrdd. 

Ni fyddai carthffos gyhoeddus yn gallu ymdopi gyda mwy o dai. 

Sut bwriedir gwresogi'r tai. 

Nid oes capasiti yn yr ysgol leol ar gyfer mwy o deuluoedd. 

Beth fyddai gwahaniaeth rhwng pris tai fforddiadwy a tai preifat? 

Er bod angen lleol am dai, ni ystyrir mai codi mwy o dai yw’r ateb. 

Dyluniad plaen i dai fforddiadwy. 

Byddai’r tai yn ddolur llygaid. 

Mynediad anodd oherwydd bod pobl yn parcio ar y ffordd sirol. 

Angen cadw tai o fewn y ffin datblygu. 

Byddai caniatáu y cais yn arwain at fwy o dai y tu allan i ffin datblygu. 

Amharu ar fywyd gwyllt y safle. 

Byddai yn anodd i bobl leol fforddio y tai newydd. Dim cymeriad i’r 

tai. 

Ni fyddai'r feddygfa yn gallu ymdopi ac ychwaneg o deuluoedd. 

Pryder ynglŷn â rhoi mwy o bwysau ar yr ysgol. 

Taflu cysgod dros dai cymdogion. 

Effeithio ar breifatrwydd cymdogion. 

Gwaith adeiladu yn creu aflonyddwch i gymdogion. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad 

5.1 Lleolir y safle naill ochr i ffin datblygu Llanrug fel y’i diffinnir yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd. Nid yw’r safle wedi ei ddynodi neu ei warchod ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol yn y 

Cynllun Datblygu Lleol. Mae’r bwriad yn golygu darparu 4 uned fforddiadwy ar y rhan o’r safle 
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sydd y tu allan i’r ffin ddatblygu (ond yn cyffwrdd yn union â’r ffin ddatblygu) gyda’r unedau o 

fewn y ffin (4 uned) ar gyfer marchnad agored. 

5.2 Byddai’r  bwriad yn golygu dymchwel tŷ preswyl a leolir ynghanol y safle 

5.3 Mae Llanrug wedi ei adnabod fel Canolfan Gwasanaeth Lleol yn y CDLL. ac felly mae Polisi TAI 

2 (‘Tai mewn Canolfannau Lleol’) yn berthnasol ar gyfer y rhan o’r safle sydd o fewn y ffin 

ddatblygu a THAI 16 (‘Safleoedd Eithrio’) ar gyfer y rhan o’r safle sydd y tu allan i’r ffin 

ddatblygu. 

5.4 Nodai Polisi PCYFF 1 ('Ffiniau Datblygu') y bydd ceisiadau'n cael eu cymeradwyo y tu mewn i 

ffiniau datblygu yn unol â pholisïau eraill yn y Cynllun, polisïau cynllunio cenedlaethol, ac 

ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill. Fe nodai’r polisi yn ogystal y tu allan i ffiniau datblygu 

bydd cynigion yn cael eu gwrthod oni bai eu bod yn unol â pholisïau penodol yn y Cynllun neu 

bolisïau cynllunio cenedlaethol neu fod y cynnig yn dangos bod ei leoliad yng nghefn gwlad yn 

hanfodol. Mae Polisi TAI 16 yn galluogi datblygu tai ar safleoedd sydd y tu allan ond yn ffinio â 

ffiniau datblygu ond mae’n rhaid sicrhau fod y bwriad yn cydymffurfio yn effeithiol â gofyniad y 

Polisi.  

5.5 Y lefel cyflenwad dangosol o dai i Llanrug dros gyfnod y Cynllun, fel nodir yn Atodiad 5 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd, yw 61 uned (sydd yn cynnwys ‘lwfans llithro’ o 10%, sydd yn golygu 

bod y modd o gyfrifo’r ffigwr wedi cymryd i ystyriaeth amgylchiadau posib na’u rhagwelwyd a 

allai ddylanwadu ar ddarparu tai e.e. materion perchnogaeth tir, cyfyngiadau seilwaith a.y.b.). Yn 

y cyfnod 2011 i 2021, mae cyfanswm o 42 uned wedi eu cwblhau yn Llanrug (36 ar safleoedd ar 

hap a 6 ar ddynodiad tir). Roedd y banc tir ar hap h.y. safleoedd gyda chaniatâd cynllunio presennol 

ar safleoedd nad sydd wedi eu dynodi ar gyfer tai, yn Ebrill 2021 yn 15 o unedau. Mae un dynodiad 

arall wedi derbyn caniatâd ers mis Ebrill 2019 ar gyfer 9 o unedau (safle wedi ei adnabod ar gyfer 

10 uned yn y CDLl ar y Cyd). Yn Ebrill 2021 roedd yr holl unedau ar y safle wrthi yn cael eu 

datblygu.  

5.6  Ar sail y wybodaeth hyn, byddai’r datblygiad hwn yn golygu y byddai Llanrug yn mynd dros ei 

lefel cyflenwad dangosol. O ganlyniad i hyn, fe fydd angen cyfiawnhad efo’r cais yma yn 

amlinellu sut fydd y bwriad arfaethedig yn cyfarch anghenion y gymuned leol. 

5.7 Yn seiliedig ar y wybodaeth lefel cyflenwad dangosol o fewn yr holl Ganolfannau Gwasanaeth 

Lleol, mae’r bwriad hwn yn dderbyniol. Fodd bynnag bydd yn rhaid ystyried hyn ochr-yn-ochr 

â’r sefyllfa benodol yn Llanrug o safbwynt yr hyn sydd wedi ei adeiladu yno a’r hyn sydd â 

chaniatâd yn bresennol. Bydd derbyn cyfiawnhad sydd yn amlinellu sut fydd y bwriad arfaethedig 

yn cyfarch anghenion y gymuned leol yn hollbwysig o safbwynt hyn.  

5.8 O’r wybodaeth a dderbyniwyd gan yr ymgeisydd, mae yn amlwg ei fod yn ymwybodol o ffigyrau 

tai cyfredol Llanrug a’r angen am dai yng Ngwynedd yn gyffredinol. Rhoddwyd cyngor cyn-

cyflwyno cais i’r ymgeisydd ac amlygwyd yr angen am cyfiawnhad. Er hynny, ni dderbyniwyd 

unrhyw cyfiawnhad na tystiolaeth manwl i gyfiawnhau mwy o dai yn yr anheddle. Ystyrir felly 

fod y cais yn methu cwrdd gydag anghenion polisi TAI 2 y CDLl a'r strategaeth aneddleoedd a'i 

cynhwysir ym Mholisi PS 17. 

Y rhan o’r safle sydd o fewn y ffin ddatblygu  

5.9 Ystyrir egwyddor y rhan o’r datblygiad sydd o fewn y ffin yn erbyn Polisi TAI 2 (‘Tai mewn 

Canolfannau Lleol’). Mae’r bwriad yn golygu codi 4 uned ar ran o’r safle a leolir o fewn y ffin 
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datblygu a nodai Polisi TAI 15 (‘Trothwy Tai Fforddiadwy a’u Dosbarthiad’) y disgwylir i o leiaf 

10% o’r unedau hynny fod yn fforddiadwy h.y. 0.3 uned (gan fod tŷ yn bodoli ar y safle eisoes).  

5.10 Nodai Polisi TAI 15 pan fo’r gofyniad tai fforddiadwy yn disgyn o dan un annedd, yna bydd darparu 

uned fforddiadwy o fewn y datblygiad hwnnw yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Fodd bynnag os 

tybir nad yw hynny yn bosibl, bydd disgwyl taliad pro-rata yn hytrach na dim darpariaeth 

fforddiadwy ar y safle.  

5.11 Nodai paragraff 7.2.2 o’r CCA Tai Fforddiadwy, os yw ffracsiwn y tŷ fforddiadwy yn llai na 0.5, 

yna bydd angen gwneud cyfraniad drwy swm cymudol sy'n seiliedig ar y ffracsiwn hwnnw. Ar sail 

y wybodaeth yn y CCA a Pholisi TAI 15 byddai un ai angen gwneud cyfraniad ar gyfer unai 0.3 o 

uned fforddiadwy.  Os yw’r ymgeisydd o’r farn nad yw’n hyfyw darparu’r elfen fforddiadwy 

ddisgwyliedig hwn, yna eu cyfrifoldeb hwy fydd i ddangos yn glir ar bro-fforma asesiad hyfywdra'r 

amgylchiadau sydd yn cyfiawnhau darpariaeth tai fforddiadwy is.    

5.12 Tra bod darpariaeth fforddiadwy yn cael ei nodi ar y rhan o’r safle tu allan i’r ffin ddatblygu (yn 

unol â Pholisi TAI 16 - gweler isod), nid oes unrhyw cynnig fel cyfraniad ariannol neu uned 

fforddiadwy ychwanegol yn cael ei gynnig mewn perthynas â’r rhan o’r safle sydd y tu fewn i’r 

ffin ddatblygu.  O ganlyniad i hyn, ni ystyrir felly'r bod y bwriad fel y cyflwynir i’r Cyngor yn 

cyfarfod Polisi TAI 15 CDLl. 

  Y rhan o’r safle sydd y tu allan i’r ffin ddatblygu  

 

5.13 Mae’r bwriad yn golygu adeiladu 8 tŷ ar y safle gyda’r bwriad o leoli 4 ohonynt y tŷ allan i’r ffin 

datblygu. Yn unol â gofynion Polisi TAI 16, bydd angen sefydlu yn y lle cyntaf os yw’r safle’n un 

addas ar gyfer datblygiad preswyl o’r math a’r raddfa hon. Rhaid i’r safle ffurfio estyniad 

rhesymegol i’r anheddle. Nodir hefyd bod yn rhaid i gynigion ar safle o’r fath fod ar gyfer 

datblygiad ar raddfa fach sy’n gymesur â maint yr anheddle oni bai y gellir dangos yn glir bod 

angen amlwg am safle mwy. 

 

5.14 Bydd yn rhaid felly sicrhau bod y safle yn un addas ar gyfer datblygiad preswyl a bod y raddfa yn 

addas o’i gymharu â ffurf adeiledig Llanrug. Os nad yw’r Gwasanaeth Cynllunio yn fodlon bod y 

safle yn un addas o safbwynt yr ystyriaethau hyn, yna ni fyddai’n addas ystyried gofynion eraill 

Polisi TAI 16 a’r Cynllun yn ei gyfanrwydd e.e. ystyriaethau o safbwynt cwrdd â’r angen am dai 

fforddiadwy. Sylweddolir y lleolir rhan ddwyreiniol y safle o fewn ffin datblygu Llanrug ac o’r 

herwydd byddai Polisi PCYFF 1 yn berthnasol i’r darn hwnnw. Noder hefyd bod y lleoliad y safle 

yn ei gyfanrwydd ger tai preswyl eraill. Fodd bynnag, mae’r rhaid datgan pryder ynglŷn â’r bwriad 

i ddatblygu'r safle oherwydd ei  natur a lleoliad agored wrth edrych arno o’r gorllewin. Byddai 

presenoldeb tai deulawr ar y safle yn dechrau cau y gwagle rhwng y rhan yma o’r pentref a’r prif 

anheddle i’r gorllewin. Teimlir nad oes tystiolaeth ddigonol wedi ei gyflwyno gyda’r cais i 

gyfiawnhau'r bwriad ac felly ni ystyrir y byddai yn cyfarfod anghenion Polisi TAI 16. 

 

 

5.15 O safbwynt cwrdd ag ‘angen lleol’ ar gyfer tai fforddiadwy, mae Rhestr Termau’r CDLl ar y Cyd 

ynghyd a’r Canllaw Cynllunio Atodol ‘Tai Fforddiadwy’ (Ebrill 2019) yn nodi fod rhaid i hyn fod 

mewn perthynas â phobl sydd mewn angen am dai fforddiadwy ac sydd â chysylltiad 5 mlynedd 

gyda’r Ganolfan Wasanaeth Lleol (h.y. Llanrug) neu ei gefn gwlad wledig. Golygai hyn fod yn 

rhaid bod wedi byw yn yr ardal berthnasol am gyfnod o 5 mlynedd, unai yn union cyn cyflwyno’r 

cais cynllunio neu yn y gorffennol. Mae’r diffiniad o bwy fydd yn gallu meddiannu'r eiddo ar y 

rhan hwn o’r safle felly yn benodol iawn. Tud. 63
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5.16 Mae’n hollbwysig sefydlu bod yna angen perthnasol ar gyfer yr unedau hyn na ellir ei gwrdd ag ef 

o fewn ffin ddatblygu Llanrug fel nodir ym Mholisi TAI 16 (gan gynnwys unrhyw ddarpariaeth 

posib ar y rhan o’r safle hwn sydd o fewn y ffin ddatblygu). Os nad yw’r angen ar gyfer yr unedau 

hyn wedi ei gyfiawnhau yn ddigonol, yna byddai’r bwriad, o safbwynt darparu tai tu allan i’r ffin 

heb gyfiawnhad ar eu cyfer, yn groes i ofynion y Cynllun gan y byddai’n darparu tai o’r newydd 

yng nghefn gwlad heb gyfiawnhad addas ar gyfer hynny. 

  

5.17 Ni ystyrir fod y wybodaeth a gyflwynwyd yn cyfiawnhau’r angen ar gyfer unedau fforddiadwy ar 

y safle a derbyniwyd sylwadau gan Uned Strategol Dai yn datgan y disgwylir y byddai’r cynlluniau 

yn cynnwys 10% o dai fforddiadwy (safle o fewn ffin datblygu) a byddai cymysgedd o dai 

gwahanol faint (ystafell wely) yn hybu cyfarch yr angen am dai yn yr ardal. Mae’n ymddangos nad 

oes cyfeiriad at gymdeithas dai yn y cais ac y byddai 53% o’r bobl a fyddai yn dymuno byw yn yr 

ardal yn cael eu prisio allan o’r farchnad yn yr ardal hon. Ni ystyrir felly, byddai'r bwriad yn 

cyfarfod anghenion Polisi TAI 8. 

 

5.18 Yn hyn o beth, mae Polisi TAI 16 yn nodi’r gofyniad i ddangos na all tai fforddiadwy i gwrdd â’r 

angen cydnabyddedig gael eu cyfarch o fewn amserlen resymol ar safle marchnad y tu fewn i’r ffin 

ddatblygu sy’n cynnwys gofyniad am dai fforddiadwy. Yn hyn o beth noder y canlynol:    

 Ym mis Ebrill 2021 (adeg yr arolwg tai blynyddol) nodir bod caniatâd cynllunio yn bodoli 

ar gyfer datblygu 1 uned fforddiadwy yn Llanrug. Mae hwn yn ffurfio rhan o’r caniatâd i 

ddatblygu 9 uned ar ddynodiad T44 (Cae’r Eglwys).   

 Nodir bod 9 uned fforddiadwy wedi eu cwblhau yn Llanrug ers dyddiad sail y CDLl ar y Cyd 

(2011). Gellir cysylltu gydag Uned Strategol Dai Cyngor Gwynedd er mwyn sefydlu beth 

ydyw’r cyflenwad o dai fforddiadwy yn Llanrug.  

 Mae 2 safle wedi cael eu dynodi yn benodol ar gyfer tai yn Llanrug yn y CDLl ar y Cyd. 

Mae un o’r rhain (Tir ger Lôn Rhythallt) wedi ei gwblhau ac yn cynnwys 2 uned fforddiadwy 

(sydd wedi ei gyfrif yn y ffigwr uchod). Cafodd y safle arall (Cae’r Eglwys) ganiatâd ym mis 

Mehefin 2019 ar gyfer 9 uned gydag 1 o’r rhain yn fforddiadwy (y safle a gyfeirir ato uchod 

– Safle T44). Yn Ebrill 2021 roedd yr holl unedau ar y safle wrthi yn cael eu datblygu.   

 Yn ogystal, dylid ystyried tai sydd ar gael (h.y. sydd ar werth ar hyn o bryd) o fewn ffin 

ddatblygu Llanrug sydd o fath a phris a all gwrdd â’r angen cydnabyddedig o safbwynt y 

ddarpariaeth o fewn y ffin. 

 

5.19 Rhaid sicrhau bod maint yr uned fforddiadwy yn addas er mwyn sicrhau ei fod yn wirioneddol 

fforddiadwy i’r preswylwyr cyntaf ynghyd ag i breswylwyr olynol.   

Mae’r CCA yn gofyn i tai tri lloft bod oddeutu --90m2 ac mae’r tai arfaethedig yn mesur 90m2. 

Ystyrir felly fod y bwriad yn cyfarfod y canllawiau o rhan maint. 

5.20 Nodai paragraff 4.2.29 o Rhifyn 11 o Bolisi Cynllunio Cymru fod “Rhaid i’r holl dai fforddiadwy, 

yn cynnwys y rheini a gyflenwir drwy rwymedigaethau cynllunio ac amodau cynllunio, gyrraedd 

safonau ansawdd datblygu Llywodraeth Cymru...”. Yn hyn o beth dylid cyd-fynd â’r gofynion a 

nodir yn nogfen Gofynion Ansawdd Datblygu Cymru 2021: Mannau a Chartrefi Prydferth 

(Gorffennaf 2021) gan Lywodraeth Cymru. Ni chyflwynwyd tystiolaeth gyda’r cais i ddangos y 

byddai’r tai yn cyfarfod y canllawiau yma ond o’r wybodaeth a dderbyniwyd, mae yn ymddangos 

byddai’r tai yn fforddiadwy o ran maint a gwerth ac mi fyddai’r unedau yn darparu safon byw 

dderbyniol sydd yn debygol iawn i ofynion ansawdd datblygu Cymru. 
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Cymysgedd Tai 

5.21 Mae polisi TAI 8 yn datgan y disgwylir i bob datblygiad gyflawni cymysgedd briodol o dai gan 

gynnwys daliadaeth, mathau a maint o dai er mwyn cyfrannu at yr amrywiaeth o dai. Ymddengys 

fod yr holl unedau a’u cynigir o’r run math (tai pâr 3 llofft) a ni dderbyniwyd unrhyw dystiolaeth i 

ddangos fod y cymysgedd a gynigwyd yn cwrdd â’r angen. Derbyniwyd sylwadau gan Uned 

Strategol Tai yn datgan y byddai cymysgedd o dai gwahanol feintiau (ystafelloedd gwely) yn hybu 

cyfarch yr angen am dai yn yr ardal. Nid yw’n glir union ddeiliadaeth yr unedau fforddiadwy 

arfaethedig. Nid ystyrir felly fod y cais yn cwrdd gydag anghenion polisi TAI 8. 

 

Llecynnau agored mwynderol  

5.22 Mae Polisi ISA 5 (‘Darparu llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd’) yn ceisio 

darpariaeth o lecynnau agored o fewn datblygiadau tai newydd o 10 neu fwy o unedau ble nad 

ydyw llecynnau agored presennol yn gallu bodloni anghenion y datblygiad tai arfaethedig.  

5.23 Gan fod y bwriad hwn o dan y trothwy a nodir yn y polisi, nid yw’n berthnasol ystyried yr agwedd 

hon oni bai y credir fod y tir yn cael ei danddefnyddio a bod yna mewn gwirionedd gyfle i ddarparu 

dros 10 uned ar y safle (yn ddibynnol ar yr angen). 

 Darpariaeth addysgol 

5.24 Mae’r wybodaeth yn y CCA Ymrwymiadau Cynllunio yn nodi mai 3 disgybl oed cynradd 

ychwanegol fydd yn deillio o’r cynnig hwn (hyn yn berthnasol os yw’r cynnig yn golygu cynnydd 

o 8 uned neu os mai cynnydd o 7 uned ydyw).  Mae capasiti Ysgol Llanrug (sydd yn gwasanaethu’r 

dalgylch ble y lleolir y cais hwn) yn 307 ac yn 2020/21 (gwybodaeth 2021/22 ddim ar gael eto) 

roedd 227 o ddisgyblion yn mynychu’r ysgol. Mae’r wybodaeth yn dangos fod capasiti digonol o 

fewn yr ysgol leol ac felly nid oes cyfiawnhad gofyn am gyfraniad addysgol. 

 

Materion Ieithyddol 

5.25 Tra bod y safle yn ei gyfanrwydd yn cael ei ystyried yn un ar raddfa fawr yn unol â’r diffiniad yn 

CCA ‘Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy’ mabwysiedig (Gorffennaf 2019) h.y. 

5 uned neu fwy, ni chredir fod y rhan o fewn y ffin yn safle ar hap annisgwyl (fel nodir maen prawf 

2 Polisi PS 1) gan y cafodd y safle hwn ei ystyried fel rhan o’r gwaith Asesiad Capasiti Trefol a 

ffurfiodd ran o’r gwaith o baratoi’r CDLl ar y Cyd. Gan mai 4 uned sydd ar y rhan ‘annisgwyl’ h.y. 

tu all i’r ffin, ni chredir fod paratoi Asesiad Effaith Iaith Gymraeg yn berthnasol yn yr achos hwn.    

5.26 Fodd bynnag, yn unol â maen prawf (1b) ym Mholisi PS 1 'Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant 

Cymreig' gan y byddai’r bwriad yn golygu fod Llanrug yn mynd dros ei ffigwr cyflenwad dangosol 

a osodwyd ar gyfer yr anheddle yn y CDLl ar y Cyd, yn unol â gofynion Polisi Strategol PS1, mi 

fydd angen cyflwyno Datganiad Iaith Gymraeg ar gyfer y bwriad hwn. Mae Atodiad 7 o Ganllaw 

Cynllunio Atodol ‘Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy’ yn amlinellu methodoleg 

ar gyfer paratoi Datganiad Iaith Gymraeg. Noder y bu i’r ymgeisydd gyflwyno datganiad iaith 

gyda’r cais a disgwylir sylwadau gan yr uned Iaith. Er hynny, gan nad oes tystiolaeth a chyfiawnhad 

am y datblygiad ac nad yw’n glir os bydd y datblygiad yn cwrdd ag angen lleol, nid yw’r ACLL 

wedi argyhoeddi na fyddai effaith andwyol ar yr Iaith. 
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 Mwynderau gweledol 

5.27 Mae Polisi PCYFF3 yn datgan caniateir cynigion, gan gynnwys estyniadau a newidiadau i 

adeiladau a strwythurau presennol os ydynt yn cydymffurfio a nifer o feini prawf sy’n cynnwys 

bod y cynnig yn ychwanegu neu yn gwella cymeriad y safle, yr adeilad neu’r ardal o ran y gosodiad, 

yr ymddangosiad, y raddfa, yr uchder, y mas a’r driniaeth i’r drychiadau; ei fod yn parchu cyd-

destun y safle a’i le yn y dirwedd leol; ei fod yn defnyddio deunyddiau sy’n briodol i’r hyn sydd 

o’u hamgylch ac yn ymgorffori tirlunio meddal; ei fod yn gwella rhwydwaith cludiant a 

chyfathrebu diogel ac integredig; eu bod yn cyfyngu rhediad dwr a pherygl risg llifogydd ac atal 

llygredd; ei fod yn cyflawni dyluniad cynhwysol ac sy’n galluogi mynediad i bawb a’i fod yn helpu 

creu amgylcheddau iach a bywiog gan ystyried iechyd a lles defnyddwyr y dyfodol 

5.28 Noder bod ffin datblygu pentref Llanrug wedi ei gosod mewn 2 ddarn; lleolir y safle bwriedig ger 

clwstwr bach o dai wedi ei amgylch gan ffin datblygu a’r prif anheddle dros 100 medr i’r gorllewin. 

Gwahanir y ddwy ffin gan gaeau.  Mae’r bwriad yn golygu codi 8 tŷ deulawr ar safle ger y clwstwr 

tai a ble saif 1 tŷ ar hyn o bryd.   Mae’r cae yn wag fel arall ac yn cyfrannu at deimlad o ardal 

agored rhwng y tai presennol ger y safle a prif gorff anheddle'r pentref i’r gorllewin ac i’r perwyl 

hynny, ystyrir y byddai'r bwriad yn tynnu oddi wrth gymeriad ac edrychiad yr ardal. 

5.29 Noder pryderon hefyd ynglŷn â dyluniad a lleoliad y tai bwriedig. Mae angen i ddatblygiad gael ei 

gynllunio’n ofalus er mwyn sicrhau bod nodweddion gwerthfawr yn cael eu diogelu a’u gwella. 

Mae dyluniad da yn cynorthwyo i roi naws i le, yn creu neu’n atgyfnerthu arwahanrwydd lleol, 

hyrwyddo cydlyniad cymunedol a lles y cymdeithasol. Rhaid i osodiad a dyluniad y datblygiad 

newydd ddangos dealltwriaeth drylwyr o’r safle ei hunau a’i gefndir ehangach. Byddai hynny yn 

golygu bod angen ystyried gosodiad y safle yn ofalus. Dylai datblygiad newydd integreiddio i 

mewn i’r hyn sydd o gwmpas a cheisio gwella cymeriad cyffredinol ar ardal leol. Teimlir na fyddai 

codi tai fel y bwriedir ar y safle yn cyfarfod anghenion amgylchedd y polisi uchod.  Yn yr 

amgylchiadau uchod nid yw’r bwriad yn cydymffurfio gyda pholisi PCYFF 2 a 3 o fewn CDLl.   

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.30 Hysbysebwyd y cais ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos a derbyniwyd gohebiaeth yn 

gwrthwynebu y cais am y rhesymau uchod a thrafodir y pryderon unigol o fewn corf yr adroddiad. 

5.31 Mae’r bwriad yn golygu codi 8 o dai deulawr (4 ty par) ar gae ble saif tŷ gwag ar hyn o bryd. Mae’r 

safle ar ychydig o lethr yn rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin. Lleolir y tai bwriededig i’r de o ganol 

y safle ac mewn rhes sy’n canlyn gorweddiad a llethr y tir. Mae’r safle yn wynebu nifer o dai dros 

y ffordd sirol i’r gogledd a bwthyn unllawr i’r gogledd ddwyrain. Ni ystyrir y byddai'r bwriad yn 

cael effaith negyddol sylweddol ar y tai dros y ffordd sirol oherwydd y pellter rhwng y tai 

bwriededig a’r tai presennol hynny. Fodd bynnag mae peth pryder ynglŷn â’r bwthyn unllawr i’r 

gogledd ddwyrain. Mae’n debygol y byddai lleoliad y datblygiad deulawr yn edrych lawr ar 

ddrychiad a gardd gefn y bwthyn ac o’r herwydd yn amharu ar ei fwynderau a breifatrwydd, ac er 

byddai modd gorfodi codi ffens ar hyd y terfyn a byddai hynny yn lleihau pryderon llawr daear, ni 

fyddai yn datrys problemau gor-edrych yn ddigonol. Mae’n debygol hefyd y byddai'r tai bwriededig 

yn taflu rhywfaint o gysgod dros y bwthyn cyfochrog yn creu nodwedd gormesol oherwydd ei 

leoliad. Yn yr amgylchiadau hynny, teimlir nad yw’r bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisi 

PCYFF 2 CDLl. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.32 Mae’r bwriad yn golygu datblygu 8 tŷ mewn cae sy’n cael ei wasanaethu gan fynedfa bresennol. 

Mae’r cynlluniau yn dangos y bwriedir creu gwelliannau i’r fynedfa yn ogystal â chreu lôn stad 

newydd o fewn terfynau'r safle gyda 2 le parcio cerbydau ar gyfer pob tŷ. Noder bod gohebiaeth 

wedi ei dderbyn gan drigolion lleol yn mynegi pryder ynglŷn ag effaith y bwriad ar ddiogelwch 

ffyrdd, Mae’n ymddangos bod y pryderon yn deillio yn bennaf o gyflymder trafnidiaeth ar hyd y 

ffordd sirol gyfochrog ynghyd a cherbydau yn parcio ar y ffordd sirol. Sylweddolir pryderon y 

trigolion, ond derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Drafnidiaeth yn datgan nad oedd gwrthwynebiad 

i’r cais ac yn argymell amodau safonol. Yn yr amgylchiadau hynny, ni ystyrir bod y bwriad yn 

groes i bolisi TRA 2 na TRA 4 CDLl. 

Materion Bioamrywiaeth 

5.33 Mae’r safle yn cynnwys dau gae bach gyda thyddyn deulawr yn y canol. Mae’r cynlluniau yn 

dangos bwriad i ddatblygu'r caeau yn eu cyfanrwydd. Mae pryder wedi eu codi ynglŷn â hynny yn 

lleol ac  mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno sylwadau yn datgan pryderon ynglŷn â'r cais 

fel y'i cyflwynwyd. Fodd bynnag, cyflwynwyd asesiad ecolegol fel rhan o’r cais, ac mae’n ymddangos 

bod cynnwys ac argymelliadau o fewn y ddogfen honno yn cyfarfod a datrys y pryderon hynny.   

5.34 Noder hefyd bod Uned Bioamrywiaeth y Cyngor yn fodlon gyda chynnwys yr adroddiad ecolegol 

ac yn cytuno gyda’r mesurau lliniaru a’r mesurau i wella bioamrywiaeth a nodwyd yn yr adroddiad 

(adrannau 7, 8 a 9 o’r adroddiad). Yn yr amgylchiadau hynny, ystyrir bod y bwriad yn cyfarfod 

amcanion polisi AMG 5 o fewn CDLL. 

Materion Archeolegol 

5.35 Derbyniwyd sylwadau gan Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd oedd yn datgan fod yna 

botensial mawr dros ddarganfod olion archeolegol ar y safle ac o’r herwydd yn argymell gosod 

amodau priodol ar unrhyw ganiatâd. 

6. Casgliadau: 

6.1 O ystyried yr uchod ni ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol i’w gefnogi ar sail bod y safle yn amlwg 

a byddai'r bwriad ar gyfer codi 8 ty yn debygol o amharu ar gymeriad agored yr ardal, mwynderau 

trigolion cyfagos ac ni ystyrir y byddai'r bwriad yn cyfarfod gofynion polisi ar gymysgedd tai 

ynghyd a thai fforddiadwy.  

7. Argymhelliad: 

Gwrthod – rhesymau  

1. Mae'r ddarpariaeth dai yn Llanrug eisoes yn uwch na'r ddarpariaeth a glustnodwyd gan y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd a ni dderbyniwyd unrhyw dystiolaeth na chyfiawnhad byddai’r cynnig yn 

cwrdd gyda'r anghenion lleol cydnabyddedig am dai. O ganlyniad, ystyri’r fod y bwriad yn groes i 

ofynion polisi TAI 2 y CDLl a'r strategaeth aneddleoedd a'i cynhwysir ym Mholisi PS 17. 

 

2. Nid oes rheswm digonol wedi ei gynnwys fel rhan o'r cais pam na ellid darparu uned fforddiadwy 

ar ran y safle sydd tu fewn i’r ffin a ni dderbyniwyd cynnig am gyfraniad ariannol yn ei le. Mae'r 

cais felly yn groes i ofynion Polisi TAI 15 y CDLl. 
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3. Nid ystyrir fod y cais yn cwrdd gydag anghenion polisi TAI 8 gan ei fod yn cynnig 8 tŷ tri llofft 

o’r un math. Ni dderbyniwyd unrhyw dystiolaeth i ddangos fod y cymysgedd a gynigwyd yn cwrdd 

â’r angen lleol ac nid yw’n glir union ddeiliadaeth yr unedau fforddiadwy arfaethedig. 

 

4. Mae’r bwriad yn golygu codi 8 ty deulawr ar safle ble saif 1 ty ar hyn o bryd. Mae’r cae yn wag fel 

arall ac yn cyfrannu at deimlad o ardal agored rhwng y tai presennol ger y safle a prif gorff 

anheddle'r pentref i’r gorllewin ac i’r perwyl hynny, ystyrir y byddai'r bwriad yn tynnu oddi wrth 

gymeriad ac edrychiad yr ardal. Ni ystyrir bod y bwriad yn cyfarfod amcanion polisi PCYFF 2 a 

PCYFF3 o fewn Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 
 

5. O ystyried graddfa a lleoliad yr anheddau arfaethedig mewn perthynas i eiddo cyfochrog, ystyrir y 

byddai’r datblygiad yn cael effaith ddominyddol a gormesol ar annedd hwnnw. Felly, ystyrir bod 

y cynnig yn groes i bolisi PCYFF 2 a PCYFF 3 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a 

Môn. 
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 Rhif:    4 

 

Cais Rhif:                   C21/0446/20/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

07/05/2021 

Math y Cais: Llawn 

Cymuned: Y Felinheli 

Ward: Y Felinheli 

 

Bwriad: Cais ar gyfer codi tŷ tri llawr tair llofft gydag ardal barcio 

  

Lleoliad: Plot 11 Ffordd Caernarfon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 

4RZ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae hwn yn gais llawn ar gyfer codi tŷ tri llawr tair llofft gydag ardal barcio. Mae'r safle wedi ei 

leoli oddi fewn i ffin datblygu pentref Felinheli (fel y diffinnir yn yr CDLl.) ger ffordd gyhoeddus 

dosbarth 3 (Ffordd Caernarfon). Mae hwn yn un o 'lecynnau' gwag sydd ar ben clwstwr o dai sy'n 

rhedeg o'r safle tuag at gyfeiriad Caernarfon. 

 

1.2 Bwriedir codi annedd sy'n dri-llawr yn ei gyfanrwydd gyda dim ond deulawr i'w weld o Ffordd 

Caernarfon. Mae'r eiddo yn mesur 9m o uchder i'r brig ar yr edrychiad yma. Mae uchder i'r brig yn 

yr edrychiad cefn yn 13m, gyda lled yr eiddo yn 10m ac 11.9m o hyd. Bydd 3 balconi yn cael eu 

gosod yn yr edrychiad cefn gyda chanllaw yn ymestyn ar hyd y cefn i'r edrychiad gogledd ddwyrain 

gyda gwaith bric yn amgáu’r edrychiad de gorllewinol. Bwriedir codi porth bychan i'r edrychiad 

blaen sy'n cynnwys to pits llechi, drysau dwbl pren wedi eu cladio mewn alwminiwm gyda gwaith 

bric pob ochr. Mae'r cynlluniau yn nodi bwriad i fewnosod pedair ffenestr yn yr edrychiad blaen 

(dwy yn y llawr cyntaf a dwy yn y llawr daear), ffenestri bychain yn dalcen de orllewin, ffenestri 

hyd lawr cyfan yn llawr cyntaf a daear cornel gogledd ddwyrain yr annedd ynghyd a drysau gwydr 

plyg (bi-fold) yn llawr cyntaf a daear yr edrychiad cefn. 

 

1.3 Mae bwriad i ddarparu tri llecyn parcio cerbydol o flaen yr eiddo gyda wal derfyn carreg pob ochr. 

Noder ar y cynlluniau fwriad i godi wal derfyn newydd ar hyd rhan o derfyn gorllewinol a 

dwyreiniol yr eiddo gyda ffens bren yn cael ei godi ar hyd y ffin gogledd orllewin.  Bydd grisiau 

gyda chanllaw yn arwain o'r llecynnau parcio tu blaen yr eiddo ar hyd talcen dwyreiniol yr eiddo 

ac i lawr i'r ardd gefn.  

 

1.4 Yn fewnol, bydd yr eiddo yn cynnwys dwy ystafell wely, ystafell golchi, stydi, ystafell amlbwrpas, 

cyntedd a balconi ar yr is lawr, prif ystafell wely, ystafell wisgo, ystafell golchi math en-suite, 

toiled, cyntedd a balconi ar y llawr daear ynghyd a chegin, ystafell fwyta, ystafell fyw cynllun 

agored (open plan) a balconi ar y llawr cyntaf. 

 

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. 

ISA 1: Darpariaeth isadeiledd  

ISA 4: Diogelu llecynnau agored presennol  

PCYFF 1: Ffiniau Datblygu  
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PCYFF 2: Meini prawf datblygu  

PCYFF 3: Dylunio a siapio lle  

PCYFF 4: Dylunio a thirweddu  

PS 5: Datblygu cynaliadwy  

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd 

TRA 2: Safonau parcio  

TRA 3: Diogelu rheilffyrdd segur  

TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant  

PS 17: Strategaeth aneddleoedd 

TAI 4: Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol  

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11 - Chwefror 2021) 

Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a chadwraeth natur 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, hamdden a mannau agored 

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 C21/0445/20/LL 'Cais ar gyfer codi tŷ tri llawr tair llofft gydag ardal barcio.' - Cais wedi ei 

gyflwyno'r un pryd a'r cais hwn. Cais yn mynd gerbron y pwyllgor ar gyfer ei benderfynu. 

 C17/1232/20/LL '1. Newid amod 1 o ganiatâd cynllunio rhif C12/0986/20/LL er mwyn ymestyn 

yr amser i ddechrau gwaith ar y datblygiad i 5 mlynedd ychwanegol. 2. Diddymu amodau 5, 6 a 7 

o ganiatâd cynllunio rhif C12/0986/20/LL parthed gofynion y cod cartrefi - Caniatawyd ar 

29/01/2018. 

 C12/0986/20/LL 'Cais llawn ar gyfer codi annedd 3 llawr  - Caniatawyd ar 10/01/2013. 

 C09A/0182/20/LL 'Adeiladu bloc o 4 uned breswyl a mannau parcio- Caniatawyd ar 14/08/2009.   

 

4.          Ymgynghoriadau: 

Cyngor Cymuned/Tref:  Ymateb wedi ei dderbyn ar 13/11/2021: 

Gor-ddatblygiad er bod cais cynllunio mwy eithafol yn bodoli ar y 
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safle.  

Ymateb wedi ei dderbyn ar 18/05/2021: 

Gwrthwynebiad – oherwydd:- 

 Mae’r ardal yma wedi bod testun gofid i’r Cyngor Cymuned 

ers sawl blwyddyn oherwydd problemau traffig, yn neilltuol 

cyflymdra amhriodol a goryrru - mae cyfrifiad traffig wedi ei 

wneud eisoes oedd yn dangos hyn. 

 Gwelededd i lif traffig oherwydd parcio, 

 Parcio cerbydau gan berchnogion cerbydau sydd yn byw yn 

ardaloedd eraill o fewn y pentref (Brynffynnon). 

 Mae’r droedffordd yn gul a dim o safon sydd yn golygu bod 

pobl a phramiau dwbl yn gorfod cerdded o fewn y ffordd - 

does dim troedffordd ar ochr arall y ffordd, 

 Byddai cerbydau yn croesi'r droedffordd yn cynyddu peryg i 

ddefnyddwyr y droedffordd - mae’r droed ffordd yn cael ei 

defnyddio gan feicwyr oherwydd nid yw’r Lon Las yn bodoli 

yn rhan yma o’r pentref. 

 Byddai caniatáu mynedfeydd eraill yn cael effaith ar y parcio 

drwy eu symud i ardaloedd eraill. 

 Mae hawl cynllunio yn bodoli ar y safle yma yn barod, ers 

hynny, mae 4 cais cynllunio arall wedi ei ganiatáu, felly 

mae’r Cyngor Cymuned o’r farn dylid unrhyw ddatblygiad 

arall gael ei ystyried fel perthynas i gynllun arafu a thawelu 

traffig. 

 Mae gofid hefyd ynglŷn â’r bwriad o leihau’r gilfan aros fel 

rhan o’r datblygiad.  

 

Uned Drafnidiaeth: Ymateb wedi ei dderbyn ar 01/06/2021: 

Pnawn da,  

Wedi derbyn y cynlluniau atodol. Cadarnhaf nad oes gennyf 

wrthwynebiad i’r cynlluniau diwygiedig yma, ac argymhellaf yr 

amodau / nodiadau canlynol ar y ddau gais:  

Amod - Rhaid cynllunio ac adeiladu'r fynedfa a lle parcio ceir yn 

gwbl unol a'r cynllun a gyflwynwyd cyn preswylio yn yr annedd.  

P004: NODYN: Ei gyfrifoldeb ef/hi fydd addasu, ail-leoli a/neu 

warchod unrhyw wasanaethau statudol ar y briffordd ac ef/hi fydd 

yn talu am eu cyflawni.  

P007: NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu at y 

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

Priffyrdd, 1980, i gario unrhyw waith allan o fewn y ffordd/palmant 

/ymyl glas sydd yn angenrheidiol i adeiladu’r fynedfa. Gallwch 

hefyd cysylltu ag Uned Gwaith Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 

771000 am y ffurflenni perthnasol.  

 

NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu at Uwch Rheolwr 

y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd i gael hawl o dan Adran 

38/278 o’r Ddeddf Priffyrdd, 1980, i gario allan unrhyw waith sydd 

yn golygu newidiadau i ledu’r droedffordd o flaen safle’r cais.  

 

P007: NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu at y 
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Rheolwr Strwythurau i gael cymeradwyaeth mewn egwyddor am 

ddyluniad o unrhyw strwythur cynnal a all cael effaith ar y briffordd. 

Dylid ceisio am gymeradwyaeth am unrhyw waith cloddio yn agos 

i’r briffordd. 

Yn ychwanegol i’r uchod argymhellaf gynnwys y canlynol ar gais 

rhif C21/0445 yn unig.  

Mae’r gorchymu ‘stopping up’ a ganiatawyd yn wreiddiol yn 

benodol ar gyfer rhif cais C09A/0182/20/LL ac felly rhaid ceisio 

unwaith eto am y caniatâd i ddileu rhan o’r encilfa ar gyfer y 

datblygiad: 

  

NODYN: Mae`r bwriad yn ei wneud yn ofynnol i gau rhan o’r 

briffordd fabwysiedig ac felly  

cyn cychwyn unrhyw waith mae angen dileu’r hyd ag effeithir arno 

(sef rhan o’r encilfa) o  

dan ADRAN 247 o’r Ddeddf Gwlad a Thref 1990. Cysylltwch â 

Changen Gorchmynion  

Llywodraeth Cymru i wneud cais am ffurflenni cais perthnasol. 

Ymateb wedi ei dderbyn ar 12/05/2021: 

Cyfeiriaf at y cais cynllunio uchod cyfeirnod C21/0445/20/LL. 

Cadarnhaf nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad gan yr Uned 

Drafnidiaeth fodd bynnag argymhellaf diwygio’r dyluniad y 

blaengwrt er mwyn cynnig gwelliannau i’r droedffordd gerllaw. 

Dangosir bwriad i gadw’r droedffordd i’r un lled, fodd bynnag 

argymhellaf ledu’r rhan gul i ddarparu troedffordd o led gyson ac er 

mwyn darparu troedffordd letach fel gwelliant lleol ac i gynorthwyo 

gyda gwarchod lleiniau gwelededd o’r safle. Rwyf wedi cynnig 

sylwadau tebyg ar gais C21/0446 er mwyn diogelu fod y 

droedffordd yn parhau ar led gyson heibio’r ddau blot dan sylw. 

Atodaf gynllun sy’n dangos i ble ddylid lledu’r droedffordd, a thybir 

gellir gwneud hynny heb golled y ddarpariaeth parcio arfaethedig. 

Parthed agweddau eraill y bwriad cadarnhaf y mae’r ddarpariaeth 

parcio arfaethedig yn ddigonol, a gellir derbyn datblygiad heb fan 

troi o fewn y cwrtil yn y lleoliad yma gan dybir fod y ffordd osgoi 

wedi lleihau lefelau traffig i’r graddau sy’n golygu tydi cefnu 

fewn/allan ddim yn debygol o wrthdaro gyda llif traffig heibio’r 

safle. Hoffwn dderbyn cynllun diwygiedig sy’n ystyried yr uchod, 

cyflwyno amodau/nodiadau ar y cais. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Ymateb wedi ei dderbyn ar 15/11/2021: 

Ymateb cyffredinol a chyngor safonol. 

Ymateb wedi ei dderbyn ar 13/05/2021: 

Ymateb cyffredinol a chyngor safonol. 

 

Dŵr Cymru: Ymateb wedi ei dderbyn ar 12/11/2021: 

Cyfeiriwn at eich ymgynghoriad cynllunio ynghylch y safle uchod, 
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ac fe allwn ddarparu'r sylwadau a ganlyn mewn perthynas â'r 

datblygiad arfaethedig. Mae'r cais wedi cael ei ategu gan 'Ddatganiad 

Draenio' (Rhif: 21096/E02), sy'n arddangos cynigion i waredu llif 

dŵr wyneb i mewn i'r garthffos gyfun. Fodd bynnag, byddem yn 

cynghori nad oes cytundeb i gyfathrebu llifau o'r fath ac fe all fod 

gofyn gael caniatâd SAB yn unol ag Atodlen 3 y Ddeddf Rheoli 

Llifogydd a Dŵr 2010. Yn unol â hynny, os ydych yn bwriadu rhoi 

Caniatâd Cynllunio ar gyfer y datblygiad uchod, byddem yn gwneud 

cais bod yr Amodau a'r Nodiadau Ymgynghorol a ganlyn wedi'u 

cynnwys yn y caniatâd i sicrhau nad oes niwed i drigolion presennol 

na'r amgylchedd nac i asedau Dŵr Cymru 

Amod 

Ni chaniateir cysylltu unrhyw ddŵr wyneb a/neu ddraenio o'r tir yn 

uniongyrchol nac yn anuniongyrchol i'r rhwydwaith carthffosiaeth 

cyhoeddus. 

Rheswm: 

Er atal y system garthffosiaeth gyhoeddus rhag gorlwytho’n 

hydrolig, er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch trigolion ac i 

sicrhau na wneir niwed i’r amgylchedd. 

Nodiadau Ymgynghorol 

Ers 7 Ionawr 2019, gallai'r datblygiad arfaethedig fod yn destun 

Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Pan fydd y 

datblygiad arfaethedig hwn yn arwain at gyfanswm ardal anhydraidd 

o 100 metr sgwâr neu fwy, bydd angen cymeradwyo nodweddion 

Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) yn unol â'r 'Safonau Statudol 

ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy - dylunio, adeiladu, 

gweithredu a chynnal a chadw systemau draenio dŵr wyneb'. Felly, 

argymhellir bod y datblygwr yn ymgysylltu â Chyngor Gwynedd, fel 

y Corff Cymeradwyo SuDS (SAB), mewn perthynas â'u cynigion ar 

gyfer nodweddion SuDS. Noder: Mae Dŵr Cymru yn ymgynghorai 

statudol ar gyfer y broses cais SAB a bydd yn darparu sylwadau i 

unrhyw gynigion SuDS drwy ymateb i ymgynghoriad SAB. Efallai y 

bydd angen i ymgeisydd wneud cais i Ddŵr Cymru ar gyfer unrhyw 

gyswllt i'r garthffos gyhoeddus dan A106 Deddf Diwydiant Dŵr 

1991. Os bydd y cysylltiad i'w rhwydwaith carthffos gyhoeddus naill 

ai drwy ddraen ochrol (h.y. draen sy'n ymestyn y tu hwnt i ffin yr 

eiddo cysylltiol) neu drwy garthffos newydd (h.y. yn gwasanaethu 

mwy nag un eiddo), mae bellach yn ofyniad mandadol i ymrwymo 

yn y lle cyntaf i Gytundeb Mabwysiadu Adran 104 (Deddf 

Diwydiant Dŵr 1991). Hefyd, mae'n rhaid i ddyluniad y 

carthffosydd a'r draeniau ochrol gydymffurfio â Safonau 

Gweinidogion Cymru ar gyfer Carthffosydd Aflan a Draeniau 

Ochrol, a chydymffurfio â'r cyhoeddiad "Sewers for Adoption" - 

7fed argraffiad. Gweler gwybodaeth bellach ar dudalennau 

Gwasanaethau Datblygu www.dwrcymru.com.  Hysbysir yr 

ymgeisydd hefyd ei bod yn bosib nad yw  rhai carthffosydd 

cyhoeddus a draeniau ochrol wedi eu cofnodi ar ein mapiau 

carthffosydd cyhoeddus gan eu bod yn wreiddiol mewn 

perchnogaeth breifat ac wedi eu trosglwyddo i berchnogaeth 

gyhoeddus drwy natur Rheoliadau'r Diwydiant Dŵr (Cynlluniau i 

Fabwysiadu Carthffosydd Cyhoeddus) 2011.  Gall presenoldeb 

asedau o'r fath effeithio ar y bwriad.  Er mwyn ein cynorthwyo i 

ddelio gyda'r bwriad gofynnwn i'r ymgeisydd gysylltu â Dŵr Cymru 
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i sefydlu lleoliad a statws y cyfarpar. Dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 

1991 mae gan Ddŵr Cymru hawl i gael mynediad i'w offer bob 

amser.   Mae'r datblygiad arfaethedig yn cael ei groesi gan brif bibell 

ddŵr ddosbarthu, gweler y bras leoliad ar y cynllun atodol. Fel 

Ymgymerwr Statudol, mae gan Dŵr Cymru bwerau statudol i gael 

mynediad at ein cyfarpar ar bob achlysur. Amgaewn ein Hamodau ar 

gyfer Datblygu ger Prif Bibell(au) Dŵr. Efallai bod modd gwyro'r 

brif bibell ddŵr hon dan Adran 185 Deddf Diwydiant Dŵr 1991, 

gyda chost hynny yn cael ei ail-godi ar y datblygwr. Rhaid i'r 

datblygwr ymgynghori â Dwr Cymru cyn i unrhyw ddatblygiad fynd 

rhagddo ar y safle. Mae ein hymateb yn seiliedig ar y wybodaeth a 

ddarparwyd gan eich cais. Gofynnwn yn garedig, pe byddai'r bwriad 

yn newid yn ystod proses y cais, i chi ail-ymgynghori gyda ni a 

chadwn yr hawl i roi cyflwyniad newydd.  Os oes gennych unrhyw 

ymholiadau, cysylltwch â'r is-lofnodedig ar 0800 917 2652 neu dros 

e-bost ar developer.services@dwrcymru.com 

Ymateb wedi ei dderbyn ar 24/05/2021: 

Cyfeiriwn at eich ymgynghoriad cynllunio ynghylch y safle uchod, 

ac fe allwn ddarparu'r sylwadau a ganlyn mewn perthynas â'r 

datblygiad arfaethedig. Gofynnwn, os ydych yn bwriadu rhoi 

Caniatâd Cynllunio ar gyfer y datblygiad uchod, byddem yn gwneud 

cais bod yr Amodau a'r Nodiadau Ymgynghorol a ganlyn wedi'u 

cynnwys yn y caniatâd i sicrhau nad oes dirywiad i drigolion 

presennol na'r amgylchedd nac i asedau Dŵr Cymru. Amod Ni 

chaniateir cysylltu unrhyw ddŵr wyneb a/neu ddraenio o'r tir yn 

uniongyrchol nac yn anuniongyrchol i'r rhwydwaith carthffosiaeth 

cyhoeddus. Rheswm: Er atal y system garthffosiaeth gyhoeddus rhag 

gorlwytho’n hydrolig, er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch 

trigolion ac i sicrhau na wneir niwed i’r amgylchedd. Nodiadau 

Ymgynghorol Ers 7 Ionawr 2019, gallai'r datblygiad arfaethedig fod 

yn destun Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Pan fydd 

y datblygiad arfaethedig hwn yn arwain at gyfanswm ardal 

anhydraidd o 100 metr sgwâr neu fwy, bydd angen cymeradwyo 

nodweddion Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) yn unol â'r 

'Safonau Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy - dylunio, 

adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw systemau draenio dŵr 

wyneb'. Felly, argymhellir bod y datblygwr yn ymgysylltu â 

Chyngor Gwynedd, fel y Corff Cymeradwyo SuDS (SAB), mewn 

perthynas â'u cynigion ar gyfer nodweddion SuDS. Noder: Mae Dŵr 

Cymru yn ymgynghorai statudol ar gyfer y broses cais SAB a bydd 

yn darparu sylwadau i unrhyw gynigion SuDS drwy ymateb i 

ymgynghoriad SAB. 

Efallai y bydd angen i ymgeisydd wneud cais i Ddŵr Cymru / ar 

gyfer unrhyw gyswllt i'r garthffos gyhoeddus dan A106 Deddf 

Diwydiant Dŵr 1991. Os bydd y cysylltiad i'w rhwydwaith carthffos 

cyhoeddus naill ai drwy ddraen ochrol (h.y. draen sy'n ymestyn y tu 

hwnt i ffin yr eiddo cysylltiol) neu drwy garthffos newydd (h.y. yn 

gwasanaethu mwy nag un eiddo), mae bellach yn ofyn mandadol i 

ymrwymo yn y lle cyntaf i Gytundeb Mabwysiadu Adran 104 

(Deddf Diwydiant Dŵr 1991). Hefyd, mae'n rhaid i ddyluniad y 

carthffosydd a'r draeniau ochrol gydymffurfio â Safonau 

Gweinidogion Cymru ar gyfer Carthffosydd Aflan a Draeniau 
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Ochrol, a chydymffurfio â'r cyhoeddiad "Sewers for Adoption" - 

7fed argraffiad. Gweler gwybodaeth bellach ar dudalennau 

Gwasanaethau Datblygu www.dwrcymru.com.  Hysbysir yr 

ymgeisydd hefyd ei bod yn bosib nad yw rhai carthffosydd 

cyhoeddus a draeniau ochrol wedi eu cofnodi ar ein mapiau 

carthffosydd cyhoeddus gan eu bod yn wreiddiol mewn 

perchnogaeth breifat ac wedi eu trosglwyddo i berchnogaeth 

gyhoeddus drwy natur Rheoliadau'r Diwydiant Dŵr (Cynlluniau i 

Fabwysiadu Carthffosydd Cyhoeddus) 2011.  Gall presenoldeb 

asedau o'r fath effeithio ar y bwriad.  Er mwyn ein cynorthwyo i 

ddelio gyda'r bwriad gofynnwn i'r ymgeisydd i gysylltu â Dŵr 

Cymru i sefydlu lleoliad a statws y cyfarpar. Dan Ddeddf y 

Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru hawliau i gael mynediad 

i'w offer bob amser.   Mae ein hymateb yn seiliedig ar y wybodaeth a 

ddarparwyd gan eich cais. Gofynnwn yn garedig, pe byddai'r bwriad 

yn newid yn ystod proses y cais, i chi ail-ymgynghori gyda ni a 

chadwn yr hawl i roi cyflwyniad newydd.  Os oes gennych unrhyw 

ymholiadau, cysylltwch â'r is-lofnodedig ar 0800 917 2652 neu dros 

e-bost ar developer.services@dwrcymru.com Dyfynnwch ein 

cyfeirnod ym mhob cyfathrebiad neu ohebiaeth os gwelwch yn dda. 

 

Uned Draenio Tir: Ymateb wedi ei dderbyn ar 15/11/2021: 

Diolch am yr ymgynghoriad isod Nid oes gan yr uned sylwadau i’w 

cynnig ymhellach i’r rheini a gyflwynwyd ar gyfer y datblygiad yma 

ar 25/05/2021 

Ymateb wedi ei dderbyn ar 26/05/2021: 

Ers y 7fed Ionawr 2019, mae angen systemau draenio cynaliadwy 

(SDC) i reoli dŵr wyneb ar gyfer pob datblygiad newydd o fwy nac 1 

tŷ neu lle mae’r arwynebedd adeiladu gydag oblygiadau draenio yn 

100m2 neu fwy. Rhaid i systemau draenio fod wedi eu dylunio a’u 

hadeiladu yn unol â safonau gofynnol ar gyfer draenio cynaliadwy a 

gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. Rhaid i’r systemau hyn gael 

eu cymeradwyo gan Gyngor Gwynedd yn ei rôl fel Corff 

Cymeradwyo SDC (CCS) cyn y bydd gwaith adeiladu’n dechrau. 

Oherwydd maint a natur y datblygiad bydd angen darparu cais i’r 

Corff Cymeradwy SDS i’w gymeradwyo cyn dechrau’r gwaith 

adeiladu. Mae’n ymddangos fod y datblygwr yn bwriadu defnyddio 

dulliau cynaliadwy i ddraenio'r safle ond hyd nes y gwneir cais i'r 

CCS nid oes sicrwydd y byddai’r cynllun y safle yn galluogi 

cydymffurfiaeth â'r gyfres lawn o safonau SDC cenedlaethol. 

Argymhellir ymgynghoriad cynnar gyda’r CCS. 

<https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Cynllunio-a-

rheolaeth-adeiladu/Cynllunio/System-Draenio-Cynaliadwy.aspx> 

 

Uned Bioamrywiaeth: Ymateb wedi ei dderbyn ar 01/12/2021: 

Mi fydd angen gosod yr amodau cynllunio canlynol ar gyfer 
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bioamrywiaeth: 

 Cyn i'r gwaith ddechrau dylid cyflwyno a chymeradwyo 

Mesurau Osgoi Rhesymol (RAMs) ar gyfer ymlusgiaid. 

 Ni ddylid gwneud unrhyw waith clirio llystyfiant yn ystod y 

tymor nythu adar (Mawrth-Awst). 

 Mi fydd angen i’r ymgeisydd dangos gwelliannau 

bioamrywiaeth – mi fyswn yn awgrymu gosod swift box (o 

leiaf un) ar yr adeilad newydd. Mi fydd angen i hyn cael ei 

ddangos ar y cynlluniau. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a rhoddwyd gwybod i drigolion 

cyfagos. Derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Pryder bod yr eiddo yn cael ei godi uwchlaw garthffos. 

 Nid yw'r anheddau (gan gynnwys cais C21/0446/20/LL) 

arfaethedig yn cadw at linell adeiladu'r eiddo gerllaw. 

 Nid yw'r cynlluniau arfaethedig yn dangos sut bydd yr 

annedd newydd yn eistedd o fewn y strydlun. 

 Nid yw'r annedd arfaethedig o'r maint na graddfa sy'n cyd-

fynd a gweddill yr anheddle (yn unol â gofynion polisi TAI 

4 o'r CDLl). 

 Pwrpas codi'r annedd yw creu tŷ gwyliau/ail-gartref, pa 

effaith bydd eiddo sy'n debygol o fod yn wag am gyfnodau 

hir yn cael ar y gymuned? 

 Pryderon am ddiffyg gwybodaeth ynglŷn â'r gwaith i 

osod dec (floating deck) sy'n cysylltu mynedfa'r eiddo a'r 

ffordd gyhoeddus. 

 Mae'r ceisiadau (C21/0445/20/LL ac C21/0446/20/LL) yn 

rhan o fenter ar y cyd ond wedi eu cyflwyno ar wahân er 

mwyn osgoi darparu tai fforddiadwy yn unol â pholisi TAI 

15 yr CDLl. 

 Bydd colli rhan o'r encilfa yn golygu bydd llai o lefydd 

parcio i drigolion tai gyferbyn y safle. 

 Ers cyflwyno'r ceisiadau gwreiddiol mae 5 tŷ ychwanegol 

wedi eu codi yn yr ardal ac felly mae'r galw am barcio wedi 

newid. 

 Bydd y datblygiad yn effeithio yn niweidiol ar fwynderau 

gweledol a chymeriad yr ardal. 

 Mae camgymeriadau ar y ffigyrau wedi eu nodi ar gyfer 

lefelau llawr/crib yr eiddo ar y cynlluniau. 

 

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad 

5.1 Mae'r safle’r cais y tu mewn i ffin ddatblygu'r Felinheli fel y diffinnir yng Nghynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn. Mae'n bwysig ystyried egwyddor y datblygiad yn erbyn 

Polisi PCYFF 1 ('Ffiniau Datblygu'), Polisi TAI 4 (‘Tai Mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac 

Arfordirol’), a Pholisi TAI 15 ('Trothwy a Dosbarthiad Tai Fforddiadwy'). Yn y CDLl, mae'r 

Felinheli wedi ei adnabod fel Pentref Arfordirol/Gwledig o dan bolisi TAI4 (Tai mewn pentrefi 
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lleol, gwledig ac arfordirol). Yn ogystal â hyn, mae angen rhoi ystyried i bolisi PS1 'Yr iaith 

Gymraeg a diwylliant' sy’n hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn ardal y Cynllun. 

5.2  Y ddarpariaeth tai dangosol i'r Felinheli dros gyfnod y Cynllun yw 19 uned (sy'n cynnwys 'lwfans 

llithriad' o 10%, h.y. mae'r dull o gyfrifo'r ffigwr wedi ystyried amgylchiadau posib a allai godi na 

ragwelwyd ac a allai ddylanwadu ar y ddarpariaeth o dai, e.e. materion perchnogaeth tir, 

cyfyngiadau seilwaith, ac ati). Yn ystod y cyfnod rhwng 2011 a 2020, cwblhawyd 110 uned yn Y 

Felinheli. Roedd y banc tir ar hap h.y. safleoedd gyda chaniatâd cynllunio sy'n bodoli'n barod, ym 

mis Ebrill 2018, yn 26 uned). Golyga hyn fod Y Felinheli wedi cyflawni ei lefel twf dangosol. 

5.3  Mae maen prawf (1b) ym Mholisi PS 1 'Yr iaith Gymraeg a diwylliant' yn nodi bod angen darparu 

Datganiad Iaith Gymraeg os yw “Datblygiad preswyl a fydd un ai ar ben ei hun neu yn gronnol yn 

darparu mwy na’r ddarpariaeth tai dangosol a osodwyd ar gyfer yr anheddle ym Mholisi TAI 1 - 

TAI 6”. 

5.4  Mae caniatâd cynllunio byw ar y safle er mwyn codi adeilad pedwar llawr sy’n cynnwys 4 uned 

breswyl hunan cynhaliol (gyfeirnod C09A/0182/20/LL). Mae'r caniatâd hwn yn fyw (wedi ei 

gychwyn) gan fod yr eiddo preswyl oedd wedi ei leoli ar y llain yn flaenorol wedi ei ddymchwel. 

Golygai hyn, fod yr unedau a ganiatawyd yn gynt (sef 4 uned), wedi ei gynnwys yn y banc tir yn 

barod. Wedi ystyried y sefyllfa yma, bydd lleihad yn y niferoedd o unedau preswyl sy’n cael eu 

darparu ac felly nid yw’r bwriad yn groes i bolisi TAI 4 ac nid yw’n darparu mwy o unedau na’r 

ddarpariaeth tai dangosol a osodwyd ar gyfer yr anheddle yn y polisi hwnnw. O ganlyniad i hyn, 

nid oes angen cyfiawnhad arbennig am y datblygiad. 

5.5  I’r perwyl hwn, felly, credir bod y bwriad diweddaraf hwn yn dderbyniol mewn egwyddor. 

Materion Ieithyddol 

5.6  Yn unol â Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, mae'n ddyletswydd wrth wneud penderfyniad ar gais 

cynllunio i ystyried yr iaith Gymraeg, lle mae'n berthnasol i'r cais hwnnw. Mae hyn yn cael ei 

bwysleisio ymhellach ym mharagraff 3.25 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11, 2021), ynghyd 

â Nodyn Cyngor Technegol 20. 

5.7  Mae Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) 'Cynnal a Chreu Cymunedau Ffyniannus a Chynaliadwy' 

(mabwysiadwyd Gorffennaf 2019), yn darparu canllawiau pellach ar sut y disgwylir i ystyriaethau 

iaith Gymraeg gael eu hymgorffori ym mhob datblygiad perthnasol. Mae'r trothwy o ran pa bryd y 

disgwylir cyflwyno Datganiad/Adroddiad wedi'i amlygu ym Mholisi PS1 y CDLl ar y Cyd, ynghyd 

â Diagram 5 y CCA. Nid yw'r datblygid arfaethedig yn cyrraedd y trothwyon hyn gan ystyried bod 

caniatâd cynllunio yn bodoli ar y safle ar gyfer defnydd preswyl ac felly nid yw’n ddatblygiad 

annisgwyl. 

5.8  Er nad oes angen unrhyw Ddatganiad/Adroddiad ffurfiol, dylid parhau i roi ystyriaeth i'r iaith 

Gymraeg yn unol â'r canllawiau yn Atodiad 5 CCA 'Cynnal a Chreu Cymunedau Ffyniannus a 

Chynaliadwy'. Mae meini prawf 4 a 5 o bolisi PS 1 hefyd angen cynlluniau arwyddion dwyieithog 

a bod enwau Cymraeg yn cael ei rhoi ar y tai newydd ac enwau stryd. 

5.9  Mewn perthynas â hyn, mae datganiad byr wedi'i gyflwyno gan yr ymgeisydd fel ac yn nodi'r 

pwyntiau a ganlyn: 

• Mae’r safle wedi ei leoli oddi fewn i ffin datblygu pentref Y Felinheli ac mae egwyddor 

codi eiddo marchnad agored yn dderbyniol. 
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• Bydd yr uned breswyl newydd yn darparu prif gartref i’r ymgeiswyr (sy’n byw ym 

Mhenrhosgarnedd ar hyn o bryd) a byddai’r cartref newydd yn eu galluogi i gyfrannu at y 

gymuned leol. 

• Mae’r ymgeiswyr wedi chwarae rhan actif yn trefnu digwyddiadau chwaraeon yn y 

gymuned ac ymroddedig i wneud hyn am flynyddoedd i ddod ynghyd a chwarae rôl yn 

fywyd y gymuned. 

• Mae’r ymgeiswyr wedi cytuno i ymroddi i roi enw Cymraeg sy’n gysylltiedig i’r ardal ar 

yr eiddo arfaethedig. 

• Mae gan yr ymgeisydd gwaith allweddol yn darparu meddyginiaeth a chyngor i gleifion 

yng Ngogledd Cymru. 

5.10  Mae'r ymgeisydd wedi dangos ei fod wedi ystyried yr iaith Gymraeg ac yn hynny o beth, ystyrir 

bod y cais yn cydymffurfio â gofynion adran 'CH', Atodiad 5 y CCA. Gellir sicrhau cydymffurfiaeth 

â pholisi PS 1 drwy osod amod yn sicrhau bod enw’r tŷ yn Gymraeg. 

Mwynderau gweledol 

5.11 Fel y nodwyd eisoes, bwriedir codi annedd sy'n dri-llawr yn ei gyfanrwydd gyda dim ond deulawr 

i'w weld o Ffordd Caernarfon. Mae'r eiddo yn mesur 9m o uchder i'r brig ar yr edrychiad yma. Mae 

uchder i'r brig yn yr edrychiad cefn yn 13m, gyda lled yr eiddo yn 10m ac 11.9m o hyd. Bydd 3 

balconi yn cael eu gosod yn yr edrychiad cefn gyda chanllaw yn ymestyn ar hyd y cefn i'r edrychiad 

gogledd ddwyrain gyda gwaith bric yn amgáu’r edrychiad de gorllewinol. Bwriedir codi porth 

bychan i'r edrychiad blaen sy'n cynnwys to pits llechi, drysau dwbl pren wedi eu cladio mewn 

alwminiwm gyda gwaith bric pob ochr. Mae'r cynlluniau yn nodi bwriad i fewnosod pedair ffenestr 

yn yr edrychiad blaen (dwy yn y llawr cyntaf a dwy yn y llawr daear), ffenestri bychain yn nhalcen 

de orllewin, ffenestri hyd lawr cyfan yn llawr cyntaf a daear cornel gogledd ddwyrain yr annedd 

ynghyd a drysau gwydr plyg (bi-fold) yn llawr cyntaf a daear yr edrychiad cefn. 

5.12  Mae bwriad i ddarparu tri llecyn parcio cerbydol o flaen yr eiddo gyda wal derfyn carreg pob ochr. 

Noder ar y cynlluniau fwriad i godi wal derfyn newydd ar hyd rhan o derfyn gorllewinol a 

dwyreiniol yr eiddo gyda ffens bren yn cael ei godi ar hyd y ffin gogledd orllewin.  Bydd grisiau 

gyda chanllaw yn arwain o'r llecynnau parcio tu blaen yr eiddo ar hyd talcen dwyreiniol yr eiddo 

ac i lawr i'r ardd gefn.  

5.13  Oherwydd natur y llain yma, bydd yr eiddo newydd mewn man gwbl amlwg o fannau cyhoeddus 

ac yn ychwanegiad i'r rhes o dai sydd wedi eu codi ar hyd ochr gorllewinol Ffordd Caernarfon. 

Mae'n bwysig nodi fod rhan yma o bentref Felinheli yn cynnwys amrywiaeth sylweddol o ran 

pensaernïaeth, graddfa a gosodiad eiddo preswyl. Mae'r cynllun ar gyfer yr eiddo 3 llawr sydd 

eisoes wedi ei ganiatáu ar y safle yn gymharol debyg ac mae'r cynllun newydd yn gyson o ran ei 

raddfa, dyluniad a gosodiad.  

5.14  Am y rhesymau yma, ystyrir fod y bwriad cyfredol yn annhebygol o effeithio ar fwynderau 

gweledol yr ardal a drwy hynny'n cydymffurfio a gofynion polisïau PCYFF 2, PCYFF 3 a PCYFF 

4 o'r CDLl. 
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Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

5.15  Yn yr achos yma, mae'n bwysig ystyried os yw'r bwriad yn debygol o achosi niwed i fwynderau 

preswyl sy'n sylweddol waeth na'r hyn sydd am ddeillio o'r caniatâd byw ar gyfer codi adeilad 

pedwar llawr i gynnwys 4 uned breswyl( cyfeirnod C09A/0182/20/LL). Derbyniwyd 

gwrthwynebiad gan gymdogion ar faterion sy'n bennaf yn ymwneud a bod maint a lleoliad yr 

annedd arfaethedig yn debygol o greu nodwedd ormesol i breswylwyr eiddo 14, Ffordd Caernarfon. 

5.16  Mae'r cynlluniau arfaethedig yn nodi fod wal gefn yr annedd am gael ei leoli 2m ymhellach i'r 

gogledd orllewin na'r adeilad gellir ei godi fel rhan o'r caniatâd byw. Mae'r rhan o'r annedd 

arfaethedig sy'n ymestyn 2m ymhellach yn cynnwys y balconïau ar y tri llawr ac yn cynnwys to o 

siâp gwahanol bydd 1m yn uwch na'r adeilad wedi ei ganiatáu (mae amlinell y caniatâd byw a'r 

bwriad cyfredol wedi eu cymharu ar yr edrychiadau arfaethedig.) 

5.17  Oherwydd maint yr edrychiad gwag (blank elevation) sy'n ffinio/wynebu eiddo 14, Ffordd 

Caernarfon mae'n rhaid derbyn fod y bwriad cyfredol yn debygol o greu strwythur sydd am gael 

rhywfaint o effaith gormesol i rannau o ardd breswyl ac estyniad tŷ gwydr yng nghefn yr eiddo 

yma. Mae’r ardd yma wedi ei leoli wrth gefn eiddo 14, Ffordd Caernarfon ac oherwydd topograffi’r 

safle yn mwynhau lefelau uchel o amwynder preswyl gyda golygfeydd di-baid tuag at y gogledd 

orllewin. Er gwaethaf hyn, nid yw'r annedd arfaethedig yn sylweddol wahanol i'r adeilad pedwar 

llawr sy'n destun y caniatad byw o ran ei ffurf a gosodiad y wal gefn fel sydd yn cael ei ddangos 

yn glir ar y cynlluniau arfaethedig. Am y rhesymau yma, ni chredir fod y datblygiad yn debygol o 

greu niwed i fwynderau preswyl sy'n sylweddol waeth na'r effaith y byddai'n deillio o godi'r adeilad 

sy'n rhan o caniatad byw. 

5.18  I'r perwyl hwn, ni chredir fod y bwriad am gael effaith andwyol fyddai'n cael ei gysidro'n andwyol 

neu'n annerbyniol i fwynderau preswyl a drwy hynny'n cydymffurfio a gofynion polisi PCYFF 2 

o'r CDLl. 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.19  Derbyniwyd ymateb gan yr Uned Drafnidiaeth i'r ymgynghoriad cychwynnol yn nodi dylid 

diwygio dyluniad y blaengwrt er mwyn cyd-fynd a llinell blaengwrt cais C21/0445/20/LL. Yn dilyn 

derbyn cynlluniau diwygiedig yn unol ag awgrymiadau'r Uned Drafnidiaeth nid oes unrhyw 

wrthwynebiad pellach i ddyluniad y droedffordd a chadarnhawyd fod yr agweddau eraill y bwriad 

(megis darpariaeth parcio) yn dderbyniol. Mae nifer o amodau a nodiadau ynghylch ag atgoffa'r 

datblygwr bod angen sicrhau'r caniatad/trwyddedau perthnasol ar gyfer gwneud gwaith stryd wedi 

eu hawgrymu gan yr Uned Drafnidiaeth. 

5.20  I'r perwyl hwn, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail safonau parcio a diogelwch ffyrdd 

cyhoeddus a drwy hynny'n cydymffurfio a gofynion polisïau TRA 2 a TRA 4 o'r CDLl. 

Materion Bioamrywiaeth 

5.21  Mae'r Uned Bioamrywiaeth wedi cadarnhau dylid gosod yr amodau canlynol ar y caniatâd 

cynllunio; 

 Cyn i'r gwaith ddechrau dylid cyflwyno a chymeradwyo Mesurau Osgoi Rhesymol (RAMs) ar 

gyfer ymlusgiaid. 

 Ni ddylid gwneud unrhyw waith clirio llystyfiant yn ystod y tymor nythu adar (Mawrth-Awst). 

 Mi fydd angen i’r ymgeisydd dangos gwelliannau bioamrywiaeth – mi fyswn yn awgrymu gosod 

swift box (o leiaf un) ar yr adeilad newydd. Mi fydd angen i hyn cael ei ddangos ar y cynlluniau. 
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5.22 Credir fod y gosod yr amodau priodol yma yn ddigonol i sicrhau fod y bwriad yn cydymffurfio a 

gofynion polisi AMG 5 o'r CDLl a NCT 5. 

Diogelu Llecynnau Agored Presennol a Rheilffyrdd Segur 

5.23  Mae'r safle yn ffinio dynodiad llecyn agored i'w warchod sy'n rhedeg rhwng Crossing Cottage, 

Glan y Môr a Chwrt Menai. Mae'r dynodiad yma yn cynnwys coetir estynedig yn ogystal â llwybr 

rheilffordd segur a drwy hynny mae polisi ISA 4: Diogelu Llecynnau Agored a TRA 3: Diogelu 

Rheilffyrdd Segur o'r CDLl yn berthnasol. Yn dilyn trafodaethau gyda'r asiant, Uned Polisi 

Cynllunio ar y Cyd a Gwasanaeth Eiddo'r Cyngor (sy'n dir feddiannwr ar ran o'r dynodiad) 

sefydlwyd fod diffyg ffiniau clir a manylder mewn hen fapiau o'r safle yn golygu fod y dynodiad 

gwreiddiol (wedi ei ailddefnyddio o'r cynllun lleol blaenorol) yn ymestyn tu hwnt i'r rheilffordd 

segur ac ar ran o lain 11A. Deallir mai pwrpas y dynodiad (o dan bolisi ISA 4) penodol yma 

yw gwarchod llwybr y rheilffordd segur gyda'r potensial o ymestyn Lôn Las Menai o'i fan terfyn 

presennol ar ffordd Glan y Môr ar hyd y rheilffordd segur i gwrdd â Ffordd Caernarfon.  

5.24 Bu i'r asiant ddarparu cynllun safle diwygiedig er mwyn dengys bod pellter digonol rhwng yr eiddo 

a'r ardd breswyl a ni fydd y datblygiad yn gorgyffwrdd a'r rheilffordd segur. Yn yr un modd, ni 

fydd y bwriad yn amharu ar ddefnydd y llecyn agored sydd wedi ei warchod nid yw'n gorgyffwrdd 

yn sylweddol i yn y llecyn (bydd gardd yr eiddo o fewn terfyn y dynodiad). 

5.25  I'r perwyl hwn ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol gan na fydd yn amharu ar y llecyn agored wedi 

ei warchod a'r rheilffordd segur a drwy hynny'n cydymffurfio a gofynion polisïau ISA 4 a TRA 3 

o'r CDLl. 

6. Casgliadau: 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau 

lleol a chenedlaethol yn ogystal â'r cefndir cynllunio, credir fod y bwriad yn dderbyniol a'i fod yn 

bodloni gofynion y polisïau perthnasol fel y nodir uchod. 

7. Argymhelliad: 

7.1 Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau 

cynllunio isod: 

 

1. Amser 

2.  Yn unol â’r cynlluniau 

3.   Llechi 

4.  Gorffeniadau allanol. 

5.  Mynediad a pharcio 

6.  Mesurau Osgoi Rhesymol ar gyfer ymlusgiaid. 

7.  Dim clirio llystyfiant yn ystod y cyfnod nythu adar. 

8.  Enw Cymraeg i’r tŷ. 
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 Rhif:    5 

 

Cais Rhif:                   C21/0445/20/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

06/05/2021 

Math y Cais: Llawn 

Cymuned: Y Felinheli 

Ward: Y Felinheli 

 

Bwriad: Cais ar gyfer codi tŷ tri llawr tair llofft gyda ardal barcio 

  

Lleoliad: Plot 11a, Ffordd Caernarfon, Felinheli, LL56 4RZ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae hwn yn gais llawn ar gyfer codi tŷ tri llawr tair llofft gydag ardal barcio. Mae'r safle wedi ei 

leoli oddi fewn i ffin datblygu pentref Felinheli (fel y diffinnir yn yr CDLl.) ger ffordd gyhoeddus 

dosbarth 3 (Ffordd Caernarfon). Mae hwn yn un o 'lecynnau' gwag sydd ar ben clwstwr o dai sy'n 

rhedeg o'r safle tuag at gyfeiriad Caernarfon. 

 

1.2 Bwriedir codi annedd sy'n dri-llawr yn ei gyfanrwydd gyda dim ond deulawr i'w weld o Ffordd 

Caernarfon. Mae'r eiddo yn mesur 9m o uchder i'r brig ar yr edrychiad yma. Mae uchder i'r brig yn 

yr edrychiad cefn yn 13m, gyda lled yr eiddo yn 10m ac 11.9m o hyd. Bydd 3 balconi yn cael eu 

gosod yn yr edrychiad cefn gyda chanllaw yn ymestyn ar hyd y cefn i'r edrychiad gogledd ddwyrain 

gyda gwaith bric yn amgáu’r edrychiad de gorllewinol. Bwriedir codi porth bychan i'r edrychiad 

blaen sy'n cynnwys to brig llechi, drysau dwbl pren wedi eu cladio mewn alwminiwm gyda gwaith 

bric pob ochr. Mae'r cynlluniau yn nodi bwriad i fewnosod pedair ffenestr yn yr edrychiad blaen 

(dwy yn y llawr cyntaf a dwy yn y llawr daear), ffenestri bychain yn nhalcen de orllewin, ffenestri 

hyd lawr cyfan yn llawr cyntaf a daear cornel gogledd ddwyrain yr annedd ynghyd a drysau gwydr 

plyg (bi-fold) yn llawr cyntaf a daear yr edrychiad cefn. 

 

1.3 Mae bwriad i ddarparu tri llecyn parcio cerbydol o flaen yr eiddo gyda wal derfyn carreg pob ochr. 

Noder ar y cynlluniau fwriad i godi wal derfyn newydd ar hyd terfyn gorllewinol yr eiddo gyda 

ffens bren yn cael ei godi ar hyd y ffin ddwyreiniol a gogleddol. Bydd grisiau gyda chanllaw yn 

arwain o'r llecynnau parcio tu blaen yr eiddo ar hyd talcen dwyreiniol yr eiddo ac i lawr i'r ardd 

gefn.  

 

1.4 Yn fewnol, bydd yr eiddo yn cynnwys dwy ystafell wely, ystafell golchi, stydi, ystafell amlbwrpas, 

cyntedd a balconi ar yr is lawr, prif ystafell wely, ystafell wisgo, ystafell golchi math en-suite, 

toiled, cyntedd a balconi ar y llawr daear ynghyd a chegin, ystafell fwyta, ystafell fyw cynllun 

agored (open plan) a balconi ar y llawr cyntaf. 

 

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. 

PCYFF 1: Ffiniau Datblygu  

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

PCYFF 4: Dylunio a thirweddu  

PS 5: Datblygu cynaliadwy  

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad ac hygyrchedd  

TRA 2: Safonau parcio 

TRA 3: Diogelu Rheilffyrdd Segur 

TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant  

PS 17: Strategaeth aneddleoedd 

TAI 4: Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol  

ISA 1: Darpariaeth isadeiledd  

ISA 4: Diogelu Llecynnau Agored Presennol 

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Lleol 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11 - Chwefror 2021) 

Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur. 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 C21/0446/20/LL  -  Cais ar gyfer codi tŷ tri llawr tair llofft gyda ardal barcio - Cais wedi ei 

gyflwyno ar yr un pryd a'r cais hwn. Cais yn mynd gerbron y pwyllgor ar gyfer ei benderfynu. 

 C17/1232/20/LL  -  1. Newid amod 1 o ganiatâd cynllunio rhif C12/0986/20/LL er mwyn ymestyn 

yr amser i ddechrau gwaith ar y datblygiad i 5 mlynedd ychwanegol. 2. Diddymu amodau 5, 6 a 7 

o ganiatâd cynllunio rhif C12/0986/20/LL parthed gofynion y cod cartrefi cynaliadwy  

- Caniatawyd ar 29/01/2018. 

 C12/0986/20/LL - Cais llawn ar gyfer codi annedd 3 llawr - Caniatawyd ar 10/01/2013. 

 C09A/0182/20/LL - Adeiladu bloc o 4 uned preswyl a mannau parcio - Caniatawyd ar 14/08/2009.   

 

4.          Ymgynghoriadau: 

Cyngor Cymuned/Tref:  Ymateb wedi ei dderbyn ar 13/11/2021: 

Gor-ddatblygiad er bod cais cynllunio mwy eithafol yn bodoli ar y 
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safle.  

Ymateb wedi ei dderbyn ar 18/05/2021: 

Gwrthwynebiad – oherwydd:- 

 Mae’r ardal yma wedi bod testun gofid i’r Cyngor Cymuned 

ers sawl blwyddyn oherwydd problemau traffig, yn neilltuol 

cyflymdra amhriodol a goryrru - mae cyfrifiad traffig wedi ei 

wneud eisoes oedd yn dangos hyn. 

 Gwelededd i lif traffig oherwydd parcio, 

 Parcio cerbydau gan berchnogion cerbydau sydd yn byw yn 

ardaloedd eraill o fewn y pentref (Brynffynnon). 

 Mae’r droedffordd yn gul a dim o safon sydd yn golygu bod 

pobl a phramiau dwbl yn gorfod cerdded o fewn y ffordd - 

does dim troedffordd ar ochr arall y ffordd, 

 Byddai cerbydau yn croesi'r droedffordd yn cynyddu peryg i 

ddefnyddwyr y droedffordd - mae’r droed ffordd yn cael ei 

defnyddio gan feicwyr oherwydd nid yw’r Lon Las yn bodoli 

yn rhan yma o’r pentref. 

 Byddai caniatáu mynedfeydd eraill yn cael effaith ar y parcio 

drwy eu symud i ardaloedd eraill. 

 Mae hawl cynllunio yn bodoli ar y safle yma yn barod, ers 

hynny, mae 4 cais cynllunio arall wedi ei ganiatáu, felly 

mae’r Cyngor Cymuned o’r farn dylid unrhyw ddatblygiad 

arall gael ei ystyried fel perthynas i gynllun arafu a thawelu 

traffig. 

 Mae gofid hefyd ynglŷn â’r bwriad o leihau’r gilfan aros fel 

rhan o’r datblygiad.  

 

Uned Drafnidiaeth: Ymateb wedi ei dderbyn ar 01/06/2021: 

Pnawn da,  

Wedi derbyn y cynlluniau atodol. Cadarnhaf nad oes gennyf 

wrthwynebiad i’r cynlluniau diwygiedig yma, ac argymhellaf yr 

amodau / nodiadau canlynol ar y ddau gais:  

Amod - Rhaid cynllunio ac adeiladu'r fynedfa a lle parcio ceir yn 

gwbl unol a'r cynllun a gyflwynwyd cyn preswylio yn yr annedd.  

P004: NODYN: Ei gyfrifoldeb ef/hi fydd addasu, ail-leoli a/neu 

warchod unrhyw wasanaethau statudol ar y briffordd ac ef/hi fydd 

yn talu am eu cyflawni.  

P007: NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu at y 

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

Priffyrdd, 1980, i gario unrhyw waith allan o fewn y ffordd/palmant 

/ymyl glas sydd yn angenrheidiol i adeiladu’r fynedfa. Gallwch 

hefyd cysylltu ag Uned Gwaith Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 

771000 am y ffurflenni perthnasol.  

 

NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu at Uwch Rheolwr 

y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd i gael hawl o dan Adran 

38/278 o’r Ddeddf Priffyrdd, 1980, i gario allan unrhyw waith sydd 

yn golygu newidiadau i ledu’r droedffordd o flaen safle’r cais.  

 

P007: NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu at y 

Tud. 115



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 28/02/2022 
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
 

 

Rheolwr Strwythurau i gael cymeradwyaeth mewn egwyddor am 

dyluniad o unrhyw strwythur cynnal a all cael effaith ar y briffordd. 

Dylid ceisio am cymeradwyaeth am unrhyw waith cloddio yn agos 

i’r briffordd. 

Yn ychwanegol i’r uchod argymhellaf cynnwys y canlynol ar cais 

rhif C21/0445 yn unig.  

Mae’r gorchymyn ‘stopping up’ a ganiatawyd yn wreiddiol yn 

benodol ar gyfer rhif cais C09A/0182/20/LL ac felly rhaid ceisio 

unwaith eto am y caniatâd i ddileu rhan o’r encilfan ar gyfer y 

datblygiad: 

  

NODYN: Mae`r bwriad yn ei wneud yn ofynnol i gau rhan o’r 

briffordd fabwysiedig ac felly  

cyn cychwyn unrhyw waith mae angen dileu’r hyd ag effeithir arno 

(sef rhan o’r encilfan) o  

dan ADRAN 247 o’r Ddeddf Gwlad a Thref 1990. Cysylltwch â 

Changen Gorchmynion  

Llywodraeth Cymru i wneud cais am ffurflenni cais perthnasol. 

Ymateb wedi ei dderbyn ar 12/05/2021: 

Cyfeiriaf at y cais cynllunio uchod cyfeirnod C21/0445/20/LL. 

Cadarnhaf nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad gan yr Uned 

Drafnidiaeth fodd bynnag argymhellaf diwygio’r dyluniad y 

blaengwrt er mwyn cynnig gwelliannau i’r troedffordd gerllaw. 

Dangosir fwriad i gadw’r troedffordd i’r un lled, fodd bynnag 

argymhellaf lledu’r rhan cul i ddarparu troedffordd o led cyson ac er 

mwyn darparu troedffordd o lletach fel gwelliant leol ac i 

gynorthwyo gyda gwarchod lleiniau gwelededd o’r safle. Rwyf wedi 

cynnig sylwadau tebyg ar cais C21/0446 er mwyn diogelu fod y 

droedffordd yn parhau ar lled cyson heibio’r ddau plot dan sylw. 

Atodaf gynllun sy’n dangos i ble ddylid lledu’r troedffordd, a thybir 

gellir gwneud hynny heb golled y ddarpariaeth parcio arfaethedig. 

Parthed agweddau eraill y bwriad cadarnhaf y mae’r darpariaeth 

parcio arfaethedig yn ddigonol, a gellir derbyn datblygiad heb man 

troi o fewn y cwrtil yn y lleoliad yma gan tybir fod y ffordd osgoi 

wedi leihau lefelau traffig i’r raddau sy’n golygu tydi cefnu 

fewn/allan ddim yn debygol o gwrthdaro gyda llif traffig heibio’r 

safle. Hoffwn dderbyn cynllun diwygiedig sy’n ystyried yr uchod, 

cyflwyno amodau/nodiadau ar y cais. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Ymateb wedi ei dderbyn ar 15/11/2021: 

Ymateb cyffredinol a chyngor safonol. 

Ymateb wedi ei dderbyn ar 13/05/2021: 

Ymateb cyffredinol a chyngor safonol. 

 

Dŵr Cymru: Ymateb wedi ei dderbyn ar 12/11/2021: 

Cyfeiriwn at eich ymgynghoriad cynllunio ynghylch y safle uchod, 
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ac fe allwn ddarparu'r sylwadau a ganlyn mewn perthynas â'r 

datblygiad arfaethedig. Mae'r cais wedi cael ei ategu gan 'Ddatganiad 

Draenio' (Rhif: 21096/E02), sy'n arddangos cynigion i waredu llif 

dŵr wyneb i mewn i'r garthffos gyfun.   Fodd bynnag, byddem yn 

cynghori nad oes cytundeb i gyfathrebu llif o'r fath ac fe all fod 

gofyniad i gael cydsyniad SAB yn unol ag Atodlen 3 ar y Ddeddf 

Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Yn unol â hynny, os ydych yn 

bwriadu rhoi Caniatâd Cynllunio ar gyfer y datblygiad uchod, 

byddem yn gwneud cais bod yr Amodau a'r Nodiadau Ymgynghorol 

a ganlyn wedi'u cynnwys yn y caniatâd i sicrhau nad oes dirywiad i 

drigolion presennol na'r amgylchedd nac i asedau Dŵr Cymru Welsh 

Water: Amod 

Ni chaniateir cysylltu unrhyw ddŵr wyneb a/neu ddraenio o'r tir yn 

uniongyrchol nac yn anuniongyrchol i'r rhwydwaith carthffosiaeth 

cyhoeddus. 

Rheswm: 

Er atal y system garthffosiaeth gyhoeddus rhag gorlwytho’n 

hydrolig, er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch trigolion ac i 

sicrhau na wneir niwed i’r amgylchedd. 

Nodiadau Ymgynghorol 

Ers 7 Ionawr 2019, gallai'r datblygiad arfaethedig fod yn destun 

Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Pan fydd y 

datblygiad arfaethedig hwn yn arwain at gyfanswm ardal anhydraidd 

o 100 metr sgwâr neu fwy, bydd angen cymeradwyaeth i Systemau 

Draenio Cynaliadwy (SuDS) yn unol â'r 'Safonau Statudol ar gyfer 

Systemau Draenio Cynaliadwy - dylunio, adeiladu, gweithredu a 

chynnal a chadw systemau draenio dŵr wyneb'. Felly, argymhellir 

bod y datblygwr yn ymgysylltu mewn ymgynghoriad â Chyngor 

Gwynedd, fel y Corff Cymeradwyo SuDS (SAB), mewn perthynas 

â'u cynigion ar gyfer nodweddion SuDS. Noder: Mae Dŵr Cymru 

Welsh Water yn ymgynghorai statudol ar gyfer y broses cais SAB a 

bydd yn darparu sylwadau i unrhyw gynigion SuDS drwy ymateb i 

ymgynghoriad SAB. Efallai y bydd angen i ymgeisydd wneud cais i 

Ddŵr Cymru / Welsh Water ar gyfer unrhyw gyswllt i'r garthffos 

gyhoeddus dan A106 Deddf Diwydiant Dŵr 1991. Os bydd y 

cysylltiad i'w rhwydwaith carthffos gyhoeddus naill ai drwy ddraen 

ochrol (h.y. draen sy'n ymestyn y tu hwnt i ffin yr eiddo cysylltiol) 

neu drwy garthffos newydd (h.y. yn gwasanaethu mwy nag un 

eiddo), mae bellach yn ofyniad mandadol i ymrwymo yn y lle cyntaf 

i Gytundeb Mabwysiadu Adran 104 (Deddf Diwydiant Dŵr 1991). 

Hefyd, mae'n rhaid i ddyluniad y carthffosydd a'r draeniau ochrol 

gydymffurfio â Safonau Gweinidogion Cymru ar gyfer Carthffosydd 

Aflan a Draeniau Ochrol, a chydymffurfio â'r cyhoeddiad "Sewers 

for Adoption" - 7fed argraffiad. Gweler gwybodaeth bellach ar 

dudalennau'r Gwasanaethau Datblygu www.dwrcymru.com.  

Hysbysir yr ymgeisydd hefyd na fydd rhai carthffosydd cyhoeddus a 

draeniau ochrol efallai wedi eu cofnodi ar ein mapiau carthffosydd 

cyhoeddus gan eu bod yn wreiddiol mewn perchnogaeth breifat ac 

wedi eu trosglwyddo i berchnogaeth gyhoeddus drwy natur 

Rheoliadau y Diwydiant Dŵr (Cynlluniau i Fabwysiadu 

Carthffosydd Cyhoeddus) 2011.  Gall presenoldeb asedau o'r fath 

effeithio ar y bwriad.  Er mwyn ein cynorthwyo i ddelio gyda'r 

bwriad gofynnwn i'r ymgeisydd i gysylltu â Dŵr Cymru Welsh 

Water i sefydlu lleoliad a statws y cyfarpar. Dan Ddeddf y 
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Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru hawliau i gael mynediad 

i'w offer bob amser. Mae'r datblygiad arfaethedig yn cael ei groesi 

gan brif bibell ddŵr ddosbarthu, gweler y bras leoliad ar y cynllun 

atodol. Fel Ymgymerwr Statudol, mae gan Dŵr Cymru Welsh Water 

bwerau statudol i gael mynediad at ein cyfarpar ar bob achlysur. 

Amgaewn ein Amodau ar gyfer Datblygu ger Prif Bibell(au) Dŵr. 

Efallai bod modd gwyro'r brif bibell ddŵr hon dan Adran 185 Deddf 

Diwydiant Dŵr 1991, gyda chost hynny yn cael ei ail-godi ar y 

datblygwr. Rhaid i'r datblygwr ymgynghori â Dwr Cymru Welsh 

Water cyn i unrhyw ddatblygiad fynd rhagddo ar y safle. Mae ein 

hymateb yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gan eich cais. 

Gofynnwn yn garedig, pe byddai'r bwriad yn newid yn ystod proses 

y cais, i chi ail-ymgynghori gyda ni a chadwn yr hawl i roi 

cyflwyniad newydd.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau, 

cysylltwch â'r is-lofnodedig ar 0800 917 2652 neu dros e-bost ar 

developer.services@dwrcymru.com  

Ymateb wedi ei dderbyn ar 24/05/2021: 

Cyfeiriwn at eich ymgynghoriad cynllunio ynghylch y safle uchod, 

ac fe allwn ddarparu'r sylwadau a ganlyn mewn perthynas â'r 

datblygiad arfaethedig. Gofynnwn, os ydych yn bwriadu rhoi 

Caniatâd Cynllunio ar gyfer y datblygiad uchod, byddem yn gwneud 

cais bod yr Amodau a'r Nodiadau Ymgynghorol a ganlyn wedi'u 

cynnwys yn y caniatâd i sicrhau nad oes dirywiad i drigolion 

presennol na'r amgylchedd nac i asedau Dŵr Cymru Welsh Water. 

Amod: Ni chaniateir cysylltu unrhyw ddŵr wyneb a/neu ddraenio o'r 

tir yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol i'r rhwydwaith 

carthffosiaeth cyhoeddus. Rheswm: Er atal y system garthffosiaeth 

gyhoeddus rhag gorlwytho’n hydrolig, er mwyn amddiffyn iechyd a 

diogelwch trigolion ac i sicrhau na wneir niwed i’r amgylchedd. 

Nodiadau Ymgynghorol: Ers 7 Ionawr 2019, gallai'r datblygiad 

arfaethedig fod yn destun Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 

2010. Pan fydd y datblygiad arfaethedig hwn yn arwain at gyfanswm 

ardal anhydraidd o 100 metr sgwâr neu fwy, bydd angen 

cymeradwyaeth i Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) yn unol â'r 

'Safonau Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy - dylunio, 

adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw systemau draenio dŵr 

wyneb'. Felly, argymhellir bod y datblygwr yn ymgysylltu mewn 

ymgynghoriad â Chyngor Gwynedd, fel y Corff Cymeradwyo SuDS 

(SAB), mewn perthynas â'u cynigion ar gyfer nodweddion SuDS. 

Noder: Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn ymgynghorai statudol ar 

gyfer y broses cais SAB a bydd yn darparu sylwadau i unrhyw 

gynigion SuDS drwy ymateb i ymgynghoriad SAB. 

Efallai y bydd angen i ymgeisydd wneud cais i Ddŵr Cymru / Welsh 

Water ar gyfer unrhyw gyswllt i'r garthffos gyhoeddus dan A106 

Deddf Diwydiant Dŵr 1991. Os bydd y cysylltiad i'r rhwydwaith 

carthffos gyhoeddus naill ai drwy ddraen ochrol (h.y. draen sy'n 

ymestyn y tu hwnt i ffin yr eiddo cysylltiol) neu drwy garthffos 

newydd (h.y. yn gwasanaethu mwy nag un eiddo), mae bellach yn 

ofyniad mandadol i ymrwymo yn y lle cyntaf i Gytundeb 

Mabwysiadu Adran 104 (Deddf Diwydiant Dŵr 1991). Hefyd, mae'n 

rhaid i ddyluniad y carthffosydd a'r draeniau ochrol gydymffurfio â 

Safonau Gweinidogion Cymru ar gyfer Carthffosydd Aflan a 

Tud. 118



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 28/02/2022 
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
 

 

Draeniau Ochrol, a chydymffurfio â'r cyhoeddiad "Sewers for 

Adoption" - 7fed argraffiad. Gweler gwybodaeth bellach ar 

dudalennau'r Gwasanaethau Datblygu www.dwrcymru.com.  

Hysbysir yr ymgeisydd hefyd y gallai rhai carthffosydd cyhoeddus a 

draeniau ochrol wedi eu cofnodi ar ein mapiau carthffosydd 

cyhoeddus gan eu bod yn wreiddiol mewn perchnogaeth breifat ac 

wedi eu trosglwyddo i berchnogaeth gyhoeddus drwy natur 

Rheoliadau y Diwydiant Dŵr (Cynlluniau i Fabwysiadu 

Carthffosydd Cyhoeddus) 2011.  Gall presenoldeb asedau o'r fath 

effeithio ar y bwriad.  Er mwyn ein cynorthwyo i ddelio gyda'r 

bwriad gofynnwn i'r ymgeisydd i gysylltu â Dŵr Cymru Welsh 

Water i sefydlu lleoliad a statws y cyfarpar. Dan Ddeddf y 

Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru hawliau i gael mynediad 

i'w offer bob amser.   Mae ein hymateb yn seiliedig ar y wybodaeth a 

ddarparwyd gan eich cais. Gofynnwn yn garedig, pe byddai'r bwriad 

yn newid yn ystod proses y cais, i chi ail-ymgynghori gyda ni a 

chadwn yr hawl i roi cyflwyniad newydd.  Os oes gennych unrhyw 

ymholiadau, cysylltwch â'r is-lofnodedig ar 0800 917 2652 neu dros 

e-bost ar developer.services@dwrcymru.com Dyfynnwch ein 

cyfeirnod ym mhob cyfathrebiad neu ohebiaeth os gwelwch yn dda. 

 

Uned Draenio Tir: Ymateb wedi ei dderbyn ar 15/11/2021: 

Diolch am yr ymgynghoriad isod Nid oes gan yr uned sylwadau i’w 

cynnig ymhellach i’r rheini a gyflwynwyd ar gyfer y datblygiad yma 

ar 25/05/2021 

Ymateb wedi ei dderbyn ar 26/05/2021: 

Ers y 7fed Ionawr 2019, mae angen systemau draenio cynaliadwy 

(SDC) i reoli dŵr wyneb ar gyfer pob datblygiad newydd o fwy nac 1 

tŷ neu lle mae’r arwynebedd adeiladu gydag oblygiadau draenio yn 

100m2 neu fwy. Rhaid i systemau draenio fod wedi eu dylunio a’u 

hadeiladu yn unol â safonau gofynnol ar gyfer draenio cynaliadwy a 

gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. Rhaid i’r systemau hyn gael 

eu cymeradwyo gan Gyngor Gwynedd yn ei rôl fel Corff 

Cymeradwyo SDC (CCS) cyn y bydd gwaith adeiladu’n dechrau. 

Oherwydd maint a natur y datblygiad bydd angen darparu cais i’r 

Corff Cymeradwy SDS i’w gymeradwyo cyn dechrau’r gwaith 

adeiladu. Mae’n ymddangos fod y datblygwr yn bwriadu defnyddio 

dulliau cynaliadwy i ddraenio y safle ond hyd nes y gwneir cais i'r 

CCS nid oes sicrwydd y byddai’r cynllun y safle yn galluogi 

cydymffurfiaeth â'r gyfres lawn o safonau SDC cenedlaethol. 

Argymhellir ymgynghoriad cynnar gyda’r 

CCS. https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Cynllunio-a-

rheolaeth-adeiladu/Cynllunio/System-Draenio-Cynaliadwy.aspx 

 

Uned Bioamrywiaeth: Ymateb wedi ei dderbyn ar 01/12/2021: 

Mi fydd angen gosod yr amodau cynllunio canlynol ar gyfer 

bioamrywiaeth: 

 Cyn i'r gwaith ddechrau dylid cyflwyno a chymeradwyo 
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Mesurau Osgoi Rhesymol (RAMs) ar gyfer ymlusgiaid. 

 Ni ddylid gwneud unrhyw waith clirio llystyfiant yn ystod y 

tymor nythu adar (Mawrth-Awst). 

 Mi fydd angen i’r ymgeisydd dangos gwelliannau 

bioamrywiaeth – mi fyswn yn awgrymu gosod blwch 

gwenoliaid du (o leiaf un) ar yr adeilad newydd. Mi fydd 

angen i hyn cael ei ddangos ar y cynlluniau. 

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

Derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Pryder bod yr eiddo yn cael ei godi uwchlaw garthffos. 

 Nid yw'r anheddau (gan gynnwys cais C21/0446/20/LL) 

arfaethedig yn cadw at linell adeiladu'r eiddo gerllaw. 

 Nid yw'r cynlluniau arfaethedig yn dengys sut bydd yr 

annedd newydd yn eistedd o fewn y strydlun. 

 Nid yw'r annedd arfaethedig o'r maint na graddfa sy'n cyd-

fynd a gweddill yr anheddle (yn unol â gofynion polisi TAI 

4 o'r CDLl). 

 Pwrpas codi'r annedd yw creu tŷ gwyliau/ail-gartref, pa 

effaith bydd eiddo sy'n debygol o fod yn wag am gyfnodau 

hir yn cael ar y gymuned? 

 Pryderon am ddiffyg gwybodaeth ynglŷn â'r gwaith i 

osod dec (floating deck) sy'n cysylltu mynedfa'r eiddo a'r 

ffordd gyhoeddus. 

 Mae'r ceisiadau (C21/0445/20/LL ac C21/0446/20/LL) yn 

rhan o fenter ar y cyd ond wedi eu cyflwyno ar wahân er 

mwyn osgoi darparu tai fforddiadwy yn unol â pholisi TAI 

15 yr CDLl. 

 Bydd colli rhan o'r encilfa yn golygu bydd llai o lefydd 

parcio i drigolion tai gyferbyn y safle. 

 Ers cyflwyno'r ceisiadau gwreiddiol mae 5 tŷ ychwanegol 

wedi eu codi yn yr ardal ac felly mae'r galw am barcio wedi 

newid. 

 Bydd y datblygiad yn effeithio yn niweidiol ar fwynderau 

gweledol a chymeriad yr ardal. 

 Mae camgymeriadau ar y ffigyrau wedi eu nodi ar gyfer 

lefelau llawr/crib yr eiddo ar y cynlluniau. 

 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad  

5.1  Mae'r safle’r cais y tu mewn i ffin ddatblygu Y Felinheli fel y diffinnir yng Nghynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn. Mae'n bwysig ystyried egwyddor y datblygiad yn erbyn 

Polisi PCYFF 1 ('Ffiniau Datblygu'), Polisi TAI 4 (‘Tai Mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac 

Arfordirol’), a Pholisi TAI 15 ('Trothwy a Dosbarthiad Tai Fforddiadwy'). Yn y CDLl, mae Y 

Felinheli wedi ei adnabod fel Pentref Arfordirol/Gwledig o dan bolisi TAI4 (Tai mewn pentrefi 
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lleol, gwledig ac arfordirol). Yn ogystal â hyn, mae angen rhoi ystyried i bolisi PS1 'Yr iaith 

Gymraeg a diwylliant' sy’n hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn ardal y Cynllun. 

5.2  Y ddarpariaeth tai dangosol i Y Felinheli dros gyfnod y Cynllun yw 19 uned (sy'n cynnwys 'lwfans 

llithriad' o 10%, h.y. mae'r dull o gyfrifo'r ffigwr wedi ystyried amgylchiadau posib a allai godi na 

ragwelwyd ac a allai ddylanwadu ar y ddarpariaeth o dai, e.e. materion perchnogaeth tir, 

cyfyngiadau seilwaith, ac ati). Yn ystod y cyfnod rhwng 2011 a 2020, cwblhawyd 110 uned yn Y 

Felinheli. Roedd y banc tir ar hap h.y. safleoedd gyda chaniatâd cynllunio sy'n bodoli'n barod, ym 

mis Ebrill 2018, yn 26 uned). Golyga hyn fod Y Felinheli wedi cyflawni ei lefel twf dangosol. 

5.3  Mae maen prawf (1b) ym Mholisi PS 1 'Yr iaith Gymraeg a diwylliant' yn nodi bod angen darparu 

Datganiad Iaith Gymraeg os yw “Datblygiad preswyl a fydd un ai ar ben ei hun neu yn gronnol yn 

darparu mwy na’r ddarpariaeth tai dangosol a osodwyd ar gyfer yr anheddle ym Mholisi TAI 1 - 

TAI 6”. 

5.4  Mae caniatâd cynllunio byw ar gyfer codi eiddo preswyl tri llawr (Caniatawyd cais ar gyfer codi 

annedd 3 llawr o dan gyfeirnod C12/0986/20/LL yn ogystal ag ymestyn cyfnod cychwyn y 

datblygiad o 5 mlynedd ychwanegol o dan gyfeirnod C17/1232/20/LL). 

5.5  Golygai hyn, fod yr uned sydd wedi ei ganiatáu yn gynt, wedi ei gynnwys yn y banc tir yn barod. 

Wedi ystyried y sefyllfa yma, nid oes unrhyw newid yn yr unedau preswyl sy’n cael eu darparu ac 

felly nid yw’r bwriad yn groes i bolisi TAI 4 ac nid yw’n darparu mwy o unedau na’r ddarpariaeth 

tai dangosol a osodwyd ar gyfer yr anheddle yn y polisi hwnnw. O ganlyniad i hyn, nid oes angen 

cyfiawnhad arbennig am y datblygiad. 

5.6  I’r perwyl hwn, felly, credir bod y bwriad diweddaraf hwn yn dderbyniol mewn egwyddor. 

Materion Ieithyddol 

5.7  Yn unol â Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, mae'n ddyletswydd wrth wneud penderfyniad ar gais 

cynllunio i ystyried yr iaith Gymraeg, lle mae'n berthnasol i'r cais hwnnw. Mae hyn yn cael ei 

bwysleisio ymhellach ym mharagraff 3.25 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11, 2021), ynghyd 

â Nodyn Cyngor Technegol 20. 

5.8 Mae Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) 'Cynnal a Chreu Cymunedau Ffyniannus a Chynaliadwy' 

(mabwysiadwyd Gorffennaf 2019), yn darparu canllawiau pellach ar sut y disgwylir i ystyriaethau 

iaith Gymraeg gael eu hymgorffori ym mhob datblygiad perthnasol. Mae'r trothwy o ran pa bryd y 

disgwylir cyflwyno Datganiad/Adroddiad wedi'i amlygu ym Mholisi PS1 y CDLl ar y Cyd, ynghyd 

â Diagram 5 y CCA. Nid yw'r datblygid arfaethedig yn cyrraedd y trothwyon hyn gan ystyried bod 

caniatâd cynllunio yn bodoli ar y safle ar gyfer defnydd preswyl ac felly nid yw’n ddatblygiad 

annisgwyl. 

5.9 Er nad oes angen unrhyw Ddatganiad/Adroddiad ffurfiol, dylid parhau i roi ystyriaeth i'r iaith 

Gymraeg yn unol â'r canllawiau yn Atodiad 5 CCA 'Cynnal a Chreu Cymunedau Ffyniannus a 

Chynaliadwy'. Mae meini prawf 4 a 5 o bolisi PS 1 hefyd angen cynlluniau arwyddion dwyieithog 

a bod enwau Cymraeg yn cael ei rhoi ar y tai newydd ac enwau stryd. 

5.10  Mewn perthynas â hyn, mae datganiad byr wedi'i gyflwyno gan yr ymgeisydd fel ac yn nodi'r 

pwyntiau a ganlyn:  

• Mae’r safle wedi ei leoli oddi fewn i ffin datblygu pentref Y Felinheli ac mae egwyddor codi 

eiddo marchnad agored yn dderbyniol. 
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• Bydd yr uned breswyl newydd yn darparu prif gartref i’r ymgeiswyr (sy’n byw ym 

Mhenrhosgarnedd ar hyn o bryd) a byddai’r cartref newydd yn eu galluogi i gyfrannu at y gymuned 

leol. 

• Mae’r ymgeiswyr eisiau ymroddi eu hunain i fywyd y gymuned leol drwy ddysgu am yr Iaith 

Gymraeg. 

• Mae’r ymgeiswyr wedi cytuno i ymroddi i roi enw Cymraeg ‘Heulyn’ i’r eiddo arfaethedig. 

5.11 Mae'r ymgeisydd wedi dangos ei fod wedi ystyried yr iaith Gymraeg ac yn hynny o beth, ystyrir 

bod y cais yn cydymffurfio â gofynion adran 'CH', Atodiad 5 y CCA. Gellir sicrhau cydymffurfiaeth 

â pholisi PS 1 drwy osod amod yn sicrhau bod enw’r tŷ yn Gymraeg. 

Mwynderau gweledol 

5.12  Fel y nodwyd eisoes, bwriedir codi annedd sy'n dri-llawr yn ei gyfanrwydd gyda dim ond deulawr 

i'w weld o Ffordd Caernarfon. Mae'r eiddo yn mesur 9m o uchder i'r brig ar yr edrychiad yma. Mae 

uchder i'r brig yn yr edrychiad cefn yn 13m, gyda lled yr eiddo yn 10m ac 11.9m o hyd. Bydd 3 

balconi yn cael eu gosod yn yr edrychiad cefn gyda chanllaw yn ymestyn ar hyd y cefn i'r edrychiad 

gogledd ddwyrain gyda gwaith bric yn amgáu’r edrychiad de gorllewinol. Bwriedir codi porth 

bychan i'r edrychiad blaen sy'n cynnwys to brig llechi, drysau dwbl pren wedi eu cladio mewn 

alwminiwm gyda gwaith bric pob ochr. Mae'r cynlluniau yn nodi bwriad i fewnosod pedair ffenestr 

yn yr edrychiad blaen (dwy yn y llawr cyntaf a dwy yn y llawr daear), ffenestri bychain yn nhalcen 

de orllewin, ffenestri hyd lawr cyfan yn llawr cyntaf a daear cornel gogledd ddwyrain yr annedd 

ynghyd a drysau gwydr plyg (bi-fold) yn llawr cyntaf a daear yr edrychiad cefn. 

5.13  Mae bwriad i ddarparu tri llecyn parcio cerbydol o flaen yr eiddo gyda wal derfyn carreg pob ochr. 

Noder ar y cynlluniau fwriad i godi wal derfyn newydd ar hyd terfyn gorllewinol yr eiddo gyda 

ffens bren yn cael ei godi ar hyd y ffin ddwyreiniol a deheuol.  Bydd grisiau gyda chanllaw yn 

arwain o'r llecynnau parcio tu blaen yr eiddo ar hyd talcen dwyreiniol yr eiddo ac i lawr i'r ardd 

gefn.  

5.14  Oherwydd natur y llain yma, bydd yr eiddo newydd mewn man gwbl amlwg o fannau cyhoeddus 

ac yn ychwanegiad i'r rhes o dai sydd wedi eu codi ar hyd ochr gorllewinol Ffordd Caernarfon. 

Mae'n bwysig nodi fod rhan yma o bentref Felinheli yn cynnwys amrywiaeth sylweddol o ran 

pensaernïaeth, graddfa a gosodiad eiddo preswyl. Mae'r cynllun ar gyfer yr eiddo 3 llawr sydd 

eisoes wedi ei ganiatáu ar y safle yn gymharol debyg ac mae'r cynllun newydd yn gyson o ran ei 

raddfa, dyluniad a gosodiad.  

5.15  Am y rhesymau yma, ystyrir fod y bwriad cyfredol yn annhebygol o effeithio ar fwynderau 

gweledol yr ardal a drwy hynny'n cydymffurfio a gofynion polisïau PCYFF 2, PCYFF 3 a PCYFF 

4 o'r CDLl. 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.16 Gan ystyried gosodiad y tŷ arfaethedig mewn perthynas ag anheddau cyfagos, ei ddyluniad a'i 

raddfa credir na fydd y bwriad yn amharu'n andwyol ar fwynderau preswyl a chyffredinol trigolion 

cyfagos ar sail colli preifatrwydd/gor-edrych ac aflonyddwch sŵn.  

5.17 Mae'r bwriad felly, yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi PCYFF2 o'r CDLL. 

Materion trafnidiaeth a mynediad 
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5.18 Derbyniwyd ymateb gan yr Uned Drafnidiaeth i'r ymgynghoriad cychwynnol yn nodi dylid 

diwygio dyluniad y blaengwrt er mwyn lledu troedffordd. Yn dilyn derbyn cynlluniau diwygiedig 

yn unol ag awgrymiadau'r Uned Drafnidiaeth nid oes unrhyw wrthwynebiad pellach i ddyluniad y 

droedffordd a chadarnhawyd fod yr agweddau eraill y bwriad (megis darpariaeth parcio) yn 

dderbyniol. Mae nifer o amodau a nodiadau ynghylch ag atgoffa'r datblygwr bod angen sicrhau'r 

caniatâd/trwyddedau perthnasol ar gyfer gwneud gwaith stryd wedi eu hawgrymu gan yr Uned 

Drafnidiaeth. 

5.19 I'r perwyl hwn, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail safonau parcio a diogelwch ffyrdd 

cyhoeddus a drwy hynny'n cydymffurfio a gofynion polisïau TRA 2 a TRA 4 o'r CDLl. 

Materion Bioamrywiaeth 

5.20 Mae'r Uned Bioamrywiaeth wedi cadarnhau dylid gosod yr amodau canlynol ar y caniatâd 

cynllunio; 

 Cyn i'r gwaith ddechrau dylid cyflwyno a chymeradwyo Mesurau Osgoi Rhesymol (RAMs) ar 

gyfer ymlusgiaid. 

 Ni ddylid gwneud unrhyw waith clirio llystyfiant yn ystod y tymor nythu adar (Mawrth-Awst). 

 Mi fydd angen i’r ymgeisydd dangos gwelliannau bioamrywiaeth – mi fyswn yn awgrymu 

gosod blwch gwenoliaid du (o leiaf un) ar yr adeilad newydd. Mi fydd angen i hyn cael ei 

ddangos ar y cynlluniau. 

 

 

5.21 Credir fod y gosod yr amodau priodol yma yn ddigonol i sicrhau fod y bwriad yn cydymffurfio a 

gofynion polisi AMG 5 o'r CDLl a NCT 5. 

 

Diogelu Llecynnau Agored Presennol a Rheilffyrdd Segur 

5.22  Mae'r safle yn ffinio dynodiad llecyn agored i'w warchod sy'n rhedeg rhwng Crossing Cottage, 

Glan y Môr a Chwrt Menai. Mae'r dynodiad yma yn cynnwys coetir estynedig yn ogystal â llwybr 

rheilffordd segur a drwy hynny mae polisi ISA 4: Diogelu Llecynnau Agored a TRA 3: Diogelu 

Rheilffyrdd Segur o'r CDLl yn berthnasol. Yn dilyn trafodaethau gyda'r asiant, Uned Polisi 

Cynllunio ar y Cyd a Gwasanaeth Eiddo'r Cyngor (sy'n dir feddiannwr ar ran o'r dynodiad) 

sefydlwyd fod diffyg ffiniau clir a manylder mewn hen fapiau o'r safle yn golygu fod y dynodiad 

gwreiddiol (wedi ei ailddefnyddio o'r cynllun lleol blaenorol) yn ymestyn tu hwnt i'r rheilffordd 

segur ac ar ran o lain 11A. Deallir mai pwrpas y dynodiad (o dan bolisi ISA 4) penodol yma yw 

gwarchod llwybr y rheilffordd segur gyda'r potensial o ymestyn Lôn Las Menai o'i fan terfyn 

presennol ar ffordd Glan y Môr ar hyd y rheilffordd segur i gwrdd â Ffordd Caernarfon. 

5.22 Bu i'r asiant ddarparu cynllun safle diwygiedig er mwyn dengys bod pellter digonol rhwng yr eiddo 

a'r ardd breswyl a ni fydd y datblygiad yn gorgyffwrdd a'r rheilffordd segur. Yn yr un modd, ni 

fydd y bwriad yn amharu ar ddefnydd y llecyn agored sydd wedi ei warchod nid yw'n gorgyffwrdd 

yn sylweddol i yn y llecyn (bydd gardd yr eiddo o fewn terfyn y dynodiad). 

5.23  I'r perwyl hwn ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol gan na fydd yn amharu ar y llecyn agored wedi 

ei warchod a'r rheilffordd segur a drwy hynny'n cydymffurfio a gofynion polisïau ISA 4 a TRA 3 

o'r CDLl. 

6. Casgliadau: 
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6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau 

lleol a chenedlaethol yn ogystal â'r cefndir cynllunio, credir fod y bwriad yn dderbyniol a'i fod yn 

bodloni gofynion y polisïau perthnasol fel y nodir uchod. 

7. Argymhelliad: 

7.1 Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau 

canlynol; 

1. Amser 

2.  Yn unol â’r cynlluniau 

3.   Llechi 

4.  Gorffeniadau allanol. 

5.  Mynediad a parcio 

6.  Mesurau Osgoi Rhesymol ar gyfer ymlusgiaid. 

7.  Dim clirio llystyfiant yn ystod y cyfnod nythu adar. 

8.  Enw Cymraeg i’r tŷ. 
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 Rhif:    6 

 

Rhif y Cais:                     C21/0721/17/AC 

Dyddiad 

Cofrestru: 

24/08/2021 

Math y Cais:  Amrywio Amod  

Cymuned: Llandwrog  

Ward: Talysarn 

 

Bwriad: Cais o dan Adran 73 i amrywio amod 10 ar ganiatâd 

cynllunio C18/1125/17/LL i  gynyddu'r nifer o symudiadau 

loriau HGV o 5 llwyth y diwrnod i 9 llwyth y diwrnod, 

dydd Llun i ddydd Gwener heb unrhyw symudiadau HGV 

ar ddydd Sadwrn. 

  

Lleoliad:  Chwarel Foel Tryfan, Y Fron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 

7RF 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CYMERADWYO GYDAG AMODAU 
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1.         Disgrifiad: 

 
1.1 Cyflwynir y cais hwn dan Adran 73 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 10 o ganiatâd 

cynllunio C18/0125/17/LL i ganiatáu cynnydd mewn allbwn o bum i naw llwyth HGV y dydd, a dim 

symudiadau HGV ar ddydd Sadwrn.  Bydd hyn yn arwain at gyfanswm o 45 cerbyd HGV yn cael 

mynediad i'r safle bob wythnos. 

 

1.2 Cymeradwywyd cais cynllunio C18/0125/17/MW ar gyfer gwaredu a phrosesu dyddodion gweithio 

mwynau presennol, gydag amodau, ar 6 Medi 2018. Mae'r cynnig yn cynnwys gwaredu rhannau 

mewnol y tomennydd llechi sy'n edrych dros yr iard drefnu bresennol a'r ardal saethu yn y fath fodd 

er mwyn cynnal wynebau allanol y tomennydd.  Roedd y bwriad yn cynnwys cynigion i echdynnu 

ac adfer wedi'u gweithredu mewn pedwar cam, yn cynnwys ardal ar gyfer prosesu a thair ardal 

bentyrru stoc ar wahân. 
 

1.3 Noder - Mae dau ganiatâd cynllunio eisoes yn bodoli ar gyfer y safle ac maent yn ymwneud ag 

echdynnu a phrosesu mwynau o wahanol ardaloedd yn y chwarel. Er mwyn cywirdeb ac i osgoi 

amheuaeth yn ymwneud â chyfraddau allbwn, mae chwaer gais, C21/0491/17/LL, yn destun 

penderfyniad i gynyddu allbwn a chyfnerthu allbwn o waith y chwarel cyfan i gyfanswm o 9 llwyth 

HGV ar ddyddiau gwaith. 

 

1.4 Mae’r safle wedi’i leoli ar dir comin gyferbyn â Hawl Tramwy Cyhoeddus, ac wedi'i gynnwys mewn 

Ardal Tirwedd Arbennig yn y CDLl mabwysiedig ac ar gofrestr tirwedd hanesyddol Nantlle CNC.  

Mae’r safle wedi’i leoli oddeutu 1000m y tu allan i Safle Treftadaeth y Byd UNESCO Llechi Cymru 

sydd newydd ei ddynodi, mae 1100m i'r de o bentref Rhosgadfan a 900m i'r gogledd o'r Fron.  

 

1.5 Roedd y safle’n weithredol dan ddarpariaethau'r caniatâd presennol a roddwyd ym 1951 ar gyfer 

cynhyrchu llechi toi a chynnyrch carreg hyd nes i oblygiadau ariannol beri iddo gau yn 1973.  

Cynhwyswyd y safle ar restr statudol o hen weithfeydd mwynau ac fe’i dosbarthwyd yn ‘safle segur’ 

dan ddarpariaethau Deddf yr Amgylchedd 1995.  Bu i gais ar gyfer penderfynu amodau dan ROMP 

yn 2007 ail-actifadu'r gwaith mwynau ac mae'r gwaith wedi sefydlu ei hun yn y farchnad cynnyrch 

mwynau, wrth gynhyrchu agregau llechen a deunydd addurniadol i brosiectau lleol ac ar gyfer 

marchnadoedd ymhellach i ffwrdd.  

 

1.6 Nid yw'r cais yn syrthio o fewn y disgrifiad a'r meini prawf datblygu sydd yn Atodlen 1 Rheoliadau 

Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017, gan fod ardal y datblygiad yn syrthio 

y tu allan i'r trothwy gorfodol o 25ha ac mae wedi cael ei sgrinio yn negyddol dan Baragraff 2, 

Atodlen 2 Rheoliadau AEA, 'Extractive Industry, Quarries, open-cast mining and peat extraction’, 

ac fe ystyrir bod y trothwy cymwys o 'all development …’ ac nid oes angen cyflwyno Datganiad 

Amgylcheddol. 
 

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'r ystyriaethau polisi yn cynnwys Polisi 

Cynllunio Cenedlaethol a Chynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026.  
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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. 

 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn 2011 - 2026 

Polisi Strategol PS 13: Darparu Cyfleoedd ar gyfer Economi Ffyniannus  

Polisi Strategol PS 22: Mwynau  

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

Gerddi  

POLISI AMG 2: Ardaloedd o Dirwedd Arbennig 

POLISI AMG 3: Gwarchod a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn unigryw i Gymeriad y Dirwedd 

Leol 

POLISI AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

POLISI AMG 5: Gwarchod Safleoedd o Arwyddocâd Rhanbarthol neu Leol 

POLISI PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu  

POLISI PCYFF 6: Cadwraeth Dŵr 

POLISI TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

POLISI MWYN 3: Datblygiadau Mwynau 

POLISI MWYN 5:  Cylchfeydd Rhagod o amgylch Safleoedd Mwynau 

POLISI MWYN 9: Adfer ac Ôl-ofal 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - Llywodraeth Cymru, 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi ym Mholisi Cynllunio Cymru 

Llywodraeth Cymru, Rhifyn 11 (Rhagfyr 2018),  

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor Technegol 

(Cymru) 11:  Sŵn, Llywodraeth Cymru  

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn  

     Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 18:  Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn  
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     Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 23:  Datblygiad Economaidd, Llywodraeth Cymru 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn  

     Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1: AGREGAU (Mawrth 2004), Llywodraeth Cymru 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1  2259 - Cynnig i barhau i weithio Chwareli Moeltryfan ac Alexandra, Cesarea – Caniatawyd 11 

Rhagfyr 1951.  

3.2 3/17/126 – Defnyddio tir yn Chwarel Crown, Carmel ar gyfer saethu targed ac i adeiladu Maes 

Saethu wedi’i gymeradwyo gan y National Rifle Association – Caniatawyd gydag amodau ar 9 

Ionawr 1978. 

3.3 3/17/R126A – Adnewyddu caniatâd cynllunio ar gyfer defnyddio tir er dibenion saethu targed yn 

Chwarel Moel Tryfan – Caniatawyd gydag amodau ar 14 Mawrth 1984. 

3.4 3/17/126B - Adeiladu maes saethu llawddrylliau i gael ei ddefnyddio ar y cyd â'r maes saethu 

presennol - Gwrthodwyd caniatâd cynllunio gan Gyngor Bwrdeistrefol Arfon ar 13 Medi 1992, 

ond yn dilyn apêl, fe'i caniatawyd gydag amodau gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 30 Rhagfyr 

1992. 

3.5  Tomen Wastraff Llechi Alexandra Bach -  Derbyniwyd hysbysiad ar 22 Tachwedd 2004 i 

waredu oddeutu 60,000 tunnell o ddeunydd o'r dyddodion gwaith mwynau. Caniatâd cynllunio 

tybiedig dan Rhan 23 (b) Gorchymyn Cyffredinol Datblygiadau a Ganiateir 1995. 

3.6  Tomen Lechi Newydd Crown - Derbyniwyd hysbysiad ar 19 Mai 2004 i dynnu oddeutu 13,000 

tunnell o ddeunydd o'r dyddodion gwaith mwynau. Caniatâd cynllunio tybiedig dan Rhan 23 (b) 

Gorchymyn Cyffredinol Datblygiadau a Ganiateir 1995. 

3.7 C07A/0325/17/MW - Cofrestrwyd cais i benderfynu ar amodau safle mwynau segur Rhan 1, dan 

Atodlen 13, Paragraff 9 Deddf yr Amgylchedd 1995, gyda’r awdurdod ar 1 Mai 2007.  Fel yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau, penderfynodd Cyngor Gwynedd ar 8 Hydref 2007, bod y caffael 

a'r gweithio mwynau a'r gweithrediadau cysylltiedig yn Chwarel Moel Tryfan ac Alexandra, fel y'i 

cymeradwywyd dan ganiatâd cynllunio Rhif 2259, dyddiedig 11 Rhagfyr 1951, am fod yn 

ddarostyngedig i atodlen o amodau fel y'i diwygiwyd.  

3.8 C09A/0207/17/MW- Caniatawyd gydag amodau ar 20 Ebrill 2009 – Codi compownd diogel, 

strwythurau, cynwysyddion, tanciau gwaddodi a gosod peiriannau ar gyfer gwneuthuriad llechi 

pensaernïol a chynnyrch crefftwaith llechi. Mae’r cyfleusterau’n ofynnol ar gyfer torri blociau 

llechi a dynnir o’r chwarel er mwyn paratoi a chynhyrchu cynnyrch llechi pensaernïol a 

chrefftwaith ac mae'n hanfodol sefydlu iard ddiogel a gweithdy er budd hyfywdra'r gwaith 

mwynau. 

3.9 C13/1296/17/LL - Caniatawyd gydag amodau ar 19 Mawrth 2014 – Newidiadau i'r fynedfa 

briffordd bresennol a gwelliannau i'r ffordd gludo ynghyd â chreu ardal dros dro ar gyfer storio 

mwynau wedi'u prosesu. 
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3.10 C14/0471/17/MW - Cymeradwywyd gydag amodau ar 5 Tachwedd 2014 - Amrywio amod 6 sydd 

wedi'i atodi i'r penderfyniad ROMP C07A/0325/17/MW i ganiatáu cynnydd yn allbwn y chwarel 

o 10,000 i 20,000 o dunelli y flwyddyn yn amodol ar uchafswm o bedwar llwyth y dydd.  

3.11 C15/0571/17/MW - Caniatawyd gydag amodau ar 1 Medi 2015 – Cais rhannol ôl-weithredol i 

gadw ardal stocio chwarel, ail-godi adeilad i ddarparu gofod gweinyddol a lles, gosod pont bwyso 

a gwaredu tomen llechi i ail-alinio llwybr cludo'r chwarel.  

3.12 C16/0063/17/MW - Caniatawyd gydag amodau ar 17 Mawrth 2016 - Amrywio amod 6 sy'n 

gysylltiedig â phenderfyniad ROMP C14/0471/17/MW i ganiatáu cynnydd yn allbwn y chwarel, 

yn ddarostyngedig i ddim mwy na phedwar llwyth y dydd. 

3.13 C17/0902/17/MW – Caniatawyd gydag amodau ar 6 Rhagfyr 2017 – Cais ôl-weithredol i gadw 

ardal stocio ar gyfer storio cynnyrch mwynau wedi'u prosesu a phriddoedd adfer.  

3.14 C18/0125/17/MW – Cymeradwywyd gydag amodau ar 6 Medi 2018 ar gyfer gwaredu a phrosesu 

dyddodion gweithio mwynau presennol ar gyfer cynhyrchu agregau llechi.  

3.15      C18/1126/17/LL - Caniatawyd ar 18 Chwefror 2019 i amrywio amod 6 o ganiatâd cynllunio 

C16/0063/17/MW i ganiatáu pum llwyth HGV y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener, heb unrhyw 

symudiadau HGV ar ddydd Sadwrn.  

 

4.          Ymgynghoriadau:  

 

Cyngor Cymuned Llandwrog: Dim Ymateb  

 

Cyngor Cymuned Llanwnda:  Cefnogi'r cais yn ddarostyngedig i gydymffurfio gyda'r cytundeb bod 

HGVs yn osgoi cyfnod traffig ysgol, penwythnosau a gwyliau 

cyhoeddus. 

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Eryri: 

Dim Ymateb  

 

Gwarchod y Cyhoedd 

Gwynedd: 

Dim sylwadau i'w gwneud ar y cais. 

 

Uned Priffyrdd a Thrafnidiaeth 

Gwynedd: 

Dim Ymateb   
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Uned Hawliau Tramwy 

Cyhoeddus Gwynedd: 

Ni effeithir unrhyw HTC 

 

Cymdeithas Bori Uwchgwyrfai: 

  

 

Dim Ymateb  

 

Yr Arolygiaeth Mwyngloddiau 

a Chwareli:  

  

 

Dim Ymateb  

 

Asiant Mwynau'r Goron: Dim Ymateb  

 

Datblygu Economaidd a 

Chymunedau Gwynedd:  

  

 

Dim Ymateb  

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Nid yw CNC yn ystyried bod y datblygiad arfaethedig yn effeithio ar 

faterion a restrir ar eu pynciau ymgynghori ac felly nid oes ganddynt 

sylw i'w wneud ar y datblygiad arfaethedig.  

 

Dŵr Cymru: Dim sylwadau i'w gwneud  

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Gosodwyd hysbysiad mewn lleoliad gerllaw'r safle a derbyniwyd un 

llythyr o gynrychiolaeth yn nodi pryder o ran llwch a bod HGVs yn 

mynd i'r safle mor gynnar â 6:30am. 

 

Asesu’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

5. Egwyddor y datblygiad  

5.1 Mae Adran 73, Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn galluogi i ymgeisydd wneud cais i 

ddatblygu tir heb gydymffurfio gyda'r amodau sy'n atodol i ganiatâd cynllunio sy’n bodoli. 

 

5.2 Dan yr adran yma gall yr Awdurdod Cynllunio Lleol newid neu dynnu amodau ond ni all newid 

unrhyw ran arall o'r caniatâd. Mae cais a.73 llwyddiannus yn golygu caniatáu caniatâd cynllunio 

newydd ac felly mae'r caniatâd gwreiddiol yn parhau yn gyfan.  Wrth benderfynu ar gais a.73, gall 
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yr Awdurdodau Cynllunio Lleol osod amodau y tu hwnt i'r rhai a gynigir yn y cais gwreiddiol. Er 

hynny, dylai'r amodau a osodwyd ond fod yn rhai y gellid fod wedi eu gosod ar y caniatâd 

gwreiddiol.   Yn flaenorol, y farn oedd na ddylai'r newidiadau a ganiateir olygu 'newid sylfaenol' 

o'r bwriad a gynigiwyd yn y cais gwreiddiol.  

 

5.3 Mae’r cais hwn yn ymwneud â chynyddu allbwn o 5 i 9 llwyth ar ddyddiau gwaith. Dylid nodi y 

bydd gweithrediadau yn arwain at symud yr un faint o ddeunydd gyda chaniatâd o waith y chwarel 

er y bydd hynny'n digwydd ar raddfa gyflymach. Gyda'r holl amodau cynllunio eraill yn cael eu 

hail-osod, megis amodau yn ymwneud ag effaith ar y dirwedd, archaeoleg ddiwydiannol, 

treftadaeth, diogelwch amgylcheddol, hydroleg, oriau gwaith, cyfnodedd, bioamrywiaeth, hawliau 

tramwy cyhoeddus a safleoedd dynodedig, ystyrir mai'r prif ystyriaethau cynllunio perthnasol sy'n 

ymwneud â'r cais hwn yw dwyster y broses gynhyrchu a, thrwy hynny, yr effaith ychwanegol ar y 

briffordd.  

 

Materion Tirwedd a Chadwraeth 

 

 

5.4 Yn ogystal â pherthnasedd y cais cynllunio hwn, dylid ychwanegu bod Safle Treftadaeth y Byd 

UNESCO Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru sydd newydd ei ddynodi oddeutu 1km o ffin 

y gwaith llechi hwn. Er nad oedd yn ddynodiad pan gafodd cais cynllunio C18/0125/17/MW ei 

benderfynu, ni ystyrir y bydd cynnydd mewn symudiadau cerbydol, sef yr hyn y gwneir cais 

amdano, yn cael effaith fawr ar ei osodiad yn fwy na'r caniatâd sydd eisoes yn bodoli. 

 

Materion Trafnidiaeth 

 

5.5 Ni dderbyniwyd sylwadau anffafriol gan ymgyngoreion statudol, gyda'r Adran Briffyrdd yn nodi y 

byddai'r cynnydd arfaethedig mewn symudiadau cerbydol yn finimal. Roedd sylwadau pellach yn 

ymwneud â'r trefniant gwirfoddol parhaus o lwybro cylchol lle mae HGVs yn cyrraedd y safle o 

Groeslon ac yn cael mynediad drwy Rostryfan sydd, mewn gwirionedd, yn haneru symudiadau 

traffig i'r chwarel ac oddi yno cyn ail-ymuno â'r A487. Er na ellir amodi'r trefniant hwn, mae'r 

ymgeisydd a'r Awdurdod Cynllunio Mwynau yn awyddus iddo barhau. Cytunir a datblygir 

trefniadau o'r fath fel rhan o'r Grŵp Cyswllt Cynllunio parhaus sy'n cyfarfod bob blwyddyn i drafod 

Gweithrediadau'r safle.  

 

5.6 Roedd cefnogaeth i'r cais gan Gyngor Cymuned Llandwrog yn ddarostyngedig i symudiadau HGV 

yn osgoi traffig ysgol yn y bore a'r prynhawn. Eto, mae hwn yn drefniant gwirfoddol a gaiff ei 

gytuno a'i ddatblygu drwy'r Grŵp Cyswllt Cynllunio ar gyfer y safle. 

 

5.7 O ystyried na fydd ond newid bychan i'r cyfyngiadau allbwn presennol, ystyrir bod y cynnig yn 

dderbyniol mewn egwyddor a'i fod yn cydymffurfio â Pholisi TRA 4 Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd Gwynedd a Môn.   

 

Mwynderau Preswyl 

 

5.8 Mae dau eiddo preswyl, neu ddatblygiad sensitif, o fewn 200m o safle'r cais, sef Tan y Foel Fawr, 

oddeutu 103m ac sydd wedi'i leoli ar droed y ffordd gludo inclein, a'r llall yw Tan y Foel Fach, 

oddeutu 150m i'r gogledd.  Noda NCTM1 bod ymchwil wedi dangos fod pobl sy'n byw ger 

gweithfeydd mwynau yn ystyried mai llwch yw prif effaith echdynnu mwynau ac unrhyw 

weithrediadau prosesu, ac yna traffig, sŵn a ffrwydradau.   

 

5.9 Mae Polisi Cynllunio Cymru a NCTM1: Agregau, yn nodi'r egwyddor o gylchfeydd rhagod o 

amgylch safleoedd echdynnu mwynau.  Mae Polisi MWYN 5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

yn mabwysiadu'r amcanion o warchod defnyddiau tir sy'n fwyaf sensitif i effaith gwaith mwynau 

drwy sefydlu pellteroedd gwahanu rhwng defnyddiau tir a allai wrthdaro.  Mae NCTM1 yn 
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argymell pellter o 100 metr fan leiaf ar gyfer gweithfeydd tywod a graean ac eraill lle na chaniateir 

ffrwydro, er bod y CDLl ar y Cyd yn manylu ar gylch rhagod o 200m ar gyfer pob gwaith llechi 

gan gynnwys dyddodion gwaith mwynau oni bai bod rhesymau clir a chyfiawn dros leihau'r pellter 

pan fo effaith gyfyngedig o'r safle echdynnu.  

 

5.10 O ran y cais hwn, yr unig effeithiau mwynderol i'w hystyried yw'r cynnydd mewn allbwn o bum 

llwyth i naw llwyth y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener, heb ddim symudiadau HGV ar ddydd 

Sadwrn.  Mae'r amodau cynllunio sydd wedi'u gosod ar ganiatâd C18/0125/17/MW yn barod yn 

bodloni safonau cyfoes ac yn rhoi digon o reolaeth o ran effeithiau niwsans posib sŵn a llwch ar 

fwynderau'r ardal ac nid oes gan Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd unrhyw sylwadau i'w gwneud ar 

y cais. 

 

5.11 Oherwydd hyblygrwydd amod cynllunio presennol sy'n ymwneud â llwythi dyddiol, mae'r ACM 

wedi caniatáu trefniant anffurfiol i gynyddu allbwn i 9 llwyth y dydd ar gyfer y 12 mis diwethaf i 

ddigolledu am fesurau cyfnod clo Covid a gyfyngodd allbwn yn 2020. Er na wnaed unrhyw gŵyn 

i'r ACM ynghylch gweithrediadau yn y chwarel. Derbyniwyd sylwadau fel rhan o'r broses cais 

cynllunio hon gan breswylydd cyfagos yn nodi bod llwch wedi dod yn fwy o broblem yn ystod 

tywydd sych a chafwyd achosion o gerbydau yn cyrraedd y safle mor gynnar â 6:30am. Ar ôl codi'r 

mater hwn gyda gweithredwr y chwarel, maent wedi cynyddu mesurau atal llwch ac wedi cael ar 

ddeall y bydd gwaith monitro amlach yn cael ei wneud gan Wasanaeth Cynllunio Mwynau a 

Gwastraff Gogledd Cymru gyda mesurau cydymffurfio safle. Mewn perthynas â phroblemau 

cerbydau yn mynd i'r safle am 6:30am, mae’r mater hwn bellach wedi'i ddatrys ac nid oes unrhyw 

gerbyd HGV yn mynd i'r safle tan 7:30am. Bydd y materion hyn yn cael eu trafod gyda'r 

gweithredwr a'r gymuned yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Cyswllt Cynllunio. 

 

5.12 Mae'n annhebygol y bydd unrhyw newid amlwg yn amodau gweithio'r safle ac nid oes unrhyw 

faterion polisi cynllunio sy'n ddigonol i gyfiawnhau gwrthod y cais cynllunio ac mae materion yn 

ymwneud â sŵn, llwch a rheolaethau amgylcheddol wedi sefydlu'n dda ar y safle hwn ac nid oes 

llawer o enghreifftiau o gwynion wedi'u hanfon ymlaen at sylw'r ACM. Ystyrir felly, na fydd y 

cynnydd mewn traffig cerbydol yn cael effaith andwyol ar fwynderau'r ardal ac felly mae'n 

cydymffurfio â pholisïau MWYN 3 a PCYFF 2 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

 

Materion cynaladwyedd 

5.13 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; "alluogi pawb ym mhob 

cwr o’r byd i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol a mwynhau gwell ansawdd bywyd heb beryglu 

ansawdd bywyd cenedlaethau’r dyfodol", ac yn unol â saith nod lles 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015' i helpu sicrhau bod pob corff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un 

weledigaeth o Gymru gynaliadwy.  

 

5.14 Fel Awdurdod Cynllunio Mwynau, mae dyletswydd ar y Cyngor i sicrhau bod adnoddau mwynau’n 

cael eu defnyddio mewn modd cynaliadwy, fel y gallent gyfrannu’n briodol at ofynion deunyddiau 

adeiladu’r ardal yn unol ag egwyddorion allweddol polisi cynllunio mwynau Llywodraeth Cymru. 

Mae gan Wynedd hanes hir o gloddio mwynau, ac mae’n parhau i fod yn rhan bwysig o’i gwead 

economaidd a chymdeithasol. Bydd y datblygiad yn sicrhau cyflenwad parhaus o gynnyrch llechi 

yn Chwareli Moel Tryfan ac Alexandra a bydd hyn yn sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei 

rwymedigaethau dosrannu ar gyfer cyflawni mwynau eilaidd ar gyfer is-ranbarth Gogledd Cymru.  
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Yr Economi 

5.15 Yng Ngwynedd, mae chwareli llechi wedi bod yn ffordd o fyw ers canrifoedd ac mae etifeddiaeth 

ei weithgarwch wedi dod yn gymaint o ran o ddiwylliant â thirwedd yr ardal â’r iaith Gymraeg a’r 

golygfeydd. 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. 

 

5.16 Bydd y datblygiad arfaethedig yn sicrhau cyflogaeth barhaus i'r gweithwyr sydd wedi'u cyflogi'n 

uniongyrchol ac yn anuniongyrchol o ganlyniad i weithrediadau'r chwarel.  Yn fwy na hyn, mae 

cadw gweithwyr lleol yn cael effeithiau positif ar ddiwylliant, ac yn fwy penodol, ar statws y 

Gymraeg yn yr ardal. Mae'r cynnig sy'n ymwneud â'r cais yn hollol hanfodol i gyfraniad 

economaidd y cwmni yn y dyfodol.  Mae’r cwmni’n gwneud cyfraniad uniongyrchol a sylweddol 

i’r economi lleol, yn cyflogi hyd at 11 o weithwyr sy'n gysylltiedig â'r gweithgareddau 

mwyngloddio neu gwmnïau sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer y cwmni gweithredol.  

 

5.17 Felly, mae’n debygol y bydd y bwriad yn gwneud cyfraniad positif i economi’r ardal yn unol â 

Pholisi Strategol PS 13 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 - 2026.  

 

6.  Ystyriaethau Eraill: 

6.1 Mae'r Cyngor wedi rhoi sylw dyledus i'w ddyletswydd dan Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 

1998 ac wedi ystyried na fyddai unrhyw gynnydd sylweddol nac annerbyniol mewn trosedd ac 

anhrefn o ganlyniad i'r penderfyniad a argymhellir. 

 

6.2 Mae’r Cyngor wedi gweithredu yn unol â Deddf Hawliau Dynol 1998, gan gynnwys Erthygl 8 y 

Confensiwn, ac mewn modd sy'n angenrheidiol mewn cymdeithas ddemocrataidd er budd nodau 

cyfreithlon y Ddeddf a'r Confensiwn. 

 

6.3 Mae'r Cyngor wedi rhoi sylw dyledus i'w ddyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010. 

 

6.4 Mae'r Cyngor wedi rhoi sylw dyledus i'w ddyletswydd dan Adran 3 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn ystyried na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar 

gyflawni'r amcanion llesiant o ganlyniad i'r penderfyniad a argymhellir. 

 

7.  Casgliad 

7.1.1 Mae'r bwriad hwn yn ceisio amrywio amod 10 o ganiatâd cynllunio C18/0125/17/MW i ganiatáu 

cynnydd mewn allbwn o bum i naw llwyth HGV ar bob diwrnod gwaith. Mae chwaer gais, 

C21/0491/17/LL, yn bwriadu cynyddu allbwn i'r un graddau gan gyfnerthu'r llwythi i gyfanswm 

allbwn o naw llwyth HGV y dydd yn ystod yr wythnos o'r safle. Ystyrir bod yr adroddiad hwn yn 

dangos fod yr holl ystyriaethau cynllunio materol wedi cael eu hasesu a bod y bwriad yn gyson 

gyda Chynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn a fabwysiadwyd ynghyd â Pholisïau a 

Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol.  Cyflwynwyd y cais yma dan a.73 sy'n caniatáu i amod 10 

o'r caniatâd gael ei amrywio, gan hefyd ganiatáu rheolaeth ddigonol ac ail-osod yr holl amodau 
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eraill sy'n ymwneud â'r effaith ar y dirwedd, archaeoleg ddiwydiannol, treftadaeth, diogelwch 

amgylcheddol a mwynderol, oriau gwaith, cyfnodedd, adfer, bioamrywiaeth, hawliau tramwy 

cyhoeddus a safleoedd dynodedig. 
 

8. Argymhelliad:  

Cymeradwyo yn amodol ar yr addasiad a ganlyn i amod 10 o gais cynllunio 

C18/0125/17/MW:  

 

10. Ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig yr awdurdod cynllunio mwynau ymlaen llaw, ni fydd yr 

allbwn, yn unigol neu ar y cyd ag unrhyw ganiatâd cynllunio mwynau presennol arall yn y safle, 

yn fwy na'r gyfradd uchaf o ddim mwy na naw llwyth HGV y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 

a dim symudiadau HGV ar ddydd Sadwrn.  Rhaid gofalu y bydd ffigyrau allbwn o’r safle dros 

unrhyw gyfnod penodedig ar gael i’r awdurdod cynllunio lleol, ar gais, o fewn 21 diwrnod. 

Y datblygiad i fod yn destun yr un atodlen o amodau dan y caniatâd cynllunio blaenorol a 

roddwyd C18/0125/17/MW i reoli sŵn, llwch, dirgryniad, hydroleg, gwarchod yr amgylchedd 

dŵr, trefn y gweithrediadau, cydymffurfio â chynlluniau'r cais, archeoleg, lliniaru ecolegol, 

adolygu gweithrediadau ac adfer dilyniadol.  
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 Rhif:    7 

 

Rhif y Cais:                     C21/0491/17/AC 

Dyddiad 

Cofrestru: 

13/05/2021 

Math y Cais:  Amrywio Amod  

Cymuned: Llandwrog  

Ward: Talysarn 

 

Bwriad: Cais o dan Adran 73 i amrywio amod 6 ar ganiatâd 

cynllunio C18/1126/17/LL i  gynyddu'r nifer o symudiadau 

loriau HGV o 5 llwyth y diwrnod i 9 llwyth y diwrnod, 

dydd Llun i ddydd Gwener heb unrhyw symudiadau HGV 

ar ddydd Sadwrn. 

  

Lleoliad:  Chwarel Foel Tryfan, Y Fron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 

7RF 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CYMERADWYO GYDAG AMODAU 
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1.         Disgrifiad: 

1.1 Cyflwynir y cais hwn dan Adran 73 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 6 o ganiatâd 

cynllunio C18/0126/17/LL i ganiatáu cynnydd mewn allbwn o bum i naw llwyth HGV y dydd, a dim 

symudiadau HGV ar ddydd Sadwrn.  Bydd hyn yn arwain at gyfanswm o 45 cerbyd HGV yn cael 

mynediad i'r safle bob wythnos. 

 

1.2 Ar 18 Chwefror 2019, cymeradwywyd cais cynllunio C18/0126/17/MW yn ddarostyngedig i amodau, 

i amrywio amod 6 o ganiatâd cynllunio C16/0063/17/MW i ganiatáu pum llwyth HGV y dydd, o ddydd 

Llun i ddydd Gwener, heb unrhyw symudiadau HGV ar ddydd Sadwrn.    

 

1.3 Noder - Mae dau ganiatâd cynllunio eisoes yn bodoli ar gyfer y safle ac maent yn ymwneud ag 

echdynnu a phrosesu mwynau o wahanol ardaloedd yn y chwarel. Er mwyn cywirdeb ac i osgoi am-

heuaeth yn ymwneud â chyfraddau allbwn, mae chwaer gais, C21/0721/17/AC, yn ddarostyngedig i 

benderfyniad i gynyddu allbwn a chyfnerthu allbwn o'r holl chwarel i gyfanswm o 9 llwyth HGV ar 

ddyddiau gwaith. 

 

1.4 Mae’r safle wedi’i leoli ar dir comin gyferbyn â Hawl Tramwy Cyhoeddus, ac wedi'i gynnwys mewn 

Ardal Tirwedd Arbennig yn y CDLl mabwysiedig a 7. ar gofrestr tirwedd hanesyddol Nantlle CCW.  

Mae’r safle wedi’i leoli oddeutu 1000m y tu allan i Safle Treftadaeth y Byd UNESCO Llechi Cymru 

sydd newydd ei ddynodi, mae 1100m i'r de o bentref Rhosgadfan a 900m i'r gogledd o'r Fron.  

 

1.5 Roedd y safle’n weithredol dan ddarpariaethau'r caniatâd presennol a roddwyd ym 1951 i gynhyrchu 

llechi to a chynnyrch carreg hyd nes i oblygiadau ariannol beri iddo gau yn 1973.  Cynhwyswyd y safle 

ar restr statudol o hen weithfeydd mwynau ac fe’i dosbarthwyd yn ‘safle segur’ dan ddarpariaethau 

Deddf yr Amgylchedd 1995.  Bu i gais ar gyfer penderfynu amodau dan ROMP yn 2007 ail-actifadu'r 

gwaith mwynau ac mae'r gwaith wedi sefydlu ei hun yn y farchnad cynnyrch mwynau, wrth gynhyrchu 

agregau llechen a deunydd addurniadol i brosiectau lleol ac ar gyfer marchnadoedd ymhellach i ffwrdd.  

 

1.6 Nid yw'r cais yn syrthio o fewn y disgrifiad a'r meini prawf datblygu sydd yn Atodlen 1 Rheoliadau 

Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017, gan fod ardal y datblygiad yn syrthio 

y tu allan i'r trothwy gorfodol o 25ha ac mae wedi cael ei sgrinio yn negyddol dan Baragraff 2, Atodlen 

2 Rheoliadau AEA,'Extractive Industry, Quarries, open-cast mining and peat extraction’, ac fe ystyrir 

bod y trothwy cymwys o 'all development …’ ac nid oes angen cyflwyno Datganiad Amgylcheddol.  

 

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'r ystyriaethau polisi yn cynnwys Polisi 

Cynllunio Cenedlaethol a Chynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026.  

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. 
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Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn 2011 - 2026 

Polisi Strategol PS 13: Darparu Cyfleoedd ar gyfer Economi Ffyniannus  

Polisi Strategol PS 22: Mwynau  

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

Gerddi  

POLISI AMG 2: Ardaloedd o Dirwedd Arbennig 

POLISI AMG 3: Gwarchod a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn unigryw i Gymeriad y Dirwedd 

Leol 

POLISI AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

POLISI AMG 5: Gwarchod Safleoedd o Arwyddocâd Rhanbarthol neu Leol 

POLISI PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu  

POLISI PCYFF 6: Cadwraeth Dŵr 

POLISI TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

POLISI MWYN 3: Datblygiadau Mwynau 

POLISI MWYN 5:  Cylchfeydd Rhagod o amgylch Safleoedd Mwynau 

POLISI MWYN 9: Adfer ac Ôl-ofal 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - Llywodraeth Cymru, 

 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi ym Mholisi Cynllunio Cymru       

Llywodraeth Cymru, Rhifyn 11 (Rhagfyr 2018),   

       

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor Technegol 

(Cymru) 11: Sŵn, Llywodraeth Cymru  

         

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor Technegol 

(Cymru) 18: Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru  

        

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor Technegol 

(Cymru) 23: Datblygu'r Economi, Llywodraeth Cymru  

        

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 

(Cymru) 1: AGREGAU (Mawrth 2004), Llywodraeth Cymru  
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1  2259 - Cynnig i barhau i weithio Chwareli Moeltryfan ac Alexandra, Cesarea – Caniatawyd 11 

Rhagfyr 1951.  

3.2 3/17/126 – Defnyddio tir yn Chwarel Crown, Carmel ar gyfer saethu targed ac i adeiladu Maes 

Saethu wedi’i gymeradwyo gan y National Rifle Association – Caniatawyd gydag amodau ar 9 

Ionawr 1978. 

3.3 3/17/R126A – Adnewyddu caniatâd cynllunio ar gyfer defnyddio tir er dibenion saethu targed yn 

Chwarel Moel Tryfan – Caniatawyd gydag amodau ar 14 Mawrth 1984. 

3.4 3/17/126B - Adeiladu maes saethu llawddrylliau i gael ei ddefnyddio ar y cyd â'r maes saethu 

presennol - Gwrthodwyd caniatâd cynllunio gan Gyngor Bwrdeistrefol Arfon ar 13 Medi 1992, 

ond yn dilyn apêl, fe'i caniatawyd gydag amodau gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 30 Rhagfyr 

1992. 

3.5  Tomen Wastraff Llechi Alexandra Bach - Derbyniwyd hysbysiad ar 22 Tachwedd 2004 i waredu 

oddeutu 60,000 tunnell o ddeunydd o'r dyddodion gwaith mwynau. Caniatâd cynllunio tybiedig 

dan Rhan 23 (b) Gorchymyn Cyffredinol Datblygiadau a Ganiateir 1995. 

3.6  Tomen Lechi Newydd Crown - Derbyniwyd hysbysiad ar 19 Mai 2004 i dynnu oddeutu 13,000 

tunnell o ddeunydd o'r dyddodion gwaith mwynau. Caniatâd cynllunio tybiedig dan Rhan 23 (b) 

Gorchymyn Cyffredinol Datblygiadau a Ganiateir 1995. 

3.7 C07A/0325/17/MWCofrestrwyd cais i benderfynu ar amodau safle mwynau segur Rhan 1, dan 

Atodlen 13, Paragraff 9 Deddf yr Amgylchedd 1995, gyda’r awdurdod ar 1 Mai 2007.  Fel yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau, penderfynodd Cyngor Gwynedd ar 8 Hydref 2007, bod caffael a 

gweithio mwynau a'r gweithrediadau cysylltiedig yn Chwarel Moel Tryfan ac Alexandra, fel y'i 

cymeradwywyd dan ganiatâd cynllunio Rhif 2259, dyddiedig 11 Rhagfyr 1951, yn ddarostyngedig 

i atodlen o amodau fel y'i diwygiwyd.  

3.8 C09A/0207/17/MW- Caniatawyd gydag amodau ar 20 Ebrill 2009 – Codi lloc diogel, strwythurau, 

cynwysyddion, tanciau gwaddodi a gosod peiriannau ar gyfer gwneuthuriad llechi pensaernïol a 

chynnyrch crefftwaith llechi. Mae’r cyfleusterau’n ofynnol ar gyfer torri llechfeini a dynnir o’r 

chwarel er mwyn paratoi a chynhyrchu cynnyrch llechi pensaernïol a chrefftwaith ac mae'n 

hanfodol sefydlu iard ddiogel a gweithdy er budd hyfywdra'r gwaith mwynau. 

3.9 C13/1296/17/LL - Caniatawyd gydag amodau ar 19 Mawrth 2014 – Newidiadau i'r fynedfa 

briffordd bresennol a gwelliannau i'r ffordd gludo ynghyd â chreu ardal dros dro ar gyfer storio 

mwynau wedi'u prosesu. 

3.10 C14/0471/17/MW - Caniatawyd gydag amodau ar 5 Tachwedd 2014 - Amrywio amod 6 sydd 

wedi'i atodi i'r penderfyniad ROMP C07A/0325/17/MW i ganiatáu cynnydd yn allbwn y chwarel 

o 10,000 i 20,000 o dunelli y flwyddyn yn amodol ar uchafswm o bedwar llwyth y dydd.  

3.11 C15/0571/17/MW - Caniatawyd gydag amodau ar 1 Medi 2015 – Cais rhannol ôl-weithredol i 

gadw ardal stocio'r chwarel, ail-godi adeilad i ddarparu gofod gweinyddol a lles, gosod pont bwyso 

a gwaredu tomen llechi i ail-alinio llwybr cludo'r chwarel.  
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3.12 C16/0063/17/MW - Caniatawyd gydag amodau ar 17 Mawrth 2016 - Amrywio amod 6 sy'n 

gysylltiedig â phenderfyniad ROMP C14/0471/17/MW i ganiatáu cynnydd yn allbwn y chwarel, 

yn ddarostyngedig i ddim mwy na phedwar llwyth y dydd. 

3.13 C17/0902/17/MW – Caniatawyd gydag amodau ar 6 Rhagfyr 2017 – Cais ôl-weithredol i gadw 

ardal stocio ar gyfer storio cynnyrch mwynau wedi'u prosesu a phriddoedd adfer.  

3.14 C18/0125/17/MW – Caniatawyd gydag amodau ar 6 Medi 2018 ar gyfer gwaredu a phrosesu 

dyddodion gweithio mwynau presennol i gynhyrchu agregau llechi.  

3.15    C18/1126/17/LL - Caniatawyd ar 18 Chwefror 2019 i amrywio amod 6 o ganiatâd cynllunio 

C16/0063/17/MW i ganiatáu pum llwyth HGV y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener, heb unrhyw 

symudiadau HGV ar ddydd Sadwrn.  

4.          Ymgynghoriadau:   

Cyngor Cymuned Llandwrog: Cefnogi'r cais yn ddarostyngedig i gydymffurfio gyda'r cytundeb bod 

HGVs yn osgoi cyfnod traffig ysgol, penwythnosau a gwyliau 

cyhoeddus. 

 

Cyngor Cymuned Llanwnda:  Dim Ymateb  

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Eryri: 

Dim Ymateb  

 

Gwarchod y Cyhoedd 

Gwynedd: 

Dim sylwadau i'w gwneud ar y cais. 

 

Uned Priffyrdd a Thrafnidiaeth 

Gwynedd: 

Dim Ymateb   

 

Uned Hawliau Tramwy 

Cyhoeddus Gwynedd: 

Ni effeithir unrhyw HTC 

 

Cymdeithas Bori Uwchgwyrfai: 

  

 

Dim Ymateb  
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Yr Arolygiaeth Mwyngloddiau 

a Chwareli:  

  

 

Dim Ymateb  

 

Asiant Mwynau'r Goron: Dim Ymateb  

 

Datblygu Economaidd a 

Chymunedau Gwynedd:  

  

 

Dim Ymateb  

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Nid yw CNC yn ystyried bod y datblygiad arfaethedig yn effeithio ar 

faterion a restrir ar eu pynciau ymgynghori ac felly nid oes ganddynt 

sylw i'w wneud ar y datblygiad arfaethedig.  

 

Dŵr Cymru: Dim sylwadau i'w gwneud  

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Gosodwyd hysbysiad mewn lleoliad gerllaw'r safle a derbyniwyd un 

llythyr oedd yn nodi pryder o ran llwch a bod HGVs yn mynd i'r safle 

cyn 6:30am. 

 

Asesu’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

5. Egwyddor y datblygiad  

5.1 Mae Adran 73, Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn galluogi ymgeisydd i wneud cais i ddat-

blygu tir heb gydymffurfio gyda'r amodau sy'n atodol i ganiatâd cynllunio sy’n bodoli. 

 

5.2 Dan yr adran yma gall yr Awdurdod Cynllunio Lleol newid neu dynnu amodau ond ni all newid 

unrhyw ran arall o'r caniatâd. Mae cais a.73 llwyddiannus yn golygu caniatáu caniatâd cynllunio 

newydd ac felly mae'r caniatâd gwreiddiol yn parhau yn gyfan. Wrth benderfynu ar gais a.73, gall 

yr Awdurdodau Cynllunio Lleol osod amodau y tu hwnt i'r rhai a gynigir yn y cais gwreiddiol. Er 

hynny, dylai'r amodau a osodwyd ond fod yn rhai y gellid fod wedi eu gosod ar y caniatâd 

gwreiddiol. Yn flaenorol, y farn oedd na ddylai'r newidiadau a ganiateir olygu 'newid sylfaenol' i'r 

bwriad a gynigiwyd yn y cais gwreiddiol.  

 

5.3 Mae’r cais hwn yn ymwneud â chynyddu allbwn o 5 i 9 llwyth ar ddyddiau gwaith. Dylid nodi y 

bydd gweithrediadau yn arwain at symud yr un faint o ddeunydd gyda chaniatâd o waith y chwarel 

er y bydd hynny'n digwydd ar raddfa gyflymach. Gyda'r holl amodau cynllunio eraill yn cael eu 

hail-osod, megis amodau yn ymwneud ag effaith ar y dirwedd, archaeoleg ddiwydiannol, 

treftadaeth, diogelwch amgylcheddol, oriau gwaith, cyfnodedd, bioamrywiaeth, hawliau tramwy 

cyhoeddus a safleoedd dynodedig, ystyrir mai'r prif ystyriaethau cynllunio perthnasol sy'n 
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ymwneud â'r cais hwn yw dwyster y broses gynhyrchu a, thrwy hynny, yr effaith ychwanegol ar y 

briffordd.  

 

 

Materion Tirwedd a Chadwraeth 

 

5.4 Yn ogystal â pherthnasedd y cais cynllunio hwn, dylid ychwanegu bod Safle Treftadaeth y Byd 

UNESCO Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru sydd newydd ei ddynodi oddeutu 1km o ffin 

y gwaith llechi hwn. Er nad oedd yn ddynodiad pan gafodd cais cynllunio C18/0126/17/MW ei 

benderfynu, ni ystyrir y bydd cynnydd mewn symudiadau cerbydol, sef yr hyn y gwneir cais 

amdano, yn cael effaith faterol ar ei osodiad yn fwy na'r caniatâd sydd eisoes yn bodoli.  

 

Materion Trafnidiaeth 

 

5.5 Ni dderbyniwyd sylwadau anffafriol gan yr ymgynghorwyr statudol, gyda'r Adran Briffyrdd yn 

nodi y byddai'r cynnydd arfaethedig mewn symudiadau cerbydol yn finimal. Roedd sylwadau pel-

lach yn ymwneud â'r trefniant gwirfoddol parhaus o lwybro cylchol lle mae HGVs yn cyrraedd y 

safle o'r Groeslon ac yn cael mynediad drwy Rostryfan sydd, mewn gwirionedd, yn haneru symudi-

adau traffig i'r chwarel ac oddi yno cyn ail-ymuno â'r A487. Er na ellir amodi'r trefniant hwn, mae'r 

ymgeisydd a'r Awdurdod Cynllunio Mwynau yn awyddus iddo barhau. Cytunir a datblygir trefni-

adau o'r fath fel rhan o'r Grŵp Cyswllt Cynllunio parhaus sy'n cyfarfod bob blwyddyn i drafod 

gweithrediadau'r safle. Fel rhan o'r broses ymgynghori statudol cafwyd cefnogaeth i'r cais gan 

Gyngor Cymuned Llandwrog yn ddarostyngedig i symudiadau HGV yn osgoi traffig ysgol yn y 

bore a'r prynhawn. Eto, mae hwn yn drefniant gwirfoddol a gaiff ei gytuno a'i ddatblygu drwy'r 

Grŵp Cyswllt Cynllunio ar gyfer y safle. 

 

5.6 O ystyried na fydd ond newid bychan i'r cyfyngiadau allbwn presennol, ystyrir bod y cynnig yn 

dderbyniol mewn egwyddor a'i fod yn cydymffurfio â Pholisi TRA 4 Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd Gwynedd a Môn.   

 

Mwynderau Preswyl 

 

5.7 Mae dau eiddo preswyl, neu ddatblygiad sensitif, o fewn 200m o safle'r cais, sef Tan y Foel Fawr, 

oddeutu 103m ac sydd wedi'i leoli ar droed y ffordd gludo inclein, a'r llall yw Tan y Foel Fach, 

oddeutu 150m i'r gogledd.  Noda MTAN1 bod gwaith ymchwil wedi dangos fod pobl sy'n byw ger 

gweithfeydd mwynau yn ystyried mai llwch yw prif effaith echdynnu mwynau ac unrhyw 

weithrediadau prosesu, ac yna traffig, sŵn a ffrwydradau.   

 

5.8 Mae Polisi Cynllunio Cymru a NCTM1: Agregau, yn nodi'r egwyddor o gylchfeydd rhagod o 

amgylch safleoedd echdynnu mwynau.  Mae Polisi MWYN 5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

yn mabwysiadu'r amcanion o warchod defnyddiau tir sy'n fwyaf sensitif i effaith gwaith mwynau 

drwy sefydlu pellteroedd gwahanu rhwng defnyddiau tir a allai wrthdaro.  Mae NCTM1 yn ar-

gymell pellter o 100 metr fan leiaf ar gyfer gweithfeydd tywod a graean ac eraill lle na chaniateir 

ffrwydro, er bod y CDLl ar y Cyd yn manylu ar gylch rhagod o 200m ar gyfer pob gwaith llechi 

gan gynnwys dyddodion gwaith mwynau oni bai bod rhesymau clir a chyfiawn dros leihau'r pellter 

pan fo effaith gyfyngedig o'r safle echdynnu.  

 

5.9 O ran y cais hwn, yr unig effeithiau mwynderol i'w hystyried yw'r cynnydd mewn allbwn o bum 

llwyth i naw llwyth y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener, heb ddim symudiadau HGV ar ddydd 

Sadwrn.  Mae'r amodau cynllunio sydd wedi'u gosod ar ganiatâd C18/1126/17/LL yn barod yn 

bodloni safonau cyfoes ac yn rhoi digon o reolaeth o ran effeithiau niwsans posib sŵn a llwch ar 

fwynderau'r ardal ac nid oes gan Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd unrhyw sylwadau i'w gwneud ar 

y cais. 
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5.10 Oherwydd hyblygrwydd amod cynllunio presennol sy'n ymwneud â llwythi dyddiol, mae'r ACM 

wedi caniatáu trefniant anffurfiol i gynyddu allbwn i 9 llwyth y dydd ar gyfer y 12 mis diwethaf i 

ddigolledu am fesurau cyfnod clo Covid a gyfyngodd allbwn yn 2020. Er na wnaed unrhyw gŵyn 

i'r Gwasanaeth ynghylch gweithrediadau yn y chwarel, derbyniwyd sylwadau fel rhan o'r broses 

cais cynllunio hon gan breswylydd cyfagos yn nodi bod llwch wedi dod yn fwy o broblem yn ystod 

tywydd sych a chafwyd achosion o gerbydau yn cyrraedd y safle mor gynnar â 6.30am. Ar ôl codi'r 

mater hwn gyda gweithredwr y chwarel, maent wedi cynyddu mesurau atal llwch ac wedi cael ar 

ddeall y bydd gwaith monitro amlach yn cael ei wneud gan Wasanaeth Cynllunio Mwynau a 

Gwastraff Gogledd Cymru gyda mesurau cydymffurfio safle. Mewn perthynas â phroblemau cer-

bydau yn mynd i'r safle am 6:30am, mae’r mater hwn bellach wedi'i ddatrys ac nid oes unrhyw 

gerbyd HGV yn mynd i'r safle tan 7.30am. Bydd y materion hyn yn cael eu trafod gyda'r 

gweithredwr a'r gymuned yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Cyswllt Cynllunio. 

 

5.11 Mae'n annhebygol y bydd unrhyw newid amlwg yn amodau gweithio'r safle ac nid oes unrhyw 

faterion polisi cynllunio sy'n ddigonol i gyfiawnhau gwrthod y cais cynllunio ac mae materion yn 

ymwneud â sŵn, llwch a rheolaethau amgylcheddol wedi sefydlu'n dda ar y safle hwn ac nid oes 

llawer o enghreifftiau o gwynion wedi'u hanfon ymlaen at sylw'r awdurdod cynllunio mwynau.  

Ystyrir felly, na fydd y cynnydd mewn traffig cerbydol yn cael effaith andwyol ar fwynderau'r ardal 

ac felly mae'n cydymffurfio â pholisïau MWYN 3 a PCYFF 2 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn. 

 

Materion cynaladwyedd 

5.12 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; "alluogi pawb ym mhob 

cwr o’r byd i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol a mwynhau gwell ansawdd bywyd heb beryglu 

ansawdd bywyd cenedlaethau’r dyfodol", ac yn unol â saith nod lles 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015' i helpu sicrhau bod pob corff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un weledi-

gaeth o Gymru gynaliadwy.  

 

5.13 Fel Awdurdod Cynllunio Mwynau, mae dyletswydd ar y Cyngor i sicrhau bod adnoddau mwynau’n 

cael eu defnyddio mewn modd cynaliadwy, fel y gallent gyfrannu’n briodol at ofynion deunyddiau 

adeiladu’r ardal yn unol ag egwyddorion allweddol polisi cynllunio mwynau Llywodraeth Cymru. 

Mae gan Wynedd hanes hir o gloddio mwynau, ac mae’n parhau i fod yn rhan bwysig o’i gwead 

economaidd a chymdeithasol. Bydd y datblygiad yn sicrhau cyflenwad parhaus o gynnyrch llechi 

yn Chwareli Moel Tryfan ac Alexandra a bydd hyn yn sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei 

rwymedigaethau dosrannu ar gyfer cyflawni mwynau eilaidd ar gyfer is-ranbarth Gogledd Cymru.  

 

Yr Economi 

5.14  Yng Ngwynedd, mae chwareli llechi wedi bod ffordd o fyw ers canrifoedd ac mae etifeddiaeth ei 

weithgarwch wedi dod yn gymaint o ran o ddiwylliant â thirwedd yr ardal â’r iaith Gymraeg a’r 

golygfeydd.  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 
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awdurdodau cynllunio lleol gydnabod arwyddion y farchnad a rhoi sylw i'r angen i dywys datblyg-

iad economaidd i’r lleoliadau mwyaf addas yn hytrach na rhwystro neu atal y fath ddatblygiad. 

 

5.15  Bydd y datblygiad arfaethedig yn sicrhau cyflogaeth barhaus i'r gweithwyr sydd wedi'u cyflogi'n 

uniongyrchol ac yn anuniongyrchol o ganlyniad i weithrediadau'r chwarel.  Yn fwy na hyn, mae 

cadw gweithwyr lleol yn cael effeithiau positif ar ddiwylliant, ac yn fwy penodol, ar statws y Gym-

raeg yn yr ardal. Mae'r cynnig sy'n ymwneud â'r cais yn hollol hanfodol i gyfraniad economaidd y 

cwmni yn y dyfodol.  Mae’r cwmni’n gwneud cyfraniad uniongyrchol a sylweddol i’r economi 

lleol, yn cyflogi hyd at 11 o weithwyr sy'n gysylltiedig â'r gweithgareddau mwyngloddio neu 

gwmnïau sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer y cwmni gweithredol.  

 

5.16  Felly, mae’n debygol y bydd y bwriad yn gwneud cyfraniad positif i economi’r ardal yn unol â 

Pholisi Strategol PS 13 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 - 2026.  

 

6.  Ystyriaethau Eraill: 

6.1 Mae'r Cyngor wedi rhoi sylw dyledus i'w ddyletswydd dan Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 

1998 ac wedi ystyried na fyddai unrhyw gynnydd sylweddol nac annerbyniol mewn trosedd ac 

anhrefn o ganlyniad i'r penderfyniad a argymhellir. 

 

6.2 Mae’r Cyngor wedi gweithredu yn unol â Deddf Hawliau Dynol 1998, gan gynnwys Erthygl 8 y 

Confensiwn, ac mewn modd sy'n angenrheidiol mewn cymdeithas ddemocrataidd er budd nodau 

cyfreithlon y Ddeddf a'r Confensiwn. 

 

6.3 Mae'r Cyngor wedi rhoi sylw dyledus i'w ddyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010. 

 

6.4 Mae'r Cyngor wedi rhoi sylw dyledus i'w ddyletswydd dan Adran 3 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn ystyried na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar 

gyflawni'r amcanion llesiant o ganlyniad i'r penderfyniad a argymhellir. 

 

7.  Casgliad 

7.1  Mae'r bwriad yma yn ceisio amrywio amod 6 o ganiatâd cynllunio C18/1126/17/LL i ganiatáu 

cynnydd mewn allbwn o bump i naw llwyth HGV y dydd, yn ystod yr wythnos.  Mae chwaer gais, 

C21/0721/17/AC, yn bwriadu cynyddu allbwn i'r un graddau gan gyfnerthu'r llwythi i gyfanswm 

allbwn o naw llwyth HGV y dydd yn ystod yr wythnos o'r safle. Ystyrir fod yr adroddiad hwn yn 

dangos fod yr holl ystyriaethau cynllunio materol wedi cael eu hasesu a bod y bwriad yn gyson 

gyda Chynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn a fabwysiadwyd ynghyd â Pholisïau a 

Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol.  Cyflwynwyd y cais yma dan a.73 sy'n caniatáu i amod 6 o'r 

caniatâd i gael ei amrywio, gan hefyd ganiatáu rheolaeth ddigonol ac ail-osod yr holl amodau eraill 

sy'n ymwneud â'r effaith ar y dirwedd, archaeoleg ddiwydiannol, treftadaeth, diogelwch 

amgylcheddol, oriau gwaith, cyfnodedd, adfer, bioamrywiaeth, hawliau tramwy cyhoeddus a safle-

oedd dynodedig. 
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8. Argymhelliad:  

Cymeradwyo yn amodol i'r newid a ganlyn i amod 6 o gais cynllunio C18/1126/17/LL:  

6. Ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig yr awdurdod cynllunio mwynau ymlaen llaw, ni fydd yr 

allbwn, yn unigol neu ar y cyd ag unrhyw ganiatâd cynllunio mwynau presennol arall ar y safle, 

yn fwy na'r gyfradd uchaf o ddim mwy na naw llwyth HGV y dydd, ddydd Llun i ddydd Gwener, a 

dim symudiadau cerbydau HGV ar ddydd Sadwrn. Rhaid gofalu y bydd ffigyrau allbwn o’r safle 

dros unrhyw gyfnod penodedig ar gael i’r awdurdod cynllunio lleol, ar gais, o fewn 21 diwrnod. 

 

Y datblygiad i fod yn amodol i'r un atodlen o amodau dan y caniatâd cynllunio blaenorol a 

roddwyd C18/1126/17/LL i reoli sŵn, llwch, dirgryniad, hydroleg, gwarchod yr amgylchedd 

dŵr, trefn y gweithrediadau, cydymffurfio â chynlluniau'r cais, archeoleg, lliniaru ecolegol, 

adolygu gweithrediadau ac adfer dilyniadol.  
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 Rhif:    8 

 

Cais Rhif:                   C21/0922/03/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

22/09/2021 

Math y Cais: Llawn 

Cymuned: Ffestiniog 

Ward: Diffwys a Maenofferen 

 

Bwriad: Cais i ddymchwel siop presennol a chodi 1 siop, 3 tŷ 

marchnad agored ac 1 tŷ fforddiadwy ynghŷd â mynediad 

gerbydol newydd a darpariaeth parcio (Ail-gyflwyniad) 

  

Lleoliad: Cyn siop Woolworths, 30 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, 

LL41 3AE 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer dymchwel siop wag presennol a chodi 1 siop, 3 tŷ marchnad agored ac 

1 tŷ fforddiadwy ynghyd â mynediad gerbydol newydd a darpariaeth parcio yng nghyn safle 

Woolworths, Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog.  

 

1.2 Byddai’r datblygiad wedi ei rannu yn ddau ran, sef un adeilad yn wynebu’r Stryd Fawr a’r adeilad 

arall yn wynebu Stryd Glynllifon. Byddai’r adeilad blaen wedi ei rannu yn ardal siop  (A1) gan 

fesur oddeutu 55.7 medr sgwâr a gyfochrog byddai cyntedd mynediad i ddwy uned breswyl. Byddai 

fflat (2 ystafell wely) uwchben y siop a thŷ  (1 ystafell wely) deulawr gyfochrog a chefn y siop a 

gardd iddo. Byddai’r ail adeilad yn cynnwys dwy uned breswyl (1 ystafell wely) fyddai’n ymestyn 

dros dri llawr gyda gerddi mwynderol a darpariaeth parcio yr un. Byddai’r adeiladau wedi eu 

gorffen gyda thoeau llechi a chymysgedd o wynebau llechi, rendr llyfn a byrddau pren ar y muriau.  

 

1.3 Mae’r safle dan sylw o fewn ffin datblygu Canolfan Wasanaeth Drefol, Blaenau Ffestiniog. Saif o 

fewn dynodiad ardal Canol Tref fel a glustnodir ym Mapiau Gosodiad Cynllun Datblygu Lleol 

gyda’r ardal siopau ar ochr ddwyreiniol y Stryd Fawr yn terfynu ar y safle. Fe wasanaethir y safle 

gan gefnffordd yr A470 i’r blaen a ffordd sirol ddi-ddosbarth Heol Glynllifon i’r ochr. Saif o fewn 

dynodiad Safle Treftadaeth y Byd, Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Blaenau 

Ffestiniog ac o fewn parth 500medr i Heneb Gofrestredig Chwarel Diffwys.  

1.4        Cyflwynir y cais i Pwyllgor Cynllunio ar gais yr Aelod Lleol.  

1.5 Mae’r cais yn ail gyflwyniad o gais cynllunio C21/0295/03/LL a dynnwyd yn ôl er mwyn ymateb  

i bryderon y Swyddogion Cynllunio.  

 

1.6       Cyflwynwyd y dogfennau canlynol fel gwybodaeth gyda’r cais:  

 Datganiad Cynllunio 

 Strategaeth Ddraenio 

 Asesiad Ecolegol Cychwynnol 

 

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 

PS 1 Yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig 

ISA 1 Darpariaeth Isadeiledd  Tud. 174



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 28/02/2022 
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
 

 

PS 4 Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd 

 TRA 2 Safonau parcio 

TRA 4 Rheoli ardrawiadau cludiant 

PS 5 Datblygiad cynaliadwy 

PS 6 Lliniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd   

PCYFF 1 Ffiniau datblygu 

PCYFF 2 Meini prawf datblygu 

PCYFF 3 Dylunio a siapio lle 

PCYFF 4 Dylunio a thirweddu 

PCYFF 5 Rheoli Carbon 

PCYFF 6 Cadwraeth dŵr 

PS15 Datblygiadau canol trefi a manwerthu 

MAN 1 Datblygiadau arfaethedig mewn canol trefi 

PS 17 Strategaeth aneddleoedd 

TAI 1 Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol  

TAI 8 Cymysgedd briodol o dai 

PS 18 Tai fforddiadwy 

TAI 15 Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad 

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

PS 20 Diogelu a lle bo’n berthnasol wella asedau treftadaeth 

AT 1 Ardaloedd cadwraeth, safleoedd treftadaeth y byd a thirweddau, parciau a 

gerddi hanesyddol cofrestredig 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019)  

Canllaw Cynllunio Atodol: Cymysgedd Tai (Hydref 2018) 

Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio (Medi 2019) 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy  

(Gorffennaf 2019)  
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Canllaw Cynllunio Atodol: Newid defnydd cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol, safleoedd 

cyflogaeth, ac unedau manwerthu (Ionawr 2021)  

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, Chwefror 2021) 

 Cymru’r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040 

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

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 4: Datblygiad manwerthu a masnachol (2016) 

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

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

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 20: Cynllunio a’r Gymraeg (2017) 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 24: Yr amgylchedd Hanesyddol (2017) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 C21/0295/03/LL Cais i ddymchwel y siop presennol a chodi 1 siop, 3 tŷ marchnad agored ac 1 tŷ 

fforddiadwy ynghyd a mynediad cerbydol newydd a darpariaeth parcio:  

Tynnwyd yn ôl 27 Mai 2021  

Y20/0687 Ymholiad Cyn Cais i ail ddatblygu’r safle 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

Cyngor 

Cymuned/Tref:  

Mae’r Cyngor Tref yn cydnabod yn llwyr yr angen i ail-ddatblygu’r safle yma ar 

sail iddi fod yn wag ers blynyddoedd maith, ond mae amryw o bryderon gan 

drigolion lleol yn codi sydd wedi arwain y Cyngor Tref i wrthod y cais cynllunio 

hwn fel ag y mae. 

Noder y pryderon fel a ganlyn: 

 Pryderon am effaith ar allanfa dan y Meirion os aiff y datblygiad ymlaen 

fel y cynllunnir. 

 Pryderon am sylfeini a diogelwch adeiladau sydd yn gysylltiedig i 30 stryd 

fawr petae’r adeilad yn cael ei ddymchwel a theimlir nad yw hyn wedi ei 

grybwyll yn y cais cynllunio.  

 Gwybodaeth lleol yn honni fod y fynedfa i’r safle ar y cynlluniau ddim yn 

rhan o dir yr ymgeisydd, ond yn hytrach yn berchen i perchnogion ‘Y 

Meirion Vaults’. 

 Pryderon am fynedfa’r safle, mewn ardal sydd eisoes dan bwysau gyda 

traffig trwm gan gynnwys y clipa ac bysiau ysgolion. Mae pryderon y 

byddai ychwanegu mynedfa newydd a chynyddu’r traffig yn ardal hwn yn 

arwain at greu safle anniogel i geir. 
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 Effaith negyddol amlwg ar breifatrwydd cymdogion y safle. 

 Ac yn gyffredinol ymateb y gymuned fod y cynlluniau yn gorddatblygiad 

i’r safle penodol yma. 

 

Uned 

Drafnidiaeth: 

Heb eu derbyn. 

 

Uned 

Bioamrywiaeth: 

Mae'r ymgeisydd wedi darparu adroddiad rhywogaethau gwarchodedig gan 

Cambrian Ecology. Nid oedd unrhyw arwydd o ystlumod. Nid oes gennyf unrhyw 

bryderon ecolegol, ond mae'r adroddiad yma yn argymell blychau adar y to i wella 

bioamrywiaeth ac rwyf yn cytuno gyda hyn, a byddwn yn ddiolchgar pe byddai'r 

datblygiad yn cynnwys y blychau adar hyn.  

 

Uned Draenio Tir 

(Ymgynghoriaeth 

Gwynedd): 

Ers y 7fed Ionawr 2019, mae angen systemau draenio cynaliadwy (SDC) i reoli 

dŵr wyneb ar gyfer pob datblygiad newydd o fwy nac 1 tŷ neu lle mae’r 

arwynebedd adeiladu gydag oblygiadau draenio yn 100m2 neu fwy. Rhaid i 

systemau draenio fod wedi eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau gofynnol 

ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru.  

Rhaid i’r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan Gyngor Gwynedd yn ei rôl fel 

Corff Cymeradwyo SDC (CCS) cyn y bydd gwaith adeiladu’n dechrau.  

Oherwydd maint a natur y datblygiad mae’n bosib bydd angen darparu cais i’r 

Corff Cymeradwy SDS i’w gymeradwyo cyn dechrau’r gwaith adeiladu. Mae’r 

strategaeth ddraenio a gyflwynwyd yn awgrymu fod y datblygwr yn bwriadu 

draenio’r safle mewn modd cynaliadwy addas ond hyd nes y gwneir cais i'r CCS 

nid oes sicrwydd y byddai’r cynllun y safle yn galluogi cydymffurfiaeth â'r gyfres 

lawn o safonau SDC cenedlaethol. Argymhellir ymgynghoriad cynnar gyda’r 

CCS. 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Cynllunio-a-rheolaeth-

adeiladu/Cynllunio/System-Draenio-Cynaliadwy.aspx 

 

Uned Strategol 

Tai: 

Heb eu derbyn. 

 

Iechyd yr 

Amgylchedd 

(Gwarchod y 

Cyhoedd)  

Heb eu derbyn. 
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Trafnidiaeth 

Cynulliad:  

Cyfeiriaf at eich ymgynghoriad o'r 01/10/2021 am y cais cynllunio uchod a 

hysbysaf fod Llywodraeth Cymru, fel yr awdurdod priffyrdd i gefn ffordd yr A470, 

yn cyfeirio y dylai unrhyw ganiatâd a roddir gan eich awdurdod gynnwys yr 

amodau isod:     

1) Rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno Datganiad Dull i waith gael ei ymgymryd 

ger Cefnffordd yr A470 i'w gymeradwyo gan yr awdurdod lleol, mewn 

ymgynghoriad â Llywodraeth Cymru, cyn bod unrhyw waith yn dechrau 

ar y safle.    

2) Rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu i'r 

awdurdod lleol i'w gymeradwyo, mewn ymgynghoriad gyda Llywodraeth 

Cymru, cyn bod unrhyw waith yn dechrau ar y safle.     

Mae'r amodau uchod wedi eu cynnwys i gynnal diogelwch ac i draffig y gefn ffordd 

lifo'n rhydd.  

 

Dylid dwyn y pwyntiau isod i sylw'r ymgeisydd:   

A. Dylai'r ymgeisydd nodi nad yw caniatâd cynllunio yn golygu caniatâd dan 

y Ddeddf Priffyrdd ar gyfer amryfal weithgareddau a fedrai fod yn gy-

sylltiedig gyda'r datblygiad h.y. defnyddio'r briffordd/troedffordd/ymyl y 

ffordd i: er enghraifft, dodi deunyddiau, sgipiau, codi sgaffald, cloddio yn 

y briffordd neu godi offer rheoli traffig. Bydd gweithgareddau o'r fath an-

gen caniatâd ar wahân gan yr Awdurdod Priffyrdd;   

B. Bydd unrhyw drefniadau rheoli traffig dros dro fydd eu hangen mewn 

cysylltiad â'r cais hwn yn unol â Phennod 8 o'r Canllaw Arwyddion Traffig 

ac yn unol â'r Cod Ymarfer Diogelwch Gwaith Stryd a Gwaith Ffordd, ac 

yn cael ei gymeradwyo gan yr awdurdod priffyrdd.   

C. Rhaid i arwyddion traffig yng Nghymru fod yn ddwyieithog, gyda'r Gym-

raeg uwchben y Saesneg, gan lynu at fanylebau Llywodraeth Cymru, 

gweler y ddolen a ganlyn i gael y manylion safonol;http://www.traffic-

wales.com/traffic_signs.aspx   

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, anfonwch nhw i flwch post 

Llywodraeth Cymru sef 

NorthandMidWalesDevelopmentControlMailbox@gov.wales  

 

Dŵr Cymru: Cyfeiriwn at yr ymgynghoriad cynllunio ynglŷn â'r safle uchod, a gallwn 

ddarparu'r sylwadau isod o safbwynt y datblygiad arfaethedig.   

Ymgynghorwyd yn flaenorol gyda Dŵr Cymru ar gais tebyg (Cyf: 

C21/0295/03/LL) i ail-ddatblygu 30 Stryd Fawr, a'n hymateb (Cyf: 

PLA0056011) oedd nad oedd gennym unrhyw wrthwynebiad yn amodol i 

argymell nodiadau cynghori fel rhan o'r cais hwn, er ein bod yn cydnabod derbyn 

cynllun draenio sy'n dangos cynigion i gludo llif dŵr arwyneb i'r garthffos 

gyhoeddus gyfun.   Rydym yn cydnabod i'r cais hwn gael ei dynnu'n ôl yn 

ddiweddarach. Fel rhan o'r cais diweddaraf yma (Cyf:C21/0922/03/LL), mae'r un 

'Strategaeth Ddraenio' (Cyf: 224-R1) wedi ei chyflwyno fel a wnaed gyda (Cyf: 

PLA0056011), sef y cais blaenorol i ddibenion unrhyw gais SAB a ddaw, rydym 

yn argymell archwiliadau pellach i'r opsiynau amgen i ddraenio dŵr wyneb gan 

gynnwys unrhyw garthffosydd dŵr wyneb a systemau draenio'r briffordd.    

 

Tud. 178



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 28/02/2022 
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
 

 

 

Felly, gofynnwn os ydych yn debygol o roi caniatâd cynllunio i'r datblygiad 

uchod, bod y Nodiadau Cynghori a ganlyn yn cael eu cynnwys yn y caniatâd i 

sicrhau na fydd unrhyw niwed i breswylwyr presennol nac i’r amgylchedd nac i 

asedau Dŵr Cymru:  

Nodiadau Cynghori 

O 7 Ionawr 2019, mae'r datblygiad arfaethedig hwn yn amodol i Atodlen 3, 

Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Felly, mae'r datblygiad angen 

cymeradwyaeth ar gyfer nodweddion Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS), yn 

unol â'r 'Safonau statudol ar gyfer systemau draenio cynaliadwy - dylunio, 

adeiladu, gweithredu a chynnal systemau draenio dŵr wyneb'. Argymhellir felly 

bod y datblygwr yn ymgysylltu mewn ymgynghoriad â Chyngor Sir Gwynedd, 

fel y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB), mewn perthynas â'u 

cynigion ar gyfer nodweddion Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS). Noder: 

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn ymgynghorai statudol ar gyfer y broses cais 

SAB a bydd yn darparu sylwadau i unrhyw gynigion SuDS drwy ymateb i 

ymgynghoriad SAB. 

Efallai bydd angen i'r ymgeisydd wneud cais i Ddŵr Cymru / Welsh Water ar gyfer 

unrhyw gyswllt i'r garthffos gyhoeddus dan A106 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991. 

Os bydd y cysylltiad i'r rhwydwaith garthffos gyhoeddus naill ai drwy ddraen 

ochrol (h.y. draen sy'n ymestyn y tu hwnt i ffin yr eiddo cysylltiol) neu drwy 

garthffos newydd (h.y. yn gwasanaethu mwy nag un eiddo), mae bellach yn 

ofyniad mandadol i ymrwymo yn y lle cyntaf i Gytundeb Mabwysiadu Adran 104 

(Deddf Diwydiant Dŵr 1991). Hefyd, mae'n rhaid i ddyluniad y carthffosydd a'r 

draeniau ochrol gydymffurfio â Safonau Gweinidogion Cymru ar gyfer 

Carthffosydd Aflan a Draeniau Ochrol, a chydymffurfio â'r cyhoeddiad "Sewers 

for Adoption" - 7fed argraffiad. Gweler gwybodaeth bellach ar dudalennau'r 

Gwasanaethau i Ddatblygwr www.dwrcymru.com.   

 

Hysbysir yr ymgeisydd hefyd y gallai bod rhai carthffosydd cyhoeddus a draeniau 

ochrol heb gael eu cofnodi ar ein mapiau carthffosydd cyhoeddus gan eu bod yn 

wreiddiol mewn perchnogaeth breifat ac wedi eu trosglwyddo i berchnogaeth 

gyhoeddus drwy natur Rheoliadau y Diwydiant Dŵr (Cynlluniau i Fabwysiadu 

Carthffosydd Cyhoeddus) 2011.  Gall presenoldeb asedau o'r fath effeithio ar y 

bwriad.  Er mwyn ein cynorthwyo i ddelio gyda'r bwriad gofynnwn i'r ymgeisydd 

i gysylltu â Dŵr Cymru Welsh Water i sefydlu lleoliad a statws y cyfarpar. Dan 

Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru hawliau i gael mynediad i'w 

offer bob amser.   

Mae ein hymateb yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gan eich cais. 

Gofynnwn yn garedig, pe byddai'r bwriad yn newid yn ystod proses y cais, i chi 

ail-ymgynghori gyda ni a chadwn yr hawl i roi cyflwyniad newydd.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r is-lofnodedig ar 0800 917 

2652 neu dros e-bost ar developer.services@dwrcymru.com   
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Cyfoeth Naturiol 

Cymru: 

Nid ydym yn gwrthwynebu'r datblygiad arfaethedig fel y'i cyflwynwyd ac 

rydym yn darparu'r cyngor canlynol. 

Rhywogaethau Gwarchodedig 

Nodwn fod yr adroddiad ystlumod a gyflwynwyd i gefnogi'r cais uchod (Ecoleg 

Cambrian. Asesiad Ecolegol Rhagarweiniol - 30 High St, Blaenau Ffestiniog. V2. 

23/02/2021) wedi nodi nad oedd ystlumod yn defnyddio'r safle ymgeisio. Felly, 

nid oes gennym unrhyw sylwadau 

i'w gwneud ar y cais fel y'i cyflwynwyd. 

Materion eraill 

Mae ein sylwadau uchod dim ond yn ymwneud yn benodol â materion ar ein rhestr 

wirio, Gwasanaeth Cynghori ar Gynlluniau Datblygu: pynciau ymgynghori (Medi 

2018), sydd i'w gweld ar ein gwefan. Nid ydym wedi ystyried yr effeithiau posibl 

ar faterion eraill ac ni ellir diystyru’r posibilrwydd y gallai’r datblygiad arfaethedig 

effeithio ar fuddiannau eraill. 

Atgoffwn yr ymgeisydd am y ffaith mai ei gyfrifoldeb ef yw sicrhau ei fod yn cael 

yr holl drwyddedau/caniatadau eraill sy’n berthnasol i’w ddatblygiad, yn ogystal â 

chaniatâd cynllunio. Cyfeiriwch at ein gwefan am fanylion pellach. 

Rhoddir Cyngor i'r Datblygwr hefyd- Gweler llythyr 20.10.21 

 

Cadw:  Diolch yn fawr i chi am eich llythyr yn gwahodd ein sylwadau ar y wybodaeth a 

gyflwynwyd i'r cais cynllunio uchod. 

  

Cyngor 

Ar ôl ystyried y wybodaeth a ddarparwyd yn ofalus, nid oes gennym unrhyw 

wrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig o safbwynt safle treftadaeth y byd a 

restrwyd yn ein hasesiad isod o'r cais.   

Mae polisi cenedlaethol a rhan Cadw mewn cynllunio wedi eu nodi yn Anecs A.  

 

Asesiad  

Lleolir ardal y cais oddi fewn i derfynau Ffestiniog, ei mwynfeydd ai chwareli 

llechi, 'tre'r llechi' a'r rheilffordd i Borthmadog sydd yn rhan o Safle Treftadaeth y 

Byd Gogledd Orllewin Cymru - Y Diwydiant Llechi.   

Mae cyn siop Woolworth yn adeilad gyda tho gwastad sy'n 'ymdebygu i focs' a 

adeiladwyd ar ddaear sydd ar lethr graddol i'r de o'r Stryd Fawr, a agorodd fel siop 

yn 1933.   Mae gan yr adeilad flaen unllawr ar y Stryd Fawr, sydd wedi cadw rhai 

elfennau o arddull corfforedig Woolworths ond yn gyffredinol nid yw'n gwella'r y 

strydwedd bresennol.   Mae'r strwythur tu ôl i'r wyneb blaen fel bloc gydag ychydig 
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iawn o werth pensaernïol.  Adeilad arall fydd yn cael ei ddymchwel fel rhan o'r 

datblygiad arfaethedig yw storfa sy'n wynebu Heol Glynllifon.  Mae hwn yn 

adeilad gyda llechi traddodiadol ar y muriau ac ar y to brig ac mae'n ymddangos 

iddo gael ei adeiladu yn gynharach na siop Woolworths, ond iddo gael ei 

ymgorffori fel rhan o'r siop yn ddiweddarach.  

Bydd y datblygiad arfaethedig yn gweld yr holl adeiladau ar y safle yn cael eu 

dymchwel gan roi adeilad deulawr newydd yn eu lle yn wynebu'r Stryd Fawr, gyda 

bloc ar wahân yn y cefn yn cynnwys dau dŷ annedd arall.    Bydd gan y ddau floc 

doeau brig o lechi ac yn bennaf wedi eu cladio efo llechi.  Felly, yn ein barn ni, er 

y bydd colli adeilad traddodiadol sy'n wynebu Heol Glynllifon yn cael effaith ar y 

strydwedd hanesyddol, yn gyffredinol bydd y datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd 

â'r ardal oddi amgylch ac ni fydd ganddo effaith sylweddol ar werthoedd 

cyffredinol eithriadol Safle Treftadaeth y Byd. 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos. Mae’r cyfnod 

hysbysebu wedi dod i ben. Derbyniwyd 3 gwrthwynebiad i’r bwriad ar sail:  

 Dyluniad – Uchder Uned 1 a 2 yn uwch na’r cymydog, gor-ddatblygiad 

o’r safle 

 Mwynderau - Effaith ar breifatrwydd cymdogion 

 Cymysgedd Tai – Angen cartrefi teuluol nid unedau 1 a 2 lofft, dim gofod 

mwynderol i fflat Uned 4 

 Ffordd mynediad a Pharcio– Heol Glynllifon yn stryd brysur, dim digon 

o ddarpariaeth parcio i’r unedau, angen bagio yn ôl i’r stryd gan bod dim 

lle troi  

 Pryder am Waliau cyfunol - Adeiladau arfaethedig yn cyffwrdd adeiladau 

tu allan i’w perchnogaeth, pryder am ddiogelwch adeiladu, tyllu a 

thanseilio’r adeiladau cyfochrog. Cynlluniau ddim yn dangos bod y 

ffiniau yn gorgyffwrdd.  Dim ymgynghoriad gan y datblygwr gyda’r 

cymdogion sy’n cael eu heffeithio 

 Datblygiad yn arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol  

 Pryder am effaith y gwaith datblygu ar y busnesau cyfagos  

 Angen symud polyn trydan 

 Cefnogi yr angen i ddatblygu’r Cyn safle Woolworths – ond nid yw hwn 

yn cwrdd a’r angen am gartrefi teuluol 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad 

5.1 Mae’r safle dan sylw wedi ei leoli o fewn ffin datblygu Canolfan Wasanaeth Leol, Blaenau 

Ffestiniog gan feddiannu safle ar y Stryd Fawr o fewn dynodiad Canol Tref. Byddai’r bwriad yn 

golygu dymchwel siop sylweddol ei maint, sydd wedi sefyll yn wag ers cryn amser, a chodi siop 

newydd fechan a phedwar uned breswyl ar y safle.  

5.2 Polisi MAN 1 yw’r ystyriaeth pan yn delio a datblygiadau manwerthu mewn Canol Trefi. Byddai’r 

bwriad yn ddefnyddio safle a ddatblygwyd o’r blaen, gan wneud i ffwrdd â siop gyda gofod 

manwerthu sylweddol oddeutu 530 medr sgwâr a’i gyfnewid am siop llai 55.7 medr sgwâr. Deallir 

bod yr uned manwerthu wag wedi ei farchnata gan Arwerthwyr Dafydd Hardy am gyfnod hir, gyda Tud. 181
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llythyr ganddynt wedi ei gynnwys ar y cais yn nodi fod yr eiddo wedi ei roi ar y farchnad yn Awst 

2017 am bris o £125,000 heb lawer o ddiddordeb. Gostyngwyd y pris i £90,000 yn ddiweddarach 

heb lwyddiant. Mae’r Arwerthwyr yn nodi fod galw rhesymol am unedau bychain ond eu bod yn 

cael trafferth darganfod meddianwyr i unedau manwerthu mawr. Awgrymir felly fod maint a ffurf 

y gofod manwerthu dan sylw tu hwnt i anghenion busnesau presennol ac y byddai uned llai yn fwy 

hyfyw ac atyniadol i natur a thueddiadau manwerthu cyfredol. 

 

5.3 Mae polisi MAN 1 yn annog a chyfeirio datblygiadau manwerthu i leoliadau Canol Tref cyn belled 

a bod eu graddfa a math o ddatblygiad yn briodol i faint, cymeriad a swyddogaeth y ganolfan yn y 

goeden fanwerthu.  

Ystyrir fod y siop arfaethedig yn cwrdd a gofynion pedwar maen prawf y polisi gan y byddai yn: 

1. Gwella atyniad , bywiogrwydd a hyfywdra canol dref,  

2. Ni fyddai’r datblygiad arfaethedig, un ai ar ben ei hun neu wedi ei gyfuno, yn tanseilio 

rôl fanwerthu y ganolfan, 

3. Byddai’r defnydd yn cyd-fynd a defnyddiau cyfagos 

4. Ni fyddai yn creu nifer gormodol o flaenau gwag.  

 

Ni fyddai’r bwriad yn colli uned fanwerthu ond yn ei addasu i apelio at fusnesau llai, gyda graddfa’r 

a gofod manwerthu yn debycach i siopau eraill y cyffiniau. Credir fod y cynnig yn cwrdd ac 

amcanion y Llywodraeth ar gyfer canol trefi a manwerthu, sy’n hyrwyddo canol trefi fel y 

lleoliadau mwyaf priodol ar gyfer manwerthu, hamdden a swyddogaethau eraill tebyg. Mae polisi 

PS 15 y Cynllun Datblygu Lleol hefyd yn annog cymysgedd amrywiol o ddefnyddiau addas mewn 

amgylcheddau o ansawdd uchel sy’n denu ystod eang o bobl ar wahanol amseroedd o’r dydd, sy’n 

ddiogel ac yn hygyrch i bawb. Rhaid cydnabod bod ymdrechion i werthu’r uned fel ac y mae heb 

fod yn llwyddiannus ac nad yw gwedd y siop presennol yn cyfrannu’n gadarnhaol i edrychiad a 

gwedd y Stryd Fawr. Ystyrir y byddai’r datblygiad yn gymorth i wella cyflwr,  edrychiad ac 

ansawdd cyfleusterau Canol y Dref. Mae’r elfen manwerthu’r bwriad felly yn bodloni gofynion 

polisi MAN 1 ac egwyddorion polisi PS 15 y CDLl.  

5.4 O safbwynt elfen tai preswyl y bwriad, polisi TAI 1 Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a’r 

Canolfannau Gwasanaeth Trefol fyddai’r ystyriaeth. Mae Blaenau Ffestiniog wedi ei adnabod fel 

Canolfan Gwasanaeth Drefol ac mae’r safle o fewn ffin datblygu’r ganolfan. Mae polisi TAI 1 yn 

cefnogi datblygiadau tai er mwyn cwrdd â strategaeth y Cynllun unai drwy ddynodiadau tai neu ar 

safleoedd ar hap addas o fewn y ffin datblygu. Safle ar hap yw safle’r cais sydd hefyd yn disgyn o 

dan y diffiniad o dir sydd wedi ei ddatblygu o’r blaen, sef safle ‘Tir Brown’ a ystyrir yn addas i’w 

ddatblygu. Clustnodwyd 298 uned fel lefel cyflenwad dangosol Blaenau Ffestiniog, dros gyfnod y 

Cynllun (sydd yn cynnwys ‘lwfans llithro’ o 10%, sydd yn golygu bod y modd o gyfrifo’r ffigwr 

wedi cymryd i ystyriaeth amgylchiadau posib na’u rhagwelwyd a allai ddylanwadu ar ddarparu tai 

e.e. materion perchnogaeth tir, cyfyngiadau seilwaith a.y.b.). Ymddengys fod cyfanswm o 20 uned 

wedi eu cwblhau ym Mlaenau Ffestiniog yn y cyfnod rhwng 2011 a 2021. Roedd y banc tir ar hap 

h.y. safleoedd gyda chaniatâd cynllunio presennol, yn Ebrill 2021 yn 14 o unedau. Wrth ystyried y 

wybodaeth hyn, byddai modd cefnogi 4 uned sy’n rhan o’r datblygiad hwn yn erbyn ffigyrau y lefel 

cyflenwad dangosol presennol ar gyfer Blaenau Ffestiniog.  

5.5 Mae polisi TAI 15 yn datgan y disgwylir i ddatblygiadau tai newydd wneud cyfraniad tuag at dai 

fforddiadwy yn unol â ffigyrau trothwy a nodir yn y polisi, sef 2 uned fforddiadwy mewn Canolfan 
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Wasanaeth Leol. Gan fod y cynnig ar gyfer 4 uned, mae hyn yn cyd-fynd a’r trothwy ble mae’n 

ofynnol gwneud cyfraniad fforddiadwy. Gan fod Blaenau Ffestiniog tu mewn i ardal pris tai 

'Blaenau Ffestiniog’ yn y Cynllun, nodir y byddai darparu 10% o dai fforddiadwy yn hyfyw. Golyga 

hyn y dylai 0.4 o’r unedau newydd fod yn fforddiadwy. Gan fod y bwriad  gerbron yn cynnig un 

tŷ fforddiadwy, byddai hyn yn ddigonol i fodloni gofynion meini prawf  Polisi TAI 15 y CDLl. Nid 

yw’r cais yn manylu pa uned a fwriedir i fod yn fforddiadwy ond fe awgrymir y byddai’r 3 uned 

sy’n weddill hefyd, oherwydd eu maint, graddfa a lleoliad yn debygol o gynnig cartref am bris isel. 

Derbyniwyd amcan bris gan Arwerthwyr Tai fel rhan o wybodaeth ychwanegol ar y cais (dyddiedig 

26 Mai 2021) yn nodi y disgwylir i bris y tai teras ar Heol Glynllifon fod oddeutu £120,000 neu 

rentu am oddeutu £550 y mis. Byddai pris tebygol fflat llawr cyntaf ar y Stryd Fawr oddeutu 

£70,000 gyda rhent misol o amgylch £500. Ar sail y ffigyrau hyn, mae’n debygol y byddai’r unedau 

i gyd y n fforddiadwy gyda disgownt priodol. Byddai modd delio a’r mater fforddiadwy trwy amod 

cynllunio fyddai’n gofyn fod cynllun Tai fforddiadwy yn cael ei gyflwyno sy’n manylu pa uned 

fyddai’n fforddiadwy, y math o ddaliadaeth a gynhigir, prisiad llyfr coch a threfniant cytundeb 106 

fforddiadwy (os yn cael ei ddarparu gan datblygwr preifat ac nid cymdeithas tai) a hynny cyn 

dechrau unrhyw waith datblygu. Mae’r asiant wedi cadarnhau y byddai amod o’r fath yn dderbyniol 

ganddynt.    

5.6 Mae Polisi TAI 8 Cymysgedd Briodol o Dai hefyd yn ystyriaeth wrth asesu ceisiadau am dai, lle 

dylid ceisio sicrhau bod pob datblygiad preswyl newydd yn cyfrannu at wella cydbwysedd tai ac 

yn diwallu’r anghenion a nodir ar gyfer y gymuned gyfan. Cynhigir y gymysgedd isod: 

 1 fflat- 2 lofft (2-3 person) 

 3 tŷ/fflat – 1 llofft (1-2 berson)  

 

Fe nodir yn y datganiad Cynllunio gyda’r cais fod y cymysgedd tai wedi ei bennu trwy drafodaethau 

gyda Ymgynghorwyr Tai lleol proffesiynol i ddarganfod angen y farchnad leol ym Mlaenau 

Ffestiniog. Mae’r datganiad yn nodi y byddai’r gymysgedd a gynhigir yn apelio at bersonau sengl, 

cyplau, neu deuluoedd bychain sy’n chwilio am dŷ pris isel mewn lleoliad hygyrch. Er nad yw’r 

gymysgedd yn helaeth, dadleuir fod yr unedau yn ymateb i gyfyngiadau ffisegol y safle sydd wedi 

ei amgylchynu gan adeiladau a thai. Ategir y byddai’n anodd darparu cymysgedd o unedau mwy 

megis 3-4 llofft, gan bod agosatrwydd y safle at dai ac olygiadau gor-edrych yn rhwystro gosodiad 

mwy confensiynol o’r safle. Dadleuir y byddai’r gosodiad â’r diffyg llecynnau parcio yn ei gwneud 

yn anodd i’w werthu unedau mwy. Fe nodir fod rhai o’r gwrthwynebwyr yn datgan nad yw’r bwriad 

yn cyfarch yr angen lleol am dai teuluol, ac nad oes angen am unedau bychain 1 a 2 lofft. Gellir 

cytuno fod natur adeiledig y safle yn pennu i raddau y math o unedau y gellir eu darparu ac na 

fyddai unedau teuluol mwy yn debygol o fod mor ddeniadol i brynwyr ar safle cyfyngedig o’r fath. 

Ar y cyfan, credir fod y bwriad yn defnyddio’r tir mewn modd cynaliadwy, gyda dwysedd datblygu 

yn gweddu i leoliad canol tref a nodweddir gan fflatiau a thai teras. Byddai’n cynyddu a gwella 

ansawdd y stoc dai bresennol. Gan mai datblygiad cymharol fychan yw hwn, credir fod y 

gymysgedd yn gwneud y gorau o gyfyngiadau’r safle ac yn bodloni gofynion TAI 8 y CDLl.  

5.7 Yn sgil yr uchod felly, ymddengys fod y bwriad yn cwrdd gyda gofynion ac egwyddorion y polisïau 

Manwerthu MAN 1, PS 15 a pholisïau Tai TAI 1, TAI 8, TAI 15 y CDLL gyda’r amod i gytuno 

cynllun tai fforddiadwy. 
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Materion Ieithyddol 

5.8 Gan nad yw Blaenau Ffestiniog wedi cyrraedd y ffigyrau tai dangosol ac yn ddatblygiad preswyl 

llai na 5 uned, nid yw’n ofynnol o dan ofynion polisi PS 1 i gyflwyno Datganiad Iaith Gymraeg yn 

achos yma. Fodd bynnag, mae’r datganiad Cynllunio gyflwynwyd gyda’r cais wedi cyffwrdd ar 

faterion Ieithyddol. Y bwriad yw i gyflogi pobl leol sy’n siarad Cymraeg i weithio yn y siop. Fe 

nodir fod graddfa’r datblygiad yn gymharol fychan o ystyried maint y boblogaeth leol ac felly 

mae’r effaith ar yr iaith yn debygol o fod yn isel. Byddai’r unedau oherwydd eu maint yn 

annhebygol o apelio at bobl o tu allan i’r ardal, gyda meddianwyr yr unedau yn debygol o fod yn 

breswylwyr lleol Cymraeg sy’n chwilio am dai yn lleol. Fe gesglir yn y Datganiad felly na fyddai’r 

bwriad yn debygol o achosi niwed i’r iaith Gymraeg a chydbwysedd ieithyddol y gymuned leol. 

Mae’r wybodaeth uchod yn ddigonol i fodloni gofynion o sut maent wedi rhoddi ystyriaeth i’r iaith 

Gymraeg wrth lunio’r cais cynllunio. Gellir gosod amod hefyd i sicrhau bod enwau Cymraeg yn 

cael eu rhoddi ar y tai er cadw diwylliant yr ardal. Ystyrir felly fod y bwriad yn cwrdd gyda 

gofynion  polisi PS 1 y CDLL. 

Mwynderau gweledol 

5.9 Yn weledol, ymddengys y siop bresennol fel adeilad un llawr to gwastad o’r Stryd Fawr gan 

ymestyn yn ôl yn ddeulawr i’r cefn, oherwydd y gwahaniaeth lefelau tir. Storfa garreg a welir o  

Helo Glynllifon gyda thalcen ochr to gwastad swmpus yr adeilad Woolworths tu ôl iddo. O ran 

cyd-destun y Stryd Fawr, ceir adeiladau o amrywiol ffurf, graddfa a dyluniad yn y cyffiniau agos 

gyda thŷ tafarn Y Meirion gyfochrog, siopau annibynnol deulawr a thri llawr gyferbyn gyda fflatiau 

uwchben a thŷ annedd deulawr ar wahân i’r ochr arall. Natur breswyl sydd i Heol Glynllifon, gyda 

rhesi tai teras yn y cyffiniau agos. Rhaid cydnabod nad yw’r adeilad fel ac y mae yn cyfrannu’n 

gadarnhaol i wedd y Stryd Fawr na’r cyffiniau.  

5.10 Byddai’r datblygiad wedi ei rannu dros ddau adeilad gyda adeilad deulawr i’r blaen (i bwrpas yr 

adroddiad adeilad A) yn wynebu’r Stryd Fawr ac adeilad tri llawr i’r cefn (adeilad B) a bwlch 

mwynderol/gerddi yn eu canol i’w gwahanu. Byddai adeilad A yn ddeulawr ac yn agos i’r un lefel 

to a’r adeiladau cyfochrog, sef Y Meirion a rhif tŷ 31 Stryd Fawr, ond gydag adain is i’r cefn. 

Ystyrir bod y dyluniad blaen yn gydnaws a dyluniadau siopau’r Stryd Fawr. Mae’r manylion llechi 

a’r ffenestri gromen yn cynnig ychydig o ddiddordeb i’r blaen a byddai modd gosod amod i gytuno 

lliw gorffeniad y muriau â’r cladin. Ar y cyfan credir bod maint, graddfa ac ymddangosiad yn prif 

wyneb yn debygol o wella cymeriad y Stryd Fawr i’r hyn sy’n cael ei brofi’n bresennol.  

5.11 Adeilad tri llawr fyddai adeilad B fyddai’n cynnwys dwy uned breswyl 1 ystafell wely. Gosodiad 

mewnol ben i waered fyddai i’r tai, gyda ystafell fyw a chegin yng ngofod y to, ystafell wely ac 

ymolchi ar y llawr cyntaf a ystafell aml bwrpas a chyfarpar ar y llawr daear. Byddai’r ddwy uned 

yn rhannu’r un mynediad a storfa finiau. Byddai uchder yr adeilad fymryn yn uwch na eiddo’r 

cymydog yn rhif 8 Heol Glynllifon. Ystyrir bod graddfa, maint a dyluniad adeilad B hefyd yn 

gydnaws a adeiladau’r cyffiniau gyda’r cymysgedd o orffeniad llechi, rendr a byrddau pren yn 

cyflwyno diddordeb i’r brif wyneb. Mae natur adeiledig y safle yn cyfyngu ychydig ar bosibiliadau 

y dyluniad. Ar y cyfan, ystyrir y byddai’r datblygiad yn debygol o ymdoddi i’w gyd destun trefol 

gan gadw ffurfiau a phatrwm datblygu traddodiadol a defnyddio deunyddiau addas i’r lleoliad. 

Byddai’r bwriad yn gwneud defnydd cadarnhaol o safle adeilad helaeth ddefnyddiwyd o’r blaen 

sydd wedi sefyll yn segur a dirywio am gyfnod hir. Mae ymgais yma i wella ac adfer edrychiad y 

Stryd Fawr mewn modd cynaliadwy. Ystyrir felly fod y bwriad yn cwrdd a gofynion polisïau PS 5 

a PCYFF 3 y CDLl.  
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5.12 Saif o fewn dynodiad Safle Treftadaeth y Byd, Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol 

Blaenau Ffestiniog ac o fewn parth 500 medr i Heneb Gofrestredig Chwarel Diffwys. 

Ymgynghorwyd gyda Cadw ar y cais sydd wedi cadarnhau, er bod colled o adeilad hanesyddol 

traddodiadol yn Heol Glynllifon, yn ei gyfanrwydd ystyrir fod y datblygiad yn cadw cymeriad ei 

gyffiniau ac na fyddai’r datblygiad yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar werthoedd eithriadol 

Safle Treftadaeth y Byd. O ystyried ei gyd-destun safle, mae’r lleoliad hwn wedi ei amgáu i raddau 

helaeth gan adeiladau eraill felly golygfeydd cyfyngedig o fannau agos fyddai i’ bwriad. Ar sail 

hynny, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael ardrawiad niweidiol ar ddynodiad Tirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol nac ar osodiad Heneb Gofrestredig chwarel Diffwys. Asesir 

felly fod y bwriad yn bodloni polisïau PS 20 ac AT 1 y CDLl.   

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

5.13 Fel nodwyd uchod, mae’r adeilad dan sylw wedi ei amgylchynu gan adeiladau i bob cyfeiriad. 

Rhaid felly asesu oblygiadau y bwriad ar breswylwyr yr adeiladau hynny. Nid oes pryder am effaith 

ar y siopau/ fflatiau i’r gogledd o’r safle gan bod cefnffordd yn eu gwahanu. Ceir tŷ annedd 31 

Stryd Fawr i’r dwyrain, sydd wedi ei osod ymhellach yn ôl na blaen safle’r cais.  Derbyniwyd 

gwrthwynebiad i’r cais gan berchnogion yr eiddo hwnnw, yn mynegi pryder y byddai’r bwriad yn 

gor-edrych dros gefn eu heiddo a’u gardd. Mae’r cynllun yn dangos un ffenestr llawr cyntaf ystafell 

ymolchi yn nrychiad dwyreiniol Adeilad B a nodir i fod yn ffenestr afloyw. Ceir pedwar ffenestr 

do ar y ddrychiad dwyreiniol hefyd, yn yr ystafell fyw/cegin llawr uchaf. Byddai modd gosod amod 

i sicrhau bod y ffenestr llawr cyntaf yn wydr afloyw ac yn cael ei cadw felly a bod ei dyluniad o 

fath ‘top hung’ i gyfyngu’r agoriad a gwelededd i eiddo’r cymydog. O ran ffenestri to Uned 1, 

ymddengys fod gosodiad uchder y ddwy dros yr ystafell fyw oddeutu 1.7 medr o’r lefel llawr, 

fyddai’n uchder digonol i warchod mwynderau’r cymydog ond, mae’r ffenestr do ar ochr y gegin 

yn ymddangos ar lefel is o oddeutu 1.4 medr. Gan bod defnydd cyson o gegin, rydym wedi gofyn 

i’r asiant godi’r ffenestr hon yn uwch i 1.7m o lefel llawr hefyd, sy’n gyfaddawd i warchod 

mwynderau’r cymydog. Disgwylir cynllun diwygiedig gyda’r newidiadau hynny yn fuan. Mae prif 

ffenestr yr ystafell fyw/cegin ar y ddrychiad gogleddol, felly darparu goleuni fyddai prif 

swyddogaeth y ffenestri to. Mae ongl y to i raddau ac uchder gosodiad y ffenestri to yn helpu i 

sicrhau na fyddai’r ffenestri dwyreiniol yn ormesol nac annerbyniol dros gefn rhif 31. Rhaid derbyn 

mewn sefyllfa adfeiliedig drefol o’r fath, fod gor-edrych yn anorfod yn rhan helaeth o 

amgylchiadau. Fe nodir fod y cymydog wedi datgan pryder am ffenestri cefn Adeilad A a ffenestri 

ochr Adeilad B, sy’n wynebu dros erddi’r datblygiad. Ni ystyrir y byddai rhain yn cael effaith 

ymwthiol arwyddocaol nac yn ormesol ar y cymydog, gan mai golygfa onglog fyddai dros rif 31. 

Bydd wal uchel oddeutu 1.8m ar y terfyn rhwng y ddau adeilad a thŷ’r cymydog sy’n rhesymol. Ar 

un llaw gellir dadlau y byddai’r bwriad yn debygol o wella sefyllfa goleuni y cymydog, gyda’r 

datblygiad yn creu mwy o fwlch rhwng yr adeiladau ac yn llawer llai gormesol na’r wal uchel sy’n 

eu wynebu’n bresennol.  

5.14 Derbyniwyd gwrthwynebiad ar sail mwynderau gan y cymydog i’r de hefyd, sef rhif 8 Heol 

Glynllifon. Er bod adeilad B yn mynd i fod yn uwch na’r adeilad to gwastad presennol, ni ystyrir 

y byddai’r gwahaniaeth uchder yn cael effaith arnynt o ystyried fod yr adeilad i’r gogledd o’r 

cymydog a chwrs yr haul i’r cyfeiriad arall. Mae wedi mynegi pryder hefyd bod adeilad Woolworth 

presennol yn cyffwrdd ei sied ‘lean-to’ ac y byddai ei ddymchwel a’i glirio yn ansefydlogi eu 

heiddo. Dengys y cynllun arfaethedig fod rhan o’r adeilad B yn mynd i fod yn cyffwrdd y sied 

‘lean-to’ hefyd. Mae hyn yn fater dull adeiladu ac yn ystyriaethau sydd angen eu datrys o dan 
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Ddeddf Wâl Gyfunol rhwng y datblygwr â’r perchennog perthnasol. Ni chredir y byddai’r 

datblygiad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r cymydog 8 Hel Glynllifon yn yr achos yma.  

5.15 Mae perchennog Y Meirion wedi datgan pryder ynglŷn â’r posibiliad y byddai’r gwaith dymchwel 

yn cyfaddawdu sefydlogrwydd eu heiddo hefyd, gan bwysleisio bod ffiniau y ddau safle yn 

gorgyffwrdd mewn mannau. Byddai adeilad A yn cyffwrdd Y Meirion a bwriedir adeiladu wal 1.8 

medr o uchder ar hyd y terfyn. Ni chredir bod unrhyw ffenestri o’r datblygiad yn effeithio’r tŷ 

tafarn/fflat yn arwyddocaol felly yn dderbyniol o ran mwynderau. Fel nodwyd eisoes, materion 

Wal Gyfunol yw materion waliau terfyn sydd tu hwnt i’r broses cynllunio. Gwaethygu mae cyflwr 

yr adeilad fel ac y mae, gyda’r potensial i achosi mwy o niwed i’r cymdogion os y cedwir i ddirywio 

ymhellach. 

 

5.16 Tra sylweddolir bod rhyng-welededd gor-edrych yn mynd i fod yn debygol rhwng adeilad A a B, 

ni ystyrir y byddai hyn yn peri problem o gofio y byddai unrhyw brynwyr yn ymwybodol o’r 

sefyllfa wrth brynu’r tai. Mae ardal mwynderol wedi ei glustnodi i dri o’r unedau, ond dim i fflat 

Uned 4, Adeilad A. Er y byddai gofod mwynderol allanol yn ddelfrydol i bob uned, gwerthfawrogir 

bod gosodiad a chyfyngiadau’r safle yn dylanwadu ar y sefyllfa i raddau. Byddai gan fflat Uned 4 

storfa finiau bwrpasol yn y cyntedd ac ystafell aml bwrpas o dan grisiau’r fflat  sy’n fanteisiol. 

Ystyrir y gellir derbyn hyn yn foddhaol, mewn sefyllfa drefol o’r fath, gan gofio nad oes gan y nifer 

o fflatiau ofod mwynderol allanol. Awgrymwyd gan rai o’r gwrthwynebwyr y byddai’r math o 

unedau 1 ystafell wely yn debygol o ddenu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Nid oes sail i’r 

honiadau hyn ac yn sicr ni ellir cyfiawnhau gwrthod y cais ar y sail hynny. Wedi asesu effaith y 

bwriad ar y cymdogion agosaf, ystyrir gyda’r amodau priodol parthed y ffenestr ystafell ymolchi, 

derbyn cynllun diwygiedig ar gyfer codi uchder y ffenestr do Uned 1 a nodyn am y Wal Gyfunol, 

fod y bwriad yn dderbyniol ac na fyddai’n cael effaith arwyddocaol sylweddol ar fwynderau’r 

cymdogion. Mae’r bwriad felly yn bodloni gofynion polisi PCYFF 2 y CDLl.  

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.17 Fe wasanaethir y safle gan gefnffordd A470 y Stryd Fawr a ffordd sirol ddi-ddosbarth Heol 

Glynllifon. Mae’r bwriad yn dangos dau ddarpariaeth parcio i Uned 1 a 2 yn adeilad B, oddi ar 

Heol Glynllifon a gwaith o ail sefydlu palmant ffurfiol yn lle sefyllfa ‘lay-by’ presennol. 

Ymgynghorwyd gyda Trafnidiaeth y Cynulliad oherwydd lleoliad yr adeilad ger y gefnffordd. 

Derbyniwyd ymateb yn gofyn fod amod yn cael ei osod fod Datganiad Dull a Chynllun Trafnidiaeth 

yn cael ei gyflwyno a’i gytuno cyn cychwyn y datblygiad, i sefydlu os byddai unrhyw waith yn 

effeithio’r gefnffordd a llif trafnidiaeth yr A470. Maent hefyd yn awgrymu nodiadau perthnasol, 

fel a welir yn yr ymatebion uchod. Mae’r amodau a ofynnir amdanynt yn rhesymol.  

5.18 Ymgynghorwyd gyda’r Uned Drafnidiaeth ar y cais hefyd, ond ni dderbyniwyd ymateb. Fodd 

bynnag, mae’r bwriad wedi bod yn destun ymholiad cyn cais ac wedi derbyn cyngor gan yr Uned 

Trafnidiaeth o flaen llaw ynglŷn â gosodiad y fynedfa a’r sefyllfa barcio. Awgrymodd y Swyddog 

Trafnidiaeth bod angen edrych ar osodiad y cerbiau a sefyllfa tynnu i mewn presennol a’u cynghori 

i ail sefydlu llinell y llwybr droed a gosod cerbiau smwt ar gyfer mynediad y lle parcio. Mae’r 

cynllun a gyflwynwyd wedi ymateb i’r cyngor cyn cais hynny o ail sefydlu’r llwybr troed. Nodir 

mai’r un trefniant parcio sydd i’r cais hwn ac y cais blaenorol C21/0295/03/LL, ble bu i ni dderbyn 

sylwadau Ffyrdd, felly gellir cymryd y sylwadau hyn i ystyriaeth. Byddai’r bwriad yn cynnwys dau 

lecyn parcio, sef llecyn i’r ddwy uned ar Ffordd Glynllifon. Er nad yw’n cynnig darpariaeth parcio 

unigol ar gyfer pob uned, tybir fod yr hyn a gynhigir yn resymol ar gyfer lleoliad canol dref, gyda 
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chyfleon parcio ar strydoedd cyfagos ac o fewn maesydd parcio cyhoeddus. Cytunir â’r sylwadau 

fod y safle yn leoliad hygyrch i’r Stryd Fawr ble ceir  mynediad hwylus i drafnidiaeth gyhoeddus 

a dylid roi blaenoriaeth i ddatblygu safleoedd hygyrch a chynaliadwy gan nad yw pawb yn berchen 

ar gerbyd. Sylweddolir fod rhai o’r gwrthwynebwyr wedi datgan pryder am faterion ffyrdd a 

pharcio’r cyffiniau, fodd bynnag rhaid cofio bod dwysed trafnidiaeth y siop flaenorol megis y loriau 

danfon a pharcio a staff yn ei hun wedi cynhyrchu symudiadau traffig trwm. Gellir dadlau y 

byddai’r symudiadau traffig dau gar yn peri llawer llai o aflonyddwch na loriau danfon a 

symudiadau cwsmeriaid a staff y defnydd blaenorol. Ar sail sylwadau blaenorol yr uned 

Drafnidiaeth ac nad oes unrhyw newid wedi bod i’r gosodiad parcio, ystyrir gellir derbyn y bwriad 

yn dderbyniol ac yn bodoli gofynion polisïau TRA 2, TRA 4 a PS 5 y CDLl. Gellir cynnwys amod 

fel awgrymwyd sy’n gofyn bod y ddarpariaeth barcio wedi eu cwblhau cyn meddiannu’r unedau a 

nodiadau perthnasol ynglŷn â chael y trwyddedau perthnasol i ymgymryd â gwaith ar y 

priffyrdd/palmant. 

Materion bioamrywiaeth 

5.19 Mae safle’r cais yn gorwedd mewn ardal drefol adeiledig heb unrhyw gysylltiad i gynefin gwyllt. 

Cyflwynwyd Asesiad Ecolegol Cychwynnol gan Cambrian Ecology fel rhan o’r cais. Ni 

ddarganfyddwŷd unrhyw olion o ystlumod yn defnyddio’r adeilad, dim ond colomennod ‘feral’ yn 

nythu o fewn ardal y brif siop. Nid oedd unrhyw faterion ecolegol yn codi ond fe nodir bod  

dyletswydd i geisio gwella bioamrywiaeth ar safleoedd ble’n bosib. Argymhellir yn yr adroddiad 

felly bod bocsys adar ‘aderyn y to’ yn cael eu gosod. Derbyniwyd ymateb gan yr Uned 

Bioamrywiaeth sy’n cadarnhau nad oes ganddynt bryderon bioamrywiaeth ond yn cytuno gyda 

argymhelliad yr Ecolegydd sy’n gofyn am fesurau gwella bioamrywiaeth. Ar sail cynnwys yr 

asesiad a sylwadau’r Swyddog Bioamrywiaeth, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd polisi 

PS 19 CDLl.  

 Materion Draenio 

5.20 Cyflwynwyd Strategaeth Ddraenio fel rhan o’r cais sy’n nodi eu bwriad ar gyfer arllwysiad dŵr 

wyneb a draeniad dŵr budr. Bydd y dŵr budr yn cysylltu i rwydwaith garthffos Heol Glynllifon. 

Gan nad oes cyrsiau dŵr yn y cyffiniau a rhwydwaith garthffos bresennol yn y cyffiniau, cysylltu 

i’r rhain yw’r opsiwn. Gan y bydd gostyngiad yn ardal adeiladwaith a mesurau i reoli a chasglu 

dŵr wyneb awgrymir bod gwelliant. Ymgynghorwyd gyda Dŵr Cymru a nid oedd ganddynt 

wrthwynebiad, ond yn gofyn bod nodiadau yn cael eu cynnwys ynglŷn â chytuno Systemau Draenio 

Cynaliadwy. Ymgynghorwyd gyda Uned Ddraenio y Cyngor hefyd sy’n cadarnhau bod rhaid i 

systemau draenio fod wedi eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau gofynnol ar gyfer draenio 

cynaliadwy a chael eu cymeradwyo gan Gyngor Gwynedd yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo SDC 

(CCS) cyn y bydd gwaith adeiladu’n dechrau. Bydd angen gosod amod i’r perwyl hynny. 

 

6. Casgliadau: 

6.1 Wedi pwyso a mesur y bwriad yn erbyn y polisïau perthnasol a rhoddi ystyriaeth lawn i’r ymatebion 

ymgynghoriadau a’r gwrthwynebiadau, cesglir fod egwyddor y bwriad yn ei hanfod yn 

cydymffurfio a egwyddorion a gofynion polisi Man 1 a TAI 1 y CDLl. Rhoddir blaenoriaeth i 

ddatblygu safleoedd sydd wedi eu datblygu o’r blaen, ac ystyrir y byddai’r bwriad yn cyflawni 

hynny a gwella ansawdd gweledol safle amlwg ar y Stryd Fawr. Mae  dyluniad a graddfa’r 

datblygiad yn gydnaws a’r cyffiniau ac mae’r materion mwynderau a phreifatrwydd yn gallu cael 
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eu goresgyn trwy amodau. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad gan y cyrff ymgynghori 

amrywiol ac ystyrir bod y materion ffyrdd, bioamrywiaeth a’r draenio yn dderbyniol gyda’r 

amodau a nodir. Mae’r ail gyflwyniad hwn wedi dilyn cynghorion a roddwyd i’r cais blaenorol a 

dynnwyd yn ôl. Ar sail yr asesiad uchod argymhellir caniatáu’r cais gyda’r amodau a nodir isod.   

7. Argymhelliad: 

Dirprwyo’r hawl i’r Rheolwr Cynllunio ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn cynllun 

diwygiedig yn dangos ffenestr do yn gegin uned 1 ar lefel uwch fel y trafodwyd yn baragraff 5.13 

ac yn unol â’r amodau isod: 

1. 5 mlynedd 

2. Unol â’r cynlluniau 

3. Llechi 

4. Cytuno gorffeniad allanol 

5. Ffenestr llawr cyntaf ar ochr ddwyreiniol Uned 1 i o fod o wydr afloyw ac o ddyluniad ‘top 

hung’ i rwystro gwelededd. 

6. Ni ddylai gosodiad y ffenestri to ar ddrychiad dwyreiniol yr unedau fod dim is na  

1.7 medr o lefel llawr mewnol.  

7. Cyflwyno a cytuno cynllun tai fforddiadwy a threfniant i roli’r fforddiadwyedd i’r dyfodol.   

8. Cyn cychwyn ar unrhyw waith ar y safle, rhaid cyflwyno i a derbyn cymeradwyaeth y 

ACLl mewn ymgynghoriaeth gyda Llywodraeth Cymru Ddatganiad Dull o’r gwaith a 

fwriedir ei ymgymryd ar gefnffordd yr A470.   

9. Cyn cychwyn ar unrhyw waith ar y safle, rhaid cyflwyno i a derbyn cymeradwyaeth y 

ACLl a ymgynhoriaeth gyda Llywodraeth Cymru Gynllun Rheoli Traffig.  

10. Rhaid cwblhau’r fynedfa i'r ffordd sirol a’r llecynnau parcio cyn preswylio yn yr unedau 

preswyl. 

11. Rhaid gosod bocsys adar y to yn unol ac argymhellion rhan 8 o asesiad Ecolegol 

Cychwynnol, Cambrian Ecology. 

12. System Ddraenio Cynaliadwy (SUDS). 

13. Rhaid rhoddi enwau Cymraeg ar yr unedau sy’n ffurfio rhan o’r datblygiad.  

 

  Nodiadau: 

  Tynnu sylw at nodiadau Trafnidiaeth Cynulliad 

  Angen trwyddedau Ffyrdd perthnasol, cynllun rheol traffig ac arwyddion Cymraeg 

  Nodiadau Ffyrdd 

  Nodyn Dŵr Cymru 

  Nodyn Wâl Gyfunol  
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  Rhif:    9 
 

Rhif y Cais:                     C21/0767/14/LL 

Dyddiad Cofrestru: 04/08/2021 

Math y Cais:  Llawn 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Cadnant 

 

Bwriad: 
Adeiladu 17 o dai fforddiadwy, mynedfa, llefydd parcio, tirlunio a gwaith 

cysylltiol. 

  

Lleoliad:  
Cyn Randiroedd Cae'r Glyn, Ffordd Bethel, Caernarfon, LL55 1HW 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

1.1 Cais llawn ar gyfer adeiladu 17 o dai fforddiadwy yn cynnwys 6 tŷ deulawr 4 person, 6 tŷ deulawr 

5 person, 2 dŷ deulawr 7 person a 3 byngalo 3 person.   Mae’r bwriad hefyd yn cynnwys adeilad 

mynedfa a ffordd fynediad, llefydd parcio, tirlunio a phantiau draenio tir (swales) yng nghornel de 

ddwyreiniol y safle ar gyfer dal dŵr wyneb.   Lleolir y safle ymysg tai o fewn tref Caernarfon.  

Byddai terfyn gogledd dwyreiniol, de ddwyreiniol a de orllewinol yn wynebu eiddo preswyl a’r 

terfyn gogledd gorllewinol yn wynebu ffordd sirol. Lleolir y safle gyferbyn ag ysgol uwchradd Syr 

Hugh Owen.  

 

1.2  Defnyddiwyd y safle beth amser yn ôl fel rhandiroedd, ac mae’n gae glas heb ei datblygu ar hyn o 

bryd.  Noder bod y safle ar lethr graddol yn rhedeg am i lawr oddi wrth y ffordd sirol tuag at dai 

preswyl i’r de ddwyrain.  Gwasanaethir y safle gan fynedfa amaethyddol bresennol o’r ffordd sirol 

dosbarth 2 gyfochrog.  Mae’r safle yn gorwedd o fewn ffin datblygu tref Caernarfon ond nid yw 

wedi ei ddynodi ar gyfer unrhyw ddefnydd arbennig o fewn Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn.   

1.3  Cefnogir y cais gan y dogfennau a'r asesiadau a ganlyn: 

 Datganiad Dylunio a Mynediad.  

 Datganiad Cynllunio 

 Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg. Datganiad o anghenion Tai Fforddiadwy.   

 Datganiad cymysgedd tai.  

 Strategaeth Draenio (yn cynnwys cyfeiriad byr at gadwraeth dŵr)  

 Asesiad Trafnidiaeth  

 Arolwg Coed. 

 Manyleb Gwrychoedd. 

 Asesiad Ecolegol Cychwynnol. 

 Adroddiad Ymgynghori Cyn Gwneud Cais 

1.4  Nid yw’r datblygiad arfaethedig yn unol â’r disgrifiad a’r meini prawf a nodir yn 

Atodlen 1 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) 

(Cymru) 2017. O ystyried mai prosiect datblygiad trefol yw’r bwriad, fe syrthia i 

golofn 1, rhan 10(b) o Atodlen 2. Nid yw ardal y safle yn fwy na 5 hectar ac nid yw 

nifer yr aneddiadau yn fwy na 150, sy'n golygu nad yw'r cynnig yn fwy na throthwy 

colofn 2.  Felly, nid oes angen sgrinio’r cynnig yn sgil ei faint a'i natur ac o ganlyniad 

mae'n annhebygol y bydd y datblygiad arfaethedig yn cael effaith arwyddocaol ar yr 

amgylchedd ac felly nid oes angen cyflwyno asesiad effaith amgylcheddol gyda'r cais 

cynllunio.  

1.5  Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio oherwydd byddai'r bwriad yn golygu codi 

mwy na 5 o dai. 

1.6  Cyflwynwyd y cais i'r Pwyllgor Cynllunio ar 10/01/22 pan benderfynwyd gohirio'r 

cais er mwyn i'r Pwyllgor dderbyn gwybodaeth ychwanegol am yr isod:  

 Ymateb mwy manwl i ymateb y Cyngor Tref a chadarnhad am y cyfnod pan 

gynhaliwyd yr Asesiad Trafnidiaeth.   

 Cynllun mwy manwl yn dangos y mynedfeydd gerddwyr ac i gerbydau i'r 

ysgol. 

 Ffotograffau / fideo yn dangos y safle mewn perthynas â'r ysgol.  

 Mwy o fanylion am y cyfyngiad cyflymder a'r mesurau tawelu traffig posib.   
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1.7  Mewn ymateb i'r gohirio, mae'r asiant wedi cyflwyno'r wybodaeth ychwanegol isod:   

 Copi o’r Archwiliad Diogelwch sydd wedi ei gynnal ac y cyfeirir ato yn yr 

Asesiad Trafnidiaeth.  

 Datganiad gan Cadarn Consulting, Peirianwyr Priffyrdd arbenigol a 

gynhaliodd yr asesiad trafnidiaeth mewn ymateb i Bryderon y Pwyllgor a'r 

Cyngor Tref.   

 Cynllun yn rhoi manylion am y mynedfeydd i gerbydau a cherddwyr i'r 

ysgol.   

 Datganiad ychwanegol yng nghyswllt pa mor ddibynadwy yw'r ffigyrau 

cyfrif traffig a chanfyddiadau'r arolwg cerddwyr a wnaed ar 7 Chwefror 

2022.    

 

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 yn cynnwys y Polisi 

Cynllunio Cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Lleol. 

2.2  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y Cyngor i 

ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r saith nod llesiant sydd yn 

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

datblygu cynaliadwy', fel sydd wedi’i nodi 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 ac Ynys Môn 2011-2026 a fabwysiadwyd ar 31 

Gorffennaf 2017 

PS 1: Yr Iaith Gymraeg a’i diwylliant  

PS 2: Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr 

ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd 

ISA 4 - Diogelu llecynnau agored presennol   

ISA 5: Darpariaeth mannau agored mewn datblygiadau tai newydd.  

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd 

TRA 2: Safonau parcio 

TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant 

PS5: Datblygiad cynaliadwy  

PS6: Lliniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd  

PCYFF 1: Ffiniau Datblygu 

PCYFF 2:   Meini Prawf Datblygu   

PCYFF 3: Dylunio a siapio lle 

PCYFF 4: Dylunio a thirweddu 

PCYFF 6: Cadwraeth dŵr  

PS 17: Strategaeth Aneddiadau 

TAI 1: Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol 

TAI 8: Cymysgedd briodol o dai 

PS 18: Tai fforddiadwy 

TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad 

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

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol  
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Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA): 

CCA: Tai fforddiadwy 

CCA: Cymysgedd briodol o dai 

CCA: Cynnal a Chreu Cymunedau Ffyniannus a Chynaliadwy 

CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol 

CCA: CCA: Ymrwymiadau Cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 
Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy Nodyn Cyngor Technegol 20: 

Cynllunio a’r Iaith Gymraeg Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1  Cais rhif C09A/0279/14/AM - Cais amlinellol ar gyfer adeiladu 23 o dai, llefydd parcio a mynedfa 

- Tynnwyd y cais yn ôl ar 12 Dachwedd 2009.   

3.2  Cais rhif C09A/0564/14/AM - Cais amlinellol ar gyfer adeiladu 23 o dai, llefydd parcio a mynedfa 

- Bu i’r cais gael ei archifo oherwydd diffyg ymateb gan yr ymgeisydd ac nid yw wedi ei 

benderfynu. 

3.3  Cais rhif 8365 Datblygiad preswyl ar gae rhif 380, 381 a 384.  Gwrthod ar 07.02.1962.  Rheswm: 

cadw rhandiroedd.  

4.          Ymgynghoriadau:  

Cyngor Tref/Chymuned:  Hoffwn eich hysbysu fod Cyngor Tref Caernarfon wedi trafod y cais 

uchod neithiwr, ac wedi penderfynu fel a ganlyn:  

“Penderfynwyd (yn unfrydol) gohirio gwneud penderfyniad am y tro, 

gan ofyn am:  

(1) Sylwadau gan Adran Briffyrdd Cyngor Gwynedd ar y cais, yn 

cynnwys o ran arolwg traffig a sut fyddai gostwng y cyflymder i 20 

milltir yr awr yn effeithio ar ddiogelwch.  

(2) Gofyn am gyfarfod gyda swyddogion yr Adran Briffyrdd ar y 

safle.  

(3) Gofyn am y rhesymau pam y cafodd y cais ei wrthod yn flaenorol.”  

Sylwadau Pellach:  

Gohirio gwneud penderfyniad am y tro, a datgan y sylwadau canlynol: 

1. Mae'r ddogfen yn nodi;   

"Mae’r sylwadau yn seiliedig ar wybodaeth sydd wedi ei chyflwyno 

gan yr ymgeisydd."  

Disgwylir am asesiad gan Gyngor Gwynedd.  Pam nad oes asesiad 

wedi ei wneud?  

2. Mae'r ddogfen yn nodi;  

"Mae’r asesiad Trafnidiaeth wedi ei gyflawni gan yr ymgeisydd ym 
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mis Mehefin eleni."  

Nodwyd mai nid yr ymgeisydd oedd yn y lle gorau i gynnal yr asesiad 

ac nad oedd yr amseriad ychwaith yn un da gan iddo gael ei gynnal 

ym mis Mehefin, yn ystod y pandemig, pan oedd gan 3/7 dosbarth 

arholiadau allanol. 

Dylid fod wedi cynnal yr asesiad yn ystod y tymor yma - mewn 

tywydd sych ac ar ddiwrnod glawog.   

3. Mae'r ddogfen yn nodi;  

"Mae’r asesiad yn dangos bod yr ysgolion ar agor yn ystod y cyfnod 

ac yn nodi bod lefel y traffig yn gymedrol."  

Roedd y pwyllgor yn disgwyl data a dadansoddiad ohono.  

(a) Faint o gerbydau'n dod o gyfeiriad y dref;  

(b) Faint o gerbydau o Fethel;  

(c) Faint o gerbydau wedi parcio ar ochr y ffordd - parcio am gyfnod, 

parcio i godi plant ayb. 

Yn sicr, nid yw’r traffig yn gymedrol o 8.40 a.m. - 9.00 a.m. a 3.30 

p.m. -3.40 p.m..    Mae'n brysur iawn yno gyda nifer o athrawon mewn 

hi-viz yn cyfeirio'r plant.  Dyna pam gofynnwyd am ymweliad safle. 

Mae'r ysgol yn gwrthwynebu ar sail traffig ychwanegol ac nid yw’r 

ymateb hwn yn lleddfu eu pryderon.  

4. Gofyn paham nad oes sylwadau wedi eu derbyn gan Adran 

Briffyrdd Cyngor Gwynedd.  

5. Gofyn am gyfarfod gyda swyddogion yr Adran Briffyrdd ar y safle.  

6. Gofyn am y rhesymau pam y cafodd y cais ei wrthod yn flaenorol. 

 

Yr Uned Drafnidiaeth: Ymateb Cyntaf: 

Hoffwn gyflwyno’r ymateb canlynol i’r cais i adeiladu 17 o dai yng 

Nghae Glyn, Caernarfon.  Mae’r sylwadau yn seiliedig ar wybodaeth 

sydd wedi ei chyflwyno gan yr ymgeisydd.  

Mae TAN 18 yn darparu canllawiau ar drafnidiaeth ac mae'n nodi mai 

prif amcan Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygiadau newydd yw 

sicrhau eu bod wedi'u lleoli lle mae, neu lle fydd, mynediad da drwy 

drafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a seiclo gan felly leihau'r angen i 

deithio a gan feithrin cynhwysiant cymdeithasol.  

Mae’r cynllun arfaethedig wedi ei leoli ger Ysgol Syr Hugh Owen 

yng Nghaernarfon, ac mae hefyd yn cynnig cysylltiadau drwy 

gerdded i’r ysgol gynradd leol, Ysgol y Gelli, a'r Ganolfan Hamdden.  

Mae’r asesiad Trafnidiaeth wedi ei gyflawni gan yr ymgeisydd ym 

mis Mehefin eleni.  Mae’r asesiad yn dangos bod yr ysgolion ar agor 

yn ystod y cyfnod ac yn nodi bod lefel y traffig yn gymedrol.  Mae 

hefyd yn nodi bod y lefel y traffig yn llawer uwch yn ystod cyfnodau 

Tud. 207



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 28/02/2022 
ADRODDIAD YR UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
 

 

agor a chau’r Ysgol.  

Bydd y gyffordd i'r safle arfaethedig, yn cael ei lleoli dros y ffordd i 

Ysgol Syr Hugh Owen. Mae'r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr 

ymgeisydd yn dangos y bydd y mynediad yn cael ei adeiladu i 

ddarparu gwelededd addas i gerbydau. I gyflawni hyn, mae’r 

cynlluniau yn dangos gwelededd digonol i'r naill gyfeiriad, o bwynt 

2.4m o gyffordd y safle.  

Fel rhan o'r cynllun, mi fydd oddeutu 6 man parcio yn cael eu tynnu 

o'r gilfan y tu allan i'r Ysgol.  Er mwyn digolledu'r nifer o lecynnau 

parcio yn y gilfan, bydd chwech lle parcio ychwanegol yn cael eu 

gosod o fewn y stad. Mae'r asesiad parcio hefyd yn dangos nad yw 

llecynnau presennol yn llawn yn ystod cyfnodau agor a chau'r ysgol.   

Mae'r ddarpariaeth barcio ar gyfer pob eiddo hefyd yn unol â'r 

canllawiau perthnasol.   

Ar y safle, rhaid hefyd cydnabod bod dau le croesi, bob ochr i'r 

fynedfa arfaethedig, felly nid ydym yn rhagweld y bydd llawer o blant 

ysgol yn croesi o flaen y fynedfa arfaethedig.  

Y pryder mwyaf a nodwyd yn yr asesiad trafnidiaeth yw'r cyflymder 

a nodwyd ar y ffordd bresennol, tu allan i'r ysgol. Mae mwyafrif y 

cerbydau sy'n teithio ar gyflymder o fewn y cyfyngiad cyfreithiol, sef 

30mya, ond mae'r ffordd o flaen ysgol gydag arwyddion i hysbysu 

cerbydau i deithio ar gyflymder o 20mya.  

Nid wyf yn credu bod yna unrhyw sail i wrthod y cais canlynol o 

ganlyniad i'r sefyllfa bresennol gyda thraffig o flaen yr ysgol gan na 

fydd y datblygiad yn effeithio ar y sefyllfa.  Er hynny, mae yn 

galonogol clywed bod yr ymgeisydd wedi cynnig cymorth ariannol i'r 

Gwasanaeth Trafnidiaeth i fedru edrych i mewn i faterion diogelwch 

y ffordd.  

Ail ymateb: 

Hoffwn gadarnhau bod yna ddwy groesfan ar y ddau ochr i fynediad 

i’r safle arfaethedig. Mae un o’r croesfannau hynny yn groesfan 

“Ffurfiol” ond hefyd mae croesfan “anffurfiol” wedi ei leoli ar ochr 

dwyreiniol y fynedfa arfaethedig. Mae’r arwyddion 20m.y.a yn yr 

adroddiad yn cyfeirio tuag at ffordd gyferbyn ag Canolfan Arfon ac 

nid y ffordd Bethel.  

Fel rhan o’r cynllun, mi roedd yna drafodaethau parthed i gyflwyno 

arwyddion 20m.y.a cynghorol ar y ffordd ond, gan fod gan 

Lywodraeth Cymru cynlluniau arfaethedig, yn fis Ebrill 2023, i newid 

cyfyngiadau 30mph presennol i 20m.y.a ar y ffordd, credwn byddai’r 

mesuriadau yma ddim yn addas. 

Mae gen i bryder y byddai cyflwyno cyfyngiadau cyflymder 20m.y.a 

yn unig ddim yn ddigonol i wella’r sefyllfa diogelwch presennol o 

flaen yr ysgol, ac felly credwn fod angen mesuriadau tawelu traffig 

ychwanegol. Byddai cyfraniad ariannol yn ein galluogi i gyflawni 

hynny. 

Gyda chyfraniad sydd wedi ei gyflwyno, bydd modd rhoi ystyried i 

fesuriadau megis twmpathau a newidiadau i’r marciau ffordd, ond 
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wrth gwrs rydym yn awyddus i gyd weithio gyda’r gymuned i sicrhau 

byddai unrhyw newid i’r ffordd ganlynol yn fuddiol i’r gymuned.  

Trydydd Ymateb:  

Mae dogfen yn dweud bod y ffigyrau yn gyd fynd gyda data gan DFT. 

Ond credaf fod hynny ddim yn wir. Mae’r wybodaeth DFT yn dangos 

cynnydd yn nifer o gerbydau ar y ffordd ganlynol hyd at 2009, lle mae 

DFT wedi stopio casglu’r data. O 2009 ymlaen does yna ddim 

gwybodaeth i ddangos os oes cynnydd neu leihad yn y nifer o 

gerbydau. (mae yna ddata ar gyfer Bethel sy’n dangos cynnydd o 15% 

mewn traffig yn gyfnod hyd at 2019). Felly dwi’n amau bod yna 

ychydig o effaith y pandemig yn bodoli yn y ffigyrau sydd wedi ei 

ddangos.  

Er hynny mae rhaid cydnabod y sylwadau canlynol;-  

Mae'r gwaith sydd ar hyn o bryd yn cael ei wneud ar ffordd osgoi 

Caernarfon ag effaith na ellir ei darogan ar yr AADT i'r Isffordd, er 

hynny, pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau yn 2022 rhagwelir y bydd 

yr AADT yn gostwng o 16%. 

Bydd categoreiddio traffig cymedrol yn unol â chategoreiddiad Math 

Ffordd NRSWA a chanllawiau technegol y DfT, Transport in the 

Urban Environment, ynghyd â CD 224 o'r Design Manual for Roads 

and Bridges. Yn wir, mae gan y B4366 cyfredol y potensial i gymryd 

50% o gynnydd mewn AADT gan barhau o fewn yr un categori 

dyluniad. 

Mae pryder y Cynghorwyr yn cyfeirio tuag at draffig adeg ysgol. Dwi 

ddim yn credu bod yna lawer o wybodaeth ychwanegol wedi ei 

ddarparu i ddangos sut mae’r ddau sylwad uchod yn dylanwadu ar 

draffig yn ystod y cyfnod yma. 

Pedwerydd Ymateb:  

Mae’r gwybodaeth ychwanegol yn ddigonol i cyfarch y pryderon 

mewn perthynas a ddiogelwch yn sgil y bwriad.  

Beth mae’r adroddiad canlynol yn ei ddangos yw;- 

Does yna ddim llawer o wahaniaeth yn y nifer o gerbydau sy’n 

trafaelio ar y ffordd 2021, cyfnod y pandemig, i gymharu ar yr adeg 

cyn y pandemig sef y 2019.  

Mae’r yna hefyd arolwg wedi ei wneud sy’n dangos y nifer o pobl 

(plant ysgol yn bennaf) sy’n cerdded ar y rhan yma o’r ffordd ar hyn 

o bryd. Mae’r ffigyrau yn dangos bod y nifer yn isel, gyda mwyafrif 

yn croesi ar y croesfan ger llaw.  

Cyfoeth Naturiol Cymru: Diolch am ymgynghori gyda Chyfoeth Naturiol Cymru am y cais 

uchod.  

  

Rydym wedi adolygu'r cais cynllunio a gyflwynwyd i ni, ac o'r 

wybodaeth a ddarparwyd nid ydym o'r farn bod y datblygiad 

arfaethedig yn effeithio ar fater a restrwyd yn ein Pynciau 

Ymgynghori, Gwasanaeth Cynghori ar Gynlluniau Datblygu:  

Pynciau Ymgynghori (Medi 2018). Felly, nid oes gennym unrhyw 
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sylwadau i'w gwneud ar y datblygiad arfaethedig. 

Nodwn bod yr adroddiad ystlumod a gyflwynwyd i gefnogi'r cais 

uchod (AES Cyf. 30/09/2020) wedi nodi nad oedd ystlumod yn 

defnyddio safle'r cais. Felly, nid oes gennym unrhyw sylwadau i'w 

gwneud ar y cais fel y'i cyflwynwyd.  

 

Sylwer nad yw ein penderfyniad i beidio â rhoi sylwadau yn golygu 

na allai fod posibilrwydd y gall y datblygiad arfaethedig effeithio ar 

fuddiannau eraill, gan gynnwys buddiannau amgylcheddol o 

bwysigrwydd lleol. 

 

Dylid rhoi gwybod i'r ymgeiswyr mai hwy, ynghyd â chaniatâd 

cynllunio, sydd yn gyfrifol am sicrhau bod ganddynt yr holl 

drwyddedau/caniatadau sy'n berthnasol i'w datblygiad. 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau ynglŷn â lleoliad y garthffos gyhoeddus yn agos at lain 12, 

yr angen i ymgymryd ag archwiliad er sefydlu union leoliad y 

garthffos ynghyd â chysylltu â'r garthffos.  Sylwadau arferol parthed 

systemau draeniau cynaliadwy  

 

Uned Iaith: Dim sylwadau penodol. Mae'n ymddangos eu bod wedi gwneud 

dadansoddiad teg o'r sefyllfa, a'r effaith posib os yw'r cynnig yn ateb 

galw lleol am unedau fforddiadwy. Mae camau lliniaru da iawn yn 

cael eu cynnig hefyd, ac mae'r rhain yn cael eu croesawu.  

 

Uned Draenio  Mae'r datblygwr wedi cymryd camau priodol i ddod o hyd i ffosydd / 

cyrsiau dŵr o fewn y safle a'r unig un yw ffos sy'n cludo dŵr o 

gyfeiriad y briffordd tua'r gogledd orllewin; mae mesurau wedi eu 

cynnwys yn y dyluniad i ganiatáu i'r ffos yma gael ei chludo a darparu 

llwybr presennol drwy'r safle arfaethedig. Nid yw ein Huned yn 

ymwybodol o unrhyw system na chyrsiau dŵr eraill heb gynnal 

archwiliad ein hunain.  

Mae mesurau cynaliadwy wedi eu cynnwys yn y cynllun draenio i 

ddelio ag unrhyw ddŵr wyneb sy'n disgyn ar y safle arfaethedig; bydd 

manylion y cynllun draenio yn cael eu craffu ymhellach wrth 

benderfynu ar y cais SAB.  

Sylwadau Pellach:  

Teimlaf fod ymateb yr asiant yn synhwyrol a bydd y dyluniad draenio 

yn cael ei graffu yn fanwl gan yr SAB er mwyn atal dŵr rhag cronni 

fel hyn yn y dyfodol.  Wedi dweud hyn os oes rhyw fath o nodwedd 

ddraenio yn bresennol sydd ddim wedi cael ei hadnabod yn yr 

archwiliad gwreiddiol yna bydd o fudd i'r dylunwyr gael golwg arno 

mor fuan â phosib fel bod modd ymgymryd ag unrhyw newidiadau i'r 

cynllun;  Rwyf yn hapus i wneud trefniadau ar gyfer dilyn hyn gyda'r 

dylunwyr a dod yn ôl at y Cynghorydd gyda diweddariad. 
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Gan mai dim ond edrych ar egwyddorion y cynllun draenio yr ydym 

fel rhan o'r broses gynllunio ymhellach, nid wyf yn credu bod angen 

i'r mater yma ddal y penderfyniad i fyny.    

 

Yr Uned Bioamrywiaeth: Mae'r ymgeisydd wedi darparu adroddiad 'Extended Phase 1 Habitat 

Survey' gan Applied Ecological Services.   Gallaf gadarnhau fod yr 

adroddiad a'r arolwg wedi eu gwneud i safon dda. Rwyf yn cytuno 

gyda’r mesurau lliniaru a’r mesurau i wella bioamrywiaeth a nodwyd 

yn yr adroddiad (adran 7 o’r adroddiad).  Bydd angen i holl bwyntiau 

o 7.8 - 7.15 yn yr adroddiad cael eu cynnwys fel amodau cynllunio. 

Mae’r ymgeisydd hefyd wedi darparu Strategaeth Gwrych. Gallaf 

gadarnhau fy mod i’n hapus gyda’r cynllun. Sylwadau pellach i gyd-

fynd â phwynt 7.8 yr adroddiad Extended Phase 1 mi fydd angen i’r 

ymgeisydd ddarparu cynllun tirlunio meddal. I gyd-fynd a phwynt 7.9 

yr adroddiad Extended Phase 1 mi fydd angen i’r ymgeisydd darparu 

cynllun goleuo syml.  

 

Yr Uned Goed Mae’r adroddiadau coed wedi ei gwneud i safon dda, ac mae angen 

amodi bod y dull gwaith -fel yr amlinellir isod o dan y cynllun 

gwarchod coed. 

 

Materion Addysg Cyfraniad Addysgol  

Ar sail y fethodoleg yn y CCA Ymrwymiadau Cynllunio ar gyfer y 

nifer o blant y gellir ei ddisgwyl o’r bwriad ceir y ffigyrau canlynol:  

Ysgol gynradd  = 6.8 o blant. 

Ysgol Uwchradd (blynyddoedd 7-11) = 4.93 o blant 

Ysgol Uwchradd (blynyddoedd 12 a 13) = 0.34 o blant 

Fe gafodd y cais ei gyflwyno yn Awst 2021 felly yn unol efo’r CCA 

dylid defnyddio ffigyrau blwyddyn addysgol 2020/21 ar gyfer capasiti 

a nifer o ddisgyblion yn yr ysgolion perthnasol.      

Mae’r safle yn disgyn o fewn dalgylch ysgolion Maesincla, Santes 

Helen a Syr Hugh Owen. 

Isod mae ffigyrau capasiti y 3 ysgol yma:  

Maesincla 318 

Santes Helen 75 

Syr Hugh 1164 

Y niferoedd o ddisgyblion yn 2020/21 oedd fel a ganlyn: 

Maesincla 240 

Santes Helen 55 
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Syr Hugh 912 

Mae hyn yn golygu fod yna ddigon o gapasiti yn yr ysgolion ar gyfer 

y bwriad yma a ni fuasai yna angen cyfraniad addysgol i gefnogi’r 

bwriad.  

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac yn y wasg, a hysbyswyd trigolion 

cyfagos.  Derbyniwyd gohebiaeth a deiseb yn gwrthwynebu'r cais ar 

sail yr isod:  

Peryglon Ffyrdd 

Diogelwch plant 

Lefel traffig i'r ysgol gyfagos 

Byddai'r datblygiad yn fwy addas i dai unllawr  

Colli preifatrwydd 

Pryderon llifogydd 

Ffotograffau yn dangos cornel de-ddwyreiniol y safle dan ddŵr  

Colli golau. 

Mynediad preifat i’r tir. 

Diffyg ystyriaeth i derfynau.  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol 

Egwyddor y datblygiad  

5.1  Mae’r egwyddor o godi tai ar y safle hwn wedi ei selio ym Mholisi PCYFF 1, TAI 1, TAI 15 a PS 

5 o’r CDLL. Dywed Polisi PCYFF1 y caniateir cynigion tu mewn i ffiniau datblygu yn unol â 

pholisïau a chynigion eraill y Cynllun, polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio 

perthnasol eraill.  Fel y cyfeirir ato uchod, lleolir y safle o fewn ffin datblygu Tref Caernarfon ac 

o’r safbwynt yma, felly, gellir ystyried y cais o dan Bolisi TAI 1 o’r CDLL.  Mae maint y safle 

oddeutu 0.55ha felly mae 17 uned yn golygu dwysedd o 30.9 tŷ i’r hectar sydd yn cydymffurfio 

efo Polisi PCYFF 2 yn y Cynllun.   

5.2   Mae Polisi TAI 1 yn datgan yn y canolfannau gwasanaeth trefol bydd tai i gwrdd â strategaeth y 

Cynllun yn cael eu sicrhau drwy’r dynodiadau tai ynghyd â safleoedd ar hap addas o fewn y ffin 

ddatblygu, yn seiliedig ar y ddarpariaeth ddangosol a ddangosir o fewn polisi TAI 1. Nid yw’r safle 

wedi cael ei ddynodi ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol o fewn y CDLl ac felly gellir ystyried y 

safle fel un sydd ar hap. Yn ystod oes y cynllun, mae disgwyl ddarpariaeth o 221 (gan gynnwys 

lwfans llithriad o 10%) o dai ar safleoedd ar hap yng Nghaernarfon. Mae’r ffigyrau diweddaraf yn 

dangos bod 55 uned ar hap wedi eu cwblhau rhwng 2011 a 2021 ac mae 43 uned yn y banc tir. 

Felly, mae disgwyl 123 o unedau ychwanegol ar safleoedd ar hap yng Nghaernarfon.  Yn seiliedig 

ar y wybodaeth mae angen am ragor o dai yng Nghaernarfon ac o ganlyniad ystyrir fod y bwriad o 

ran egwyddor a chydymffurfiaeth a pholisi TAI 1 yn dderbyniol.  

Tai Fforddiadwy / Y Gymysgedd o Dai  

5.3  Parthed cymysgedd tai, mae’r bwriad yn cynnig 6 tŷ 4 person, 5 tŷ 6 person, 3 tŷ 3 person a 2 dŷ 

7 person a datgan yr ymgeisydd bod y gymysgedd yma'n seiliedig ar ffigyrau angen lleol yn yr 

ardal.  Mae’n ymddangos bod croestoriad da i’r bwriad a derbyniwyd sylwadau gan Uned Strategol 

Tai y Cyngor yn datgan bod y bwriad yn cyfarfod a’r galw uchel presennol sydd yn bodoli yn y 

sir.   

5.4  Mae Polisi TAI 15 yn ceisio darpariaeth briodol o dai fforddiadwy.  Mae ganddo ffigwr trothwy o 

2 neu fwy o unedau mewn trefi fel Caernarfon.  Gan fod y datblygiad arfaethedig yn cynnig 100% 

o’r tai i fod yn fforddiadwy, mae hyn yn golygu fod y bwriad yn cyd-fynd â'r gofynion canran o 
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unedau fforddiadwy o fewn y Polisi hwn. Yn yr achos yma, bydd yr holl unedau arfaethedig yn 

rhai fforddiadwy ac wedi eu dylunio i Safon Ansawdd Tai Cymru a bydd y ddeiliadaeth yn 

rhanedig rhent cymdeithasol a rhanedig rhent canolradd.  

Materion ieithyddol 

5.5 Derbyniwyd sylwadau gan Uned Iaith y Cyngor ar yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg a 

gyflwynwyd gyda’r cais. Roedd yr Uned yn datgan dim sylwadau penodol ac mae’n ymddangos 

bod yr ymgeisydd wedi gwneud dadansoddiad teg o’r sefyllfa, a’r effaith posib os yw’r cynnig yn 

ateb galw lleol am unedau fforddiadwy. Mae camau lliniaru da iawn yn cael eu cynnig hefyd, ac 

mae'r rhain yn cael eu croesawu. Noder y byddai'r datblygiad yn cynyddu amlygrwydd yr iaith 

Gymraeg drwy roddi enw Cymraeg i’r datblygiad. Ystyrir byddai'r bwriad yn bodloni amcanion 

Polisi PS1 CDLl.  

Cynaliadwyedd  

5.6  Mae Polisi PS 5 yn datgan cefnogir datblygiadau ble gellid dangos eu bod yn gyson ag egwyddorion 

datblygu cynaliadwy gan gynnwys safleoedd addas oddi fewn i ffiniau datblygu. Credir y gellir 

diffinio’r safle hwn fel safle sy’n gynaliadwy ar sail ei leoliad oddi fewn i’r ffin Datblygu, ger ardal 

breswyl sefydledig, dros y ffordd i ysgol uwchradd, ei leoliad ger rhwydwaith ffyrdd lleol a 

thrafnidiaeth gyhoeddus yn ogystal â bod y tai yn cael eu hadeiladau yn unol â safonau Cartrefi 

Gydol Oes ac wedi eu hinsiwleiddio i lefel uchel.   

Mannau Agored 

5.7  Yn ôl Polisi ISA 5, disgwylir i gynigion ar gyfer 10 tŷ neu fwy mewn ardaloedd ble na all llecynnau 

agored presennol fodloni anghenion y datblygiad tai arfaethedig gynnig darpariaeth addas o fannau 

agored yn unol â safonau meincnod Fields in Trust (FiT). Mae’r wybodaeth gyfredol a 

dderbyniwyd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn dangos bod diffyg llecynnau chwarae gyda 

chyfarpar offer i blant yn lleol fel rhan o’r bwriad ac i’r perwyl hyn, felly, bydd angen gwneud 

cyfraniad ariannol ar gyfer cyfarfod a’r diffyg darpariaeth yma.  Derbyniwyd cadarnhad gan yr 

ymgeisydd yn datgan y byddai yn fodlon gwneud cyfraniad o £3346.16 a gellir sicrhau hynny trwy 

gytundeb cyfreithiol 106.  Ni ystyrir felly bod y bwriad yn groes i ofynion Polisi ISA 5 o’r CDLL 

ynghyd a’r CCA: Darpariaeth Mannau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd.  

Materion addysgol  

5.8 Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bolisi yn datgan fod yna ddigon o gapasiti yn yr ysgolion ar 

gyfer y bwriad yma a ni fyddai angen cyfraniad addysgol i gefnogi’r bwriad. Mae’r bwriad yn 

cwrdd â meini prawf CCA Datblygiad Tai a Darpariaeth Addysgol a polisi ISA 1. 

Mwynderau Gweledol 

5.9  Mae Polisi PCYFF3 yn datgan caniateir cynigion os ydynt yn cydymffurfio a nifer o feini prawf 

sy’n cynnwys bod y cynnig yn ychwanegu neu yn gwella cymeriad y safle, yr adeilad neu’r ardal 

o ran y gosodiad, yr ymddangosiad, y raddfa, yr uchder, y mas a’r driniaeth i’r drychiadau; ei fod 

yn parchu cyd-destun y safle a’i le yn y dirwedd leol; ei fod yn defnyddio deunyddiau sy’n 

briodol i’r hyn sydd o’u hamgylch ac yn ymgorffori tirlunio meddal; ei fod yn gwella rhwydwaith 

cludiant a chyfathrebu diogel ac integredig; eu bod yn cyfyngu rhediad dŵr a pherygl risg 

llifogydd ac atal llygredd; ei fod yn cyflawni dyluniad cynhwysol ac sy’n galluogi mynediad i 

bawb a’i fod yn helpu creu amgylcheddau iach a bywiog gan ystyried iechyd a lles defnyddwyr y 

dyfodol.  

 

5.10  Mae cymysgedd o ran ffurf, gwneuthuriad a dyluniad i ddatblygiadau presennol yn nalgylch safle’r 

cais.  Tai preswyl deulawr yw’r rhan helaeth o dai a welir yn nalgylch safle’r cais gan gynnwys tai 

o ddyluniad safonol canol yr 20fed ganrif. Lleolir adeilad Ysgol Syr Hugh Owen dros y ffordd sirol. 

Y prif ddeunyddiau adeiladu sydd yn gyffredin yn yr ardal leol yw gwaith bric glân, cerrig naturiol, 
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llechi naturiol, rendr llyfn yn ogystal â gro wedi'i chwipio. Bydd edrychiadau’r tai arfaethedig yn 

gweddu gyda’r deunyddiau yma gan ddefnyddio llechi naturiol i’r toeau, rendr llyfn wedi ei baentio 

ynghyd â gorchudd bric i’r waliau.  Byddai ffiniau amgáu o wneuthuriad ffensys coedyn a rheiliau 

dur.  Dylid gosod amod ar unrhyw ganiatâd cynllunio i warchod y terfynau.     

5.11  Mae’r cynllun datblygu yn dilyn siâp “L” yn fras ar ffurf cul-de-sac gyda darpariaeth parcio o flaen 

y tai eu hunain ynghyd ac ardaloedd amwynder agored ar ymylon gogleddol y safle sydd hefyd yn 

cynnwys tirweddu. Bydd gerddi agored yn nhu blaen y tai ynghyd â gerddi preifat yn nhu cefn y 

tai eu hunain.  Lleolir y tai arfaethedig ar lefel is na’r ffordd sirol gyfochrog a nodir bod y cynlluniau 

yn dangos y byddai uchder y tai yn debyg i uchder tai ac adeiladau yn yr ardal. Bydd cynllun a 

naws y datblygiad yn debyg i’r stadau cyfagos gan gynnwys cymysgedd o lawntiau preifat, tir 

amwynder agored ac wynebau caled ar gyfer cerddwyr a cherbydau. Fe ystyrir felly fod dyluniad 

ac edrychiad datblygiad yn dderbyniol ac yn unol â pholisi PCYFF 2, PCYFF 3 a PCYFF 4.  

5.12 Er nad oes pryderon ynglŷn â dyluniad y tai arfaethedig ar y safle, byddai'r bwriad yn golygu 

datblygu cae glas a thorri 12 coeden ar hyd terfyn y safle gyda’r briffordd.  Ni dderbyniwyd cynllun 

tirlunio fel rhan o’r cais, ond cafwyd ar ddeall gan yr ymgeisydd na fyddai gwrthwynebiad i osod 

amod priodol ar unrhyw ganiatâd i gyflwyno cynllun tirlunio i’r Cyngor o fewn mis o ddechrau 

gwaith ar y safle.  Yn yr amgylchiadau hynny, teimlir na fyddai’r bwriad yn groes i bolisi PCYFF 

3.  

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

5.13  Mae’r bwriad yn golygu codi 17 o dai ar gae glas ble saif tai preifat presennol o amgylch terfynau 

deheuol, dwyreiniol a gogledd dwyreiniol a ffordd sirol yn rhedeg ar hyd y terfyn gogledd 

gorllewinol.  Derbyniwyd sylwadau yn gwrthwynebu’r bwriad ar sail colli preifatrwydd.  

5.14  Lleolir lleiniau 1 i 9 (tai deulawr) ar hyd terfyn gogledd gorllewinol a fydd yn wynebu'r ffordd sirol 

yn bennaf a gyda wal dalcen llain 9 yn wynebu wal dalcen eiddo rhif 6, Ystâd Llwyn Ceirios 

cyfochrog.  Ni ystyrir y byddai effaith sylweddol ar fwynderau trigolion y tŷ hwnnw.  

5.15  Lleolir lleiniau rhif 10 i 12 (tai unllawr) ar hyd y terfyn gogledd dwyreiniol; byddai drychiad cefn 

y tai hynny o fewn tua 5 medr i derfyn y safle ac yn wynebu wal dalcen a gardd gefn eiddo rhif 5, 

Ystâd Llwyn Ceirios cyfochrog. Mae pryder ynglŷn ag agosrwydd y tŷ arfaethedig at y terfyn 

oherwydd effaith ar gymydog.  Fodd bynnag, oherwydd mai unllawr fyddai'r eiddo ni ystyrir y 

byddai’r tai yn goredrych eiddo'r cymydog. Hefyd, derbyniwyd trawstoriad i ddangos lefelau a 

chynllun pellach yn dangos effaith y byngalo ar lwybr golau haul y cymydog, mae’r cynllun yn 

dangos na fyddai yn cael effaith sylweddol ar olau i dŷ’r cymydog.  Byddai wal dalcen tŷ rhif 12 o 

fewn tua 6m i’r terfyn dwyreiniol ond gan fod 20 medr rhwng y tŷ arfaethedig a'r tai i’r dwyrain, 

ni ystyrir y byddai effaith sylweddol ar y tai hynny. 

5.16  Lleolir lleiniau 13 i 16 yng nghanol y safle, yn fras ble byddai drychiad cefn a thalcen rhif tŷ 13 (tŷ 

deulawr) dros 20 metr o dai y cymdogion agosaf.  Felly, ni ystyrir y byddai’n cael effaith sylweddol 

ar fwynderau’r trigolion cyfagos. 

5.17  Parthed tŷ rhif 17 (tŷ deulawr gydag estyniad unllawr); wal dalcen unllawr a deulawr fyddai yn 

wynebu cefnau tai cymdogion gyda ffenestri yn y rhan unllawr yn unig a lleolir rhan ddeulawr y tŷ 

tua 14 metr yn ei fan agosaf i’r terfyn deheuol. Mae peth pryder ynglŷn â lleoliad y llain arfaethedig 

rhwng tai cymdogion a lleiniau 13 i 16, ac yn byddai ei leoliad yn y stad yn ymddangos yn 

lletchwith. Fodd bynnag, byddai lleoliad yr ystâd ond yn weledol o'r tu mewn i'r ystâd, ac mae'n 

annhebygol o amharu ar fwynderau'r ardal ehangach. 

5.18  Mae peth pryder ynglŷn â lleoliad rhai o’r tai arfaethedig ar eiddo cymdogion, fodd bynnag, teimlir 

y gellir lleihau'r pryderon hynny drwy osod amodau ar unrhyw ganiatâd, tynnu hawliau caniataol 

parthed estyniadau ac ychwanegiadau i doeau y tai arfaethedig a gofyniad i codi ffens/terfyn yn 

mesur 1.8 medr / 2m mewn uchder o amgylch y safle. Fe ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol 

ac yn unol â pholisi PCYFF 2 sydd yn gwarchod mwynderau.  
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.19  Mae’r bwriad yn golygu adeiladu 17 o dai yn cynnwys ffordd ystâd a llefydd parcio ar gyfer pob 

llain. Bwriedir hefyd dileu'r gilfan barcio presennol ar y ffordd sirol er gwella llinellau gwelededd 

mynedfa yr ystâd arfaethedig a gosod y llefydd parcio hynny oddi mewn i fynedfa'r ystâd. O 

ganlyniad i hyn, ni fydd unrhyw ddarpariaeth barcio ar y stryd yn cael ei cholli. Mae’r safle oddi 

mewn i ffin ddatblygu'r dref mewn ardal breswyl, gyferbyn â'r ysgol uwchradd. Noder hefyd y 

byddai'r safle yn cael ei gwasanaethu gan ffordd sirol dosbarth 2. 

5.20  Cyflwynwyd asesiad trafnidiaeth gyda’r cais er mwyn asesu materion ffyrdd sy’n berthnasol i’r 

datblygiad.  Yn dilyn y cyhoeddusrwydd statudol, bu i’r Gwasanaeth Cynllunio dderbyn gohebiaeth 

gan drigolion lleol a Chyngor Tref Caernarfon yn mynegi pryderon sylweddol ynglŷn ag effaith y 

bwriad ar ddiogelwch ffyrdd yn yr ardal leol.    

5.21  Derbyniwyd sylwadau Uned Trafnidiaeth y Cyngor ar y bwriad, oedd yn datgan bod y safle mewn 

lleoliad sy’n hygyrch i gyfleusterau cymdeithasol fel ysgolion a chanolfan hamdden.  Nodir hefyd 

bod y fynedfa arfaethedig yn dderbyniol ac na fyddai yn amharu ar lefydd parcio lleol o ganlyniad 

i adleoli'r gilfan bresennol o fewn terfynau mynedfa y stad arfaethedig. 

5.22  Yn ystod trafodaethau yng nghyfarfod y pwyllgor cynllunio, codwyd pryderon am y cyfnod pan 

gynhaliwyd yr Asesiad Trafnidiaeth ac os oedd y amseroedd yn rhoi gwir adlewyrchiad o'r sefyllfa.    

Cynhaliwyd yr asesiad drwy ddefnyddio 'Automated Traffic Counter', a osodwyd ger y safle ar 

ffordd Bethel am gyfnod o saith diwrnod (dros gyfnodau o 24 awr) rhwng 21/06/21 - 28/06/21.  

Mae Atodiad C o'r Asesiad Trafnidiaeth yn cynnwys y graff isod sy'n dangos anterth y llif traffig 

dros y cyfnod o saith diwrnod:  

 

5.23  Codwyd pryderon mewn perthynas ag amser y flwyddyn y casglwyd y data a'r effeithiau posib ar 

symudiadau traffig a achoswyd gan gyfyngiadau mewn perthynas â Phandemig Covid. Mewn 

ymateb i hyn, cadarnhaodd y wybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd gan arbenigwyr priffordd yr 
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ymgeisydd ar adeg yr arolwg traffig, bod yr ysgolion yn agored ac roedd nifer yr achosion covid 

yn isel.   

5.24  Cyfeiriodd y datganiad at ddata traffig hanesyddol ar gyfer y B4366 o'r Adran Drafnidiaeth (DfT) 

ddaeth o'r orsaf cyfrif traffig maniwal a leolwyd tua 250m i'r Gorllewin o'r safle arfaethedig, oedd 

wedi casglu data traffig 10 mlynedd. Roedd y traffig blynyddol cyfartalog cymedr (AADT) o'r data 

10 mlynedd gan y DfT i'r ffordd yma wedi ei gyfrif fel 5,389.   Mae'r cyfrif AADT o'r data cyfrif 

traffig awtomatig a gasglwyd yn ystod arolwg Mehefin 2021 wedi ei grynhoi ym mharagraff 3.2.1 

o'r asesiad trafnidiaeth fel 5,856.   

 

5.25  O ystyried y ffactorau twf ar y data a ddarparwyd gan y DfT roedd yr AADT i'r safle a gasglwyd 

yn 2021 yn cyd-fynd â data yr AADT a gasglwyd ar gyfer y ffordd benodol dos gyfnod o 10 

mlynedd.  Roedd y wybodaeth hefyd yn cynnwys yr ymateb isod:  

 

a. Gostyngiad posib mewn traffig o gerbydau domestig o ganlyniad i lai o arholiadau ysgol 

y gellid eu cydbwyso gan yr angen am fwy o niferoedd o gerbydau o ganlyniad i 

gyfyngiadau COVID gyda rhannu cerbydau i gael mynediad i'r ysgol.  

 

b. Mae'r gwaith sydd ar hyn o bryd yn cael ei ymgymryd ar ffordd osgoi Caernarfon ag 

effaith na ellir ei darogan ar yr AADT i'r Isffordd, er hynny, pan fydd y gwaith wedi ei 

gwblhau yn 2022 rhagwelir y bydd yr AADT yn gostwng o 16% (Tabl 12.3.2 Datganiad 

Amgylcheddol Ffordd Osgoi A487 Caernarfon a Bontnewydd - Cyfrol 1 Adroddiad 

Asesiad Technegol) o ganlyniad i gyflwyno llwybr Dosbarthwr Lleol newydd, gan ostwng 

y cyfaint traffig ymhellach a'r AADT cyffredinol i'r isffordd.   

 

c. Yn ogystal, yn y tymor hirach rhagwelir drwy fentrau a nodir gan Lywodraeth Cymru 

drwy offerynnau statudol fel Deddf Teithio Llesol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol, y bydd cyfaint cyffredinol cerbydau ar Isffyrdd a leolir mewn amgylcheddau 

adeiledig trefol fel y rhain, yn gostwng drwy ddatblygu gwell dulliau teithio cynaliadwy.   

 

d. Nodir hefyd bod rhan o'r Isffordd a gaewyd ar gyfer gwaith ar y ffordd osgoi wedi ail-

agor ar 11 Mehefin 2021, gyda'r Arolwg Traffig yn cael ei gynnal yn ystod 21 -27 Mehefin 

2021.  

 

5.26  Roedd y datganiad a dderbyniwyd hefyd yn egluro bod y wybodaeth y gofynnwyd amdani gan y 

Cyngor Tref o ran cyfeiriad y traffig a'r parcio ar y ffordd ar gael yn yr Asesiad Trafnidiaeth. Aiff 

y wybodaeth ymlaen i egluro bod gan y ffordd y potensial i gymryd cynnydd o 50% yn y traffig 

dyddiol blynyddol ar gyfartaledd gan barhau yn yr un categori dyluniad a bod y cais sydd ar hyn o 

bryd dan ystyriaeth yn debygol o achosi cynnydd o ddim ond 3.5% yn y traffig dyddiol blynyddol 

ar gyfartaledd.  

5.27  Mae'r uned drafnidiaeth wedi asesu'r wybodaeth ychwanegol ac wedi cydnabod y canfyddiadau 

yng nghyswllt safon y ffordd a'i gallu i ymdopi â thraffig ychwanegol a'r gostyngiad tebygol mewn 

traffig yn dilyn cwblhau'r ffordd osgoi. Fodd bynnag, ni wnaethant ystyried bod y canfyddiadau 

yng nghyswllt niferoedd o gerbydau yn derfynol ac nid oedd hi'n glir o hyd a yw'r pandemig wedi 

effeithio ar y ffigyrau a ddangoswyd. Yn ogystal, ni wnaeth y wybodaeth ymateb i bryderon y 

pwyllgor ynghylch traffig yn ystod amseroedd ysgol.  

5.28  Yn sgil sylwadau'r Uned Drafnidiaeth, fe wnaeth Ymgynghorwyr Priffyrdd yr ymgeisydd 

ymgymryd â gwaith arolwg pellach gan gyflwyno tystiolaeth ychwanegol. Roedd y dystiolaeth yn 

cyfeirio at arolwg traffig a wnaed y tu allan i Ysgol Syr Hugh Owen yn 2019 (cyn y pandemig) sy'n 

dangos mai gwahaniaeth bach iawn sydd rhwng lefelau traffig yn 2019 a 2021 pan wnaed yr arolwg 

traffig. Felly, ystyrir bod y dystiolaeth yn ddigonol i ddangos y gellir dibynnu ar yr Asesiad 

Trafnidiaeth a'i gasgliadau. 

Tud. 216



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 28/02/2022 
ADRODDIAD YR UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
 

 

5.29  Mewn ymateb i bryderon yr aelodau ynghylch amseroedd brig yr ysgol a cherddwyr, fe wnaeth 

ymgynghorwyr priffyrdd yr ymgeisydd asesiad cerddwyr ar 7 Chwefror 2022. Darganfu’r asesiad 

fod mwyafrif y disgyblion yn defnyddio'r pafin gorllewinol i gerdded i'r ysgol ond bod 90% yn cael 

eu gollwng yn yr encilfa dwyreiniol gan ddefnyddio'r ddarpariaeth croesi diogel ar y ffordd. Dylid 

nodi na fydd y bwriad yn arwain at golli darpariaeth parcio. Darperir parcio o fewn y safle i 

ddisodli'r ardal a gollir ar yr encilfa.  

5.30  Mewn ymateb i'r wybodaeth ychwanegol, ymatebodd yr Uned Drafnidiaeth gan gadarnhau eu bod 

yn fodlon gyda'r wybodaeth, ei bod yn ddigonol i ymateb i bryderon y Pwyllgor ac nad oedd 

ganddynt unrhyw bryderon diogelwch ynghylch y bwriad.   

5.31  Fe wnaeth yr aelodau hefyd drafod yr angen i gynnal asesiad risg i sicrhau diogelwch cerddwyr 

(sy'n cynnwys disgyblion ysgol) a defnyddwyr y ffordd. Cyfeiria'r Asesiad Trafnidiaeth a 

gyflwynwyd gyda'r cais at archwiliad diogelwch a gynhaliwyd.  Mae copi o'r archwiliad cam 1 

diogelwch ffordd bellach wedi ei gyflwyno. Roedd yr archwiliad yn gwneud sawl argymhelliad am 

y cynllun ac fe nodir eu bod wedi eu hymgorffori yn y cynllun.   

5.32  Mae'r asesiad Trafnidiaeth wedyn yn mynd ymhellach gyda'i argymhellion yn dilyn cwblhau'r 

arolwg ffordd. Un o argymhellion yr asesiad yw y dylid gostwng cyflymder y ffordd y tu allan i'r 

ysgol i 20mya. Fodd bynnag, mae gan yr uned drafnidiaeth bryderon os yw'r cyfyngiad cyflymder 

yn cael ei ostwng heb unrhyw ymyrraeth arall, o gofio am natur y ffordd, mae gostwng y cyflymder 

ar ben ei hun yn annhebygol o arafu cerbydau neu wella diogelwch y briffordd yn y lleoliad yma.    

I sicrhau bod cyflymder yn cael ei ostwng a gwella diogelwch, mae'r uned drafnidiaeth yn ystyried 

bod angen mesurau tawelu traffig.  

5.33  Yn dilyn trafodaethau, mae'r ymgeisydd wedi cynnig cyfraniad ariannol i'r Gwasanaeth 

Trafnidiaeth fel bod modd rhoi mesurau tawelu traffig / gwelliannau priffyrdd yn eu lle i wella 

diogelwch y briffordd. Gall y gwelliannau gynnwys nodweddion fel twmpathau cyflymder a 

newidiadau i farciau'r ffordd.   

5.34  Wedi ystyried yr holl wybodaeth a dderbyniwyd, ystyrir fod y cyfraniad yn ddigon rhesymol ac 

angenrheidiol er mwyn sicrhau bydd unrhyw effeithiau trafnidiaeth sy’n deillio o’r bwriad yn 

dderbyniol.  Ystyrir fod y cynnig yn unol â pholisi ISA 1 sydd yn galluogi’r Awdurdod i sicrhau 

gwelliannu i isadeiledd i wneud y bwriad yn dderbyniol. 

5.35  Yn sgil sylwadau’r Uned Drafnidiaeth, derbyniwyd sylwadau pellach gan y Cyngor Tref yn 

cwestiynu pam nad oes asesiad wedi cael ei wneud gan Gyngor Gwynedd a hefyd yn cwestiynu 

cynnwys yr asesiad trafnidiaeth. Wrth asesu cais cynllunio, mae’r baich yn disgyn ar yr ymgeisydd 

i gyflwyno gwybodaeth i alluogi i’r Awdurdod Cynllunio Lleol asesu cais cynllunio. Yn achos y 

cais yma, mae’r cais wedi cael ei gefnogi gan asesiad trafnidiaeth lawn. Mae’r CDLl ond yn gofyn 

i geisiadau am 100 o dai neu fwy i gael asesiad trafnidiaeth. Mae’r ymgeisydd felly wedi mynd tu 

hwnt i’r anghenion polisi i asesu effaith y bwriad a dylid nodi bod yr ymgeisydd wedi darparu 

gwybodaeth ychwanegol, wedi ei gynnal gan beirianwyr priffordd cymwys mewn ymateb i 

bryderon y pwyllgorau. Ymgynghorwyd â'r aelod lleol a'r Cyngor Tref ynghylch y wybodaeth 

ychwanegol a gofynnwyd am ymateb cyn cyfarfod y pwyllgor. 

5.36  Fel yr hysbyswyd yn flaenorol, nid yw hi yn arferol i'r Cyngor ymgymryd â'i asesiadau technegol 

ei hun wrth asesu cais cynllunio. Yn yr achos yma, ystyrir fod digon o wybodaeth a thystiolaeth i 

law i alluogi asesiad manwl o’r cais ac felly nid oes cyfiawnhad i ofyn am ragor o wybodaeth nac 

asesiad pellach. Pe byddai’r cais yn cael ei ganiatáu, mae’r Uned Trafnidiaeth wedi cadarnhau bydd 

gan y Cyngor Tref gyfle i gael trafodaeth bellach i drafod a chytuno ar y gwelliannau i’r ffordd.    

5.37  Gydag amodau a nodiadau perthnasol er mwyn sicrhau bydd y gwaith yn cael ei gwblhau i safonau 

statudol a chyfraniad ariannol trwy gytundeb 106 i sicrhau gwelliannau ffyrdd, ystyrir fod y bwriad 

yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi ISA 1, TRA 2 a TRA 4 o’r CDLL.   
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Coed a Materion Bioamrywiaeth 

5.38  Derbyniwyd Arolwg Cynefinoedd Cyfnod 1 Estynedig fel rhan o’r cais. Mewn ymateb, derbyniwyd 

sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth yn cadarnhau bod yr adroddiad a’r arolwg wedi’i wneud i 

safon dda. Mae’r Uned yn cytuno gyda’r mesurau lliniaru a’r mesurau i wella bioamrywiaeth a 

nodwyd yn yr adroddiad (adran 7 o’r adroddiad) byddai angen i’r holl bwyntiau o 7.8 - 7.15 yn yr 

adroddiad gael eu cynnwys fel amodau cynllunio. Mae’r ymgeisydd hefyd wedi darparu Strategaeth 

Gwrych sydd hefyd yn dderbyniol ond bydd angen cyflwyno cynllun tirweddu meddal a chynllun 

goleuo er mwyn lliniaru effaith y datblygiad a sicrhau gwelliannau bioamrywiaeth.    

5.39  Hefyd, derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Goed yn cadarnhau bod yr asesiad coed a dderbyniwyd 

gyda’r cais wedi ei baratoi i safon dda a dylid gosod amod ar unrhyw ganiatâd yn gorfodi 

gweithredu y cais yn unol â’r cynllun diogelu coed. Ystyrir felly bod y bwriad yn unol â Pholisi 

AMG 5 o'r CDLl.  

Materion draenio tir 

5.40  Yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol, derbyniwyd gohebiaeth a lluniau gan drigolion lleol yn 

mynegi pryderon ynglŷn â llifogydd ger y safle. Nad yw'r safle yn gorwedd o fewn Parth Llifogydd 

C1 na C2, fel sydd wedi eu categoreiddio gan y Mapiau Cyngor Datblygu yn NCT 15, lle byddai 

dynodiadau o’r fath yn dangos risg o lifogydd.  Er hynny, mae cofnodion y Cyngor yn dangos risg 

llifogydd dŵr wyneb 1 mewn 30 yn rhan isaf y safle. Mae NCT 15 yn nodi ym mhob parth arall lle 

mae llifogydd wedi eu nodi fel ystyriaeth berthnasol bydd Adran 7 yn berthnasol, h.y. asesu 

canlyniadau llifogydd.  

5.41  Fel rhan o’r cais, derbyniwyd adroddiad gyda strategaeth draenio a chynlluniau manwl o’r gosodiad 

draenio ar gyfer y safle.  Mae’r bwriad yn cynnwys adeiladu pyllau mwydo a phantiau ar y safle ar 

gyfer derbyn dŵr wyneb oddi ar y tai arfaethedig ac wynebau caled i'w waredu mewn modd 

cynaliadwy.  Adeiladir 4 pwll mwydo ar gyfer y datblygiad, gyda’r un mwyaf a fyddai yn mesur 

68 medr ciwb yn cael ei osod yn rhan isaf (cornel deheuol) y safle. Sylweddolir bod y sustem 

ddraenio wedi ei dylunio er sicrhau y byddai'r bwriad yn delio gyda digwyddiad dŵr glaw hyd at 

ddigwyddiad eithafol ac mewn ffordd gynaliadwy.  

5.42  Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Ddraenio (yn ei rôl fel Awdurdod Llifogydd Lleol) yn 

cadarnhau bod y datblygwr wedi cyflwyno gwybodaeth digonol i ddangos bod y sustem ddraenio 

arfaethedig yn dderbyniol ac yn addas i’r safle. Mae’r wybodaeth hefyd yn dangos bod camau 

priodol wedi eu cymryd i ddod o hyd i ffosydd/cyrsiau dŵr o fewn y safle a’r unig un sydd yno yw 

ffos sy’n cario dŵr o gyfeiriad y briffordd i’r gogledd orllewin. Mae mesurau wedi eu cynnwys yn 

y dyluniad i ganiatáu i’r ffos yma gael ei chludo ar ei llwybr presennol drwy’r safle arfaethedig.   

5.43  Noder hefyd bod mesurau cynaliadwy wedi eu cynnwys yn y cynllun draenio i ddelio ag unrhyw 

ddŵr wyneb sy’n disgyn ar y safle arfaethedig, bydd manylion y cynllun draenio yn cael eu craffu 

ymhellach wrth i’r cais SAB gael ei benderfynu ac egwyddorion y cynllun draenio yn unig sy’n 

cael eu trafod fel rhan o’r cais cynllunio.  

5.44  Sylweddolir bod manylion draenio wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais a’u hystyried gan Uned 

Ddraenio'r Cyngor. Datgan yr ymgeisydd hefyd “Mae pob strategaeth ddraenio sy'n cael eu 

cyflwyno yng Nghymru yn cael eu paratoi yn union yr un modd â hwn, yn unol â NCT 15.  Ystyrir 

felly o’r wybodaeth a'r cyngor a dderbyniwyd, bod y strategaeth ddraenio yn dderbyniol i'r 

datblygiad arfaethedig yma ac yn unol â pholisi PS 6, PCYFF 6 a NCT 15.  

Materion Ychwanegol: 

5.45  Nodir i'r Cyngor Tref ofyn am wybodaeth ynglŷn a pham y cafodd cais blaenorol ar y safle ei 

wrthod. Fel y gwelir o hanes y safle uchod, gwrthodwyd cais yn 1962 gan y byddai wedi golygu 

colli rhandiroedd. Daeth defnyddio'r tir fel rhandiroedd i ben tua 10 mlynedd yn ôl ac aeth y safle 

yn ôl yn dir glas. Nid yw'r tir wedi ei ddiogelu fel man agored nac i ddarparu rhandiroedd yn y 
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CDLl. Cyflwynwyd dau gais dilynol, tynnwyd y cyntaf yn ôl ac mae'r ail gais yn parhau heb ei 

benderfynu (ond mae bellach wedi dod i ben/cau, roedd wedi ei ganiatáu yn flaenorol gan 

Orchymyn Gweithdrefn Datblygu Cyffredinol). O'r dogfennau sydd gennym, mae'n ymddangos 

bod y ACLl yn aros am gynlluniau diwygiedig ar gyfer dyluniad a gosodiad y tai annedd ond ni 

wnaeth yr ymgeisydd neu'r asiant fynd a'r cynllun ymhellach ar y pryd. O ystyried bod y CDLl 

wedi ei fabwysiadu ers hynny a bod yr ystyriaethau polisi wedi newid, ni chredwn y gellir rhoi 

unrhyw bwysau arwyddocaol i'r hanes cynllunio ar y safle wrth ystyried y cais hwn.  

 

6. Casgliadau:  

6.1  O ystyried yr asesiad uchod, ystyrir y byddai’r bwriad i ddatblygu 17 o dai fforddiadwy yn ymateb 

positif i anghenion tai amrywiol sydd wedi’u hadnabod yn yr ardal. Nid oes gwrthwynebiad i 

ddyluniad y tai a ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael effaith sylweddol ar fwynderau preswyl tai 

cyfagos.  

6.2  Mae Uned Trafnidiaeth y Cyngor wedi cyflwyno sylwadau yn datgan na fyddai'r bwriad yn amharu 

yn andwyol ar ddiogelwch ffyrdd er y cydnabyddir y sylwadau a dderbyniwyd yn gwrthwynebu’r 

cais ar sail diogelwch ffyrdd. Gydag amodau a chyfraniad ariannol er sicrhau gwelliannau i’r ffordd 

trwy gytundeb 106, ystyrir fod y bwriad yn unol â’r polisïau trafnidiaeth. Mae'r asiant wedi 

cyflwyno gwybodaeth ychwanegol mewn ymateb i bryderon y pwyllgor ac mae'r uned drafnidiaeth 

wedi cadarnhau bod y wybodaeth yn gywir ac nad oes ganddynt unrhyw bryderon o ran diogelwch 

yn ymwneud â'r bwriad.   

6.3  Bu i’r Cyngor dderbyn gohebiaeth gan drigolion lleol yn datgan bod rhan isaf y safle yn gorlifo yn 

ystod cyfnod o law trwm ac yn pryderu y byddai'r datblygiad yn gwaethygu'r sefyllfa yn hytrach 

na datrys y broblem gorlifo ar y safle. Er hynny, derbyniwyd gwybodaeth gyda'r cais i dangos y 

gellir dylunio system ddraenio gynaliadwy, effeithiol i'r safle, fyddai yn gwella'r sefyllfa bresennol.  

7. Argymhelliad: Dirprwyo'r hawl i ganiatáu yn ddarostyngedig i lofnodi Cytundeb 106 er mwyn 

sicrhau cyfraniad ariannol i wella'r ffyrdd / gosod mesurau tawelu traffig a darparu llecynnau 

agored. 

 Amodau: 

1.  Pum mlynedd. 

2.  Yn unol â’r cynlluniau a’r dogfennau a gyflwynwyd gyda'r cais. 

3.  Llechi naturiol. 

4.  Amodau ac priffyrdd. 

5.  Cynllun plannu coed. 

6.  Amodau mesurau lliniaru bioamrywiaeth i gynnwys cydymffurfio gyda gofynion yr 

asesiad Ecolegol Rhagarweiniol; darparu Cynllun Atal Llygredd; sicrhau bod y safle yn 

hydraidd i ddraenogod a chyflwyno cynllun gwelliannau bioamrywiaeth.   

7.  Cyfyngu oriau gweithio rhwng 08:00-18:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener, 08:00-13:00 

Dydd Sadwrn a ddim o gwbl ar Ddydd Sul a Gŵyl y Banc.   

8.  Cytuno ar fanylion parthed enw Cymraeg i'r datblygiad ynghyd ag arwyddion sy'n hysbysu 

ac yn hyrwyddo'r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.   

9.  Tynnu hawliau datblygu o'r tai fforddiadwy.  

10.  Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu'r tai fforddiadwy.  

11.  Cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylcheddol i gynnwys sŵn, dirgryniad a llwch.   

12.  Sicrhau cydymffurfiaeth â Safon Prydeinig rhif BS 5837:2012.  

14.  Samplau o'r ddeunyddiau a'r lliwiau ar gyfer y tai a'r tirlunio caled a meddal.  

15.  Sicrhau cyfraniadau ariannol ar gyfer gwelliannau ffyrdd a llecynnau agored. 

16.  Gosod ffens ar hyd y terfynau. 
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