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PWYLLGOR CYNLLUNIO 05-09-22 

 

 
Yn bresennol:   
    
Y Cynghorwyr:  Edgar Owen (Cadeirydd) 
   Elwyn Edwards (Is-gadeirydd) 
 
Delyth Lloyd Griffiths, Elin Hywel, Louise Hughes, Gareth T Jones, Huw Wyn Jones, Cai Larsen, 
Anne Lloyd Jones, John Pughe Roberts, Huw Rowlands a Gruffydd Williams 
 
Swyddogion: Gareth Jones (Pennaeth Cynorthwyol Cynllunio ac Amgylchedd), Iwan Evans 
(Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol), Sïon Huws (Uwch Gyfreithiwr), Keira Sweenie (Rheolwr 
Cynllunio), Idwal Williams (Swyddog Rheolaeth Datblygu), Arwel Thomas (Swyddog Rheolaeth 
Datblygu) a Lowri Haf Evans (Swyddog Gwasanaethau Democratiaeth) 
 
Eraill a wahoddwyd:  
 
Aelodau Lleol: Cynghorwyr Gareth Williams a Gwilym Jones  
 
 
1. YMDDIHEURIADAU 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Elwyn Jones a  Gareth Coj Parry; Kim 
Jones (Aelod Lleol) 
 
Cydymdeimlwyd â’r Cynghorydd Elwyn Jones, ar golli ei wraig. Anfonwyd cofion at y 
Cadeirydd a’r teulu yn eu colled. Ymdawelodd yr Aelodau a’r swyddogion  fel arwydd o 
barch a choffadwriaeth. 

 
2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL 
  
a) Datganodd yr aelodau canlynol eu bod gyda buddiant mewn perthynas â’r eitem a nodir: 

 

 Y Cynghorydd Elin Hywel yn eitem 5.2 (C22/0242/34/LL) ar y rhaglen oherwydd bod 
ganddi gysylltiad gyda'r Aelod Lleol 
 

Roedd yr Aelod o’r farn ei fod yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu a gadawodd y cyfarfod yn 
ystod y drafodaeth ar y cais. 
 
O ran materion protocol, mynegodd y Cyng. Gruffydd Williams bod Aelod Lleol eitem 5.2 
(C22/0242/34/LL) ar y rhaglen wedi bod mewn cyswllt gydag ef 

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

 Y Cynghorydd Cai Larsen (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.1 (C21/1111/14/LL) ar y rhaglen 

 Y Cynghorydd Gareth Williams (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
yn eitem 5.3 (C21/0573/33/LL) ar y rhaglen 

 Y Cynghorydd Gareth A Roberts (oedd yn Aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.4 (C22/0525/11/LL) ar y rhaglen 
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Eitem 4.



 Y Cynghorydd Gwilym Jones (nad oedd yn Aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.4 (C21/1151/44/LL) ar y rhaglen 

 
3. MATERION BRYS 

 
Dim i’w nodi 

 
4. COFNODION 

 
Derbyniodd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd 4ydd o 
Orffennaf fel rhai cywir yn ddarostyngedig ar nodi nad oedd y Cyng. Gareth M Jones yn 
bresennol. 

 
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 

 
5.1 CAIS RHIF C21/1111/14/LL Canolfan Arddio Fron Goch, Ffordd Pant, Caernarfon, 

Gwynedd, LL54 5RL 
 

Cais i godi adeilad i storio dodrefn ardd ynghyd â chodi adeilad cyfagos i arddangos 
a gwerthu dodrefn, ardal storio agored ac estyniad i'r maes parcio cwsmeriaid 
presennol 
 
Y cais wedi ei ohirio ym Mhwyllgor Cynllunio mis Gorffennaf er mwyn cynnal ymweliad safle. 
 
Roedd rhai o’r Aelodau wedi ymweld â’r safle 02/09/22 er mwyn ymgyfarwyddo gyda 
gosodiad a chyd-destun y bwriad o fewn yr amgylchedd lleol.   
 
Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr 

 
a) Amlygodd y Rheolwr Cynllunio mai cais llawn ydoedd ar gyfer ymestyn canolfan 

arddio Fron Goch drwy godi adeilad i storio dodrefn ardd ynghyd a gofod cyfagos i 
arddangos a gwerthu dodrefn, ardal storio agored. Byddai'r adeilad yn mesur 46.2 
medr o hyd (yn ei fan hiraf), 22.7 medr o led a 7.8 medr i ran uchaf y to yn gwneud 
cyfanswm o 977 medr sgwâr. Bwriedir hefyd ymestyn y lle parcio ceir cwsmeriaid 
presennol ynghyd a chreu ardal storio yn mesur 1452 medr sgwâr a leolir rhwng yr 
adeilad bwriededig a therfyn newydd de orllewinol y safle.  
 
Gan fod defnydd manwerthu yn bodoli eisoes ar y safle awgrymwyd y dylid ystyried 
egwyddor y bwriad yn erbyn Polisi MAN6 (Manwerthu yng nghefn gwlad). Yn unol 
â pholisi MAN6, caniateir cynigion ar gyfer siopau ar raddfa fechan ac estyniadau i 
siopau presennol sydd tu allan i’r ffin datblygu, cyn belled fod y bwriad yn 
cydymffurfio gyda meini prawf y polisi. Amlinellir yn y maen prawf cyntaf y dylai’r  
bwriad fod yn elfen israddol o fusnes presennol ar y safle. Datgan yr eglurhad i 
Bolisi MAN 6 mai’r lleoliad mwyaf addas i siopau yw o fewn ffiniau aneddiadau trefi 
a phentrefi. Fodd bynnag, gall siopau ar raddfa fechan sy’n cael eu rhedeg ar y cyd 
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a busnes sydd eisoes ar y safle yn debygol o ddarparu gwasanaeth a chyflogaeth 
ddefnyddiol i gymuned wledig.  
 
Wedi pwyso a mesur y bwriad yng nghyd-destun y polisïau perthnasol ni ystyriwyd 
bod y bwriad yn dderbyniol i’w ganiatáu oherwydd bod lleoliad, dwysedd, y cynnydd 
mewn maint yn afresymol ac y byddai'r bwriad yn cael effaith negyddol sylweddol 
ar edrychiad a chymeriad yr ardal sydd yn groes i sawl polisi. Yn ychwanegol nid 
yw’n glir os yw’r effaith ar fioamrywiaeth a’r amgylchedd naturiol yn dderbyniol ac  
ni ystyriwyd fod cyfiawnhad am y golled o dir amaethyddol fyddai’n deillio o’r bwriad. 
 
Wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol ni ystyriwyd fod y 
bwriad yn cyfarfod amcanion polisïau cynllunio. 

 
b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd yr Aelod Lleol y sylwadau canlynol: 

 Ei fod yn gefnogol i’r cais ac yn anghytuno gyda’r seiliau gwrthod 

 Elfennau bioamrywiaeth - hyderus bydd modd symud ymlaen heb greu 
effaith ar y coed hynafol a’r gwrychoedd aeddfed. Gwarchod y rhain yn 
fantais i ddenu pobl i leoliad hyfryd a naturiol 

 Bod y datblygiad yn un sylweddol ond nid yw’r safle yn agored. Nid yw’n 
weladwy hyd nes ei gyrraedd. Nid yw’r adeilad arfaethedig yn cwrdd â 
throthwy ‘adeilad mawr’ 

 Nid yw’r bwriad yn is-raddol i’r busnes presennol - ni ellir ei lynu wrth y prif 
adeilad ond mae’n ‘ffitio’ i mewn i’r safle - yn darparu a rhesymoli trefn a 
diogelwch y safle i ddefnyddwyr: Yn intigreiddiedig i’r busnes ac nid mewn 
unrhyw ffordd yn annibynnol. 

 Colled tir amaethyddol – perchnogion y safle sydd yn berchen y tir ac nid 
yw’n cael ei ddefnyddio fel tir amaeth yn bresennol na bwriad o wneud 
hynny i’r dyfodol – nid yw’n dir amaethyddol o ansawdd uchel 

 Yn cyflogi yn lleol ac yn gyflogwr arwyddocaol.  

 Bod y Gymraeg yn glywadwy ac yn weladwy ar y safle 

 Bod y busnes yn haeddu cefnogaeth gan yr Awdurdod Lleol ac nid  
rhwystrau 
 

c) Cynigiwyd ac eiliwyd caniatáu y cais yn groes i’r argymhelliad 
 

ch) Mewn ymateb i’r cynnig nododd Pennaeth Cynorthwyol Cynllunio ac Amgylchedd 
bod y polisïau perthnasol yn atal datblygiadau o raddfa fawr yng nghefn gwlad ac 
nad oedd y polisi yn unigryw i’r datblygiad yma. Awgrymodd i’r Aelodau ystyried 
amod bod y defnydd yn ddefnydd atodol i’r prif adeilad (yn un is-wasanaethol) ac   
amod ychwanegol yn atal gwerthu o’r datblygiad 

 
d) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylw canlynol gan aelodau: 

 Nad yw’r estyniad yn fawr o ystyried yr hyn sydd ar y safle yn barod 

 Nad oedd bwriad defnyddio’r tir fel tir defnydd amaethyddol 

 Nad oedd yn creu effaith andwyol ar edrychiad cefn gwlad - y  lleoliad yn 
guddiedig 

 Yn creu swyddi da i bobl leol. Y Gymraeg ‘yn fyw’ yno 

 Siomedig nad oedd ymateb gan yr Adran Economi 

 Bod y Cyngor Cymuned ac Uned Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd yn 
gefnogol i’r bwriad ac nad oedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno 
sylwadau 
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 Bod y safle yn atyniad poblogaidd, yn daclus, yn drefnus ac yn gyflogwr da 

 Bod canolfannau garddio yn boblogaidd - yn llesol ar gyfer y corff a’r 
meddwl. Y busnes yn tyfu ac yn ehangu yn unol ag ehangder diddordeb 
yn y maes 

 Yn darparu cefnogaeth  i ddyfodol cynaliadwy – dyfodol lle byddwn yn cael 
ein hannog i dyfu ein bwyd ein hunain 

 Bod yr estyniad yn gam naturiol. Y cynllun yn cadw siâp y tir ac yn 
gwarchod y tir o’i amgylch. 

 Yn gefnogol i’r amodau a gynigwyd 
 

Mewn ymateb i sylw ynglŷn â phriodoldeb yr amodau ac os dylid ail ymgynghori gyda’r 
ymgeisydd a’r Aelod Lleol, nododd Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol bod gan y Pwyllgor, 
er yn mynd yn groes i’r argymhelliad, yr hawl i ffurfio a gosod amodau. Nododd, pe byddai’r 
ymgeisydd yn anhapus gyda’r amodau yna bod hawl ganddo i apelio. 
 
Amlygodd y Rheolwr Cynllunio'r amodau perthnasol gan nodi bod yr amodau yn lleihau’r 
risgiau o fynd yn groes i bolisi. Cadarnhaodd y Pennaeth Cyfreithiol nad oedd dim yn 
amhriodol yn yr hyn oedd yn cael ei amodi ac yn unol â’r cyngor a gynigwyd bod yr amodau 
yn cefnogi’r penderfyniad; cyfrifoldeb y Pwyllgor yw gwneud penderfyniad 

 
PENDERFYNWYD: Caniatáu gydag amodau 
 
1. 5 mlynedd.   
2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 
3. Defnydd atodol i’r prif ganolfan garddio. 
4. Cwblhau'r parcio ychwanegol cyn defnyddio’r adeilad.   
5. Yr holl arwyddion mewnol ac allanol i fod yn Gymraeg yn unig neu yn 

ddwyieithog gyda’r flaenoriaeth i’r iaith Gymraeg.  
6. Amodau bioamrywiaeth (golau, gwelliannau bioamrywiaeth. 
7. Tirweddu. 
8. Cytuno cynllun draenio tir. 
9. Cyfyngu i werthiant o nwyddau cymharol yn unig, dim gwerthiant o nwyddau 

cyfleus (bwyd) 
 
 
5.2 CAIS RHIF C22/0242/34/LL Tir ger Penlon, Clynnog Fawr, LL54 5PE 

 
Adeiladu tŷ newydd a llecynnau parcio 

 
Y cais wedi ei ohirio ym Mhwyllgor Cynllunio mis Gorffennaf er mwyn cynnal ymweliad 
safle. 

 
Roedd rhai o’r Aelodau wedi ymweld â’r safle 02/09/22 er mwyn ymgyfarwyddo gyda 
gosodiad a chyd-destun y bwriad o fewn yr amgylchedd lleol.   

 
Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr 

 
a) Amlygodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu mai cais llawn ydoedd i godi tŷ deulawr ar 

lain o dir ger Pen Lôn, o flaen anheddau a adnabyddir fel Y Ficerdy a Clynnog House 
gydag annedd preswyl Tŷ Isaf a Court Cottages at gefn y safle o fewn ardal breswyl a 
ffin datblygu Clynnog Fawr. Ceir hefyd yma fynediad cefn at Eglwys Beuno Sant sydd 
hefyd yn cael ei ddefnyddio gan y pum tŷ presennol cyfagos. Nodwyd bod y safle wedi 
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ei leoli yn union gerllaw Adeiladau Rhestredig, wedi lleoli o fewn yr Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol (AHNE) a hefyd o fewn Ardal Cadwraeth ac er derbyn nifer o 
sylwadau ynglŷn a pharcio a man troi, nid oedd gan yr Uned Trafnidiaeth wrthwynebiad. 
 
Cyflwynwyd y cais i’r Pwyllgor Cynllunio ar gais gan yr aelod lleol. 

 
Wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a 
chenedlaethol a’r sylwadau a dderbyniwyd, amlygwyd na ellid argymell caniatáu’r cais 
oherwydd y methiant i fodloni gofynion polisïau TAI y CDLL sy’n ymwneud ag 
addasrwydd y datblygiad i gydymffurfio â chymeriad yr anheddle ar ran ei faint a 
graddfa a bod angen amddiffyn y llecyn agored rhag gor-ddatblygiad er mwyn diogelu 
edrychiad a chymeriad yr ardal cadwraeth leol.     
 

b) Cynigiwyd  ac eiliwyd caniatáu y cais 
 
Rhesymau: Hawl i berson godi tŷ a byw yn ei gynefin; plwyf yw Clynnog ac nid Eglwys 
yn unig; y dyluniad yn dderbyniol - mater o farn; Dim gwrthwynebiad gan yr Uned 
Trafnidiaeth na’r AHNE. 
 

c) Mewn ymateb i’r cynnig a sylw bod y Cyngor Cymuned yn cefnogi cartref i deulu lleol, 
nododd Pennaeth Cynorthwyol Cynllunio ac Amgylchedd mai tŷ marchnad agored 
oedd dan sylw ac nad oedd modd cyfyngu pwy fydd yn gallu byw yn yr eiddo.  
 

ch) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan Aelodau: 

 Bod y dyluniad yn rhy fodern, yn amhriodol ac yn sefyll allan yn y lleoliad yma 

 Bydd yn creu effaith ar yr eglwys – yn anaddas i’w leoliad 

 Mater o farn yw'r dyluniad – tir gwag yng nghanol y pentref 

 Bod y tir ym meddiant person lleol sydd eisiau dychwelyd i fyw yn y pentref 

 A yw polisïau yn gwarchod pobl ynteu adeiladau? Blaenoriaethu pwysigrwydd yr 
eglwys ynteu gadw pobl yn lleol? 

 Dyluniad yn dderbyniol – awgrym cynnwys amod i osod cerrig blaen 
 

d) Pleidleisiwyd ar y cynnig i ganiatáu. 
 
Disgynnodd y cynnig 
 

e) Cynigiwyd ac eiliwyd gwrthod y cais yn unol ar argymhelliad 
 

PENDERFYNWYD: Gwrthod  
 
Rhesymau  
 

1. Mae’r bwriad, oherwydd ei faint a gosodiad yn groes i ofynion Polisïau PCYFF3, 
TAI 4, o’r CDLL. Ystyrir byddai’r bwriad yn groes i’r patrwm datblygu oherwydd 
diffyg cwrtil / man agored o gwmpas y tŷ. Ni ystyrir byddai’r bwriad yn 
ychwanegu at nac yn gwella cymeriad ac ymddangosiad y safle a byddai colled 
o wagle agored rhwng anheddau presennol yn niweidio edrychiad a chymeriad 
y strydlun a’r ardal cadwraeth. 
 

2. Ystyrir bod y bwriad yn groes i ofynion polisïau PS19, PS20, AT 1 a AMG 1 o’r 
CDLL gan na fyddai’r bwriad, oherwydd y golled o lecyn agored ynghyd a maint 
ac edrychiad y tŷ, yn diogelu nac yn gwella’r gosodiad ac edrychiad yr ardal 
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cadwraeth a’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a golygfeydd pwysig i mewn 
ac allan o’r ardal. 
 

5.3 CAIS RHIF C22/0182/30/DT Pelydryn, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BE 
 
Estyniad unllawr 
 
Y cais wedi ei ohirio ym Mhwyllgor Cynllunio mis Gorffennaf er mwyn cynnal ymweliad 
safle. 
 
Roedd rhai o’r Aelodau wedi ymweld â’r safle 02/09/22 er mwyn ymgyfarwyddo gyda 
gosodiad a chyd-destun y bwriad o fewn yr amgylchedd lleol.   
 
Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr.   
 

a)   Amlygodd y Rheolwr Datblygu mai cais ydoedd ar gyfer codi estyniad unllawr ar flaen 
tŷ unllawr. Adroddwyd y byddai’r datblygiad yn cynnwys ymestyn modurdy presennol, 
sy'n ffurfio rhan integredig o'r tŷ, 1.5m yn ei flaen. Byddai’r elfen newydd yma gyda tho 
brig, 3.8m o uchder (1.2m yn is na brig to'r tŷ ei hun)  gyda drws garej ar ei flaen. 
 
Nodwyd bod yr eiddo yn un o res o dai ar wahân gerllaw ffordd ddosbarth 2 y B4413 
mewn ardal anheddol o fewn ffin datblygu Pentref Arfordirol - Gwledig Aberdaron fel y’i 
diffinnir gan Gynllun Datblygu Lleol Gwynedd ac Ynys Môn; Yr eiddo hefyd o fewn Ardal 
o Harddwch Naturiol Eithriadol ddynodedig a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol Llŷn ac Enlli. 
 
Cyflwynwyd y cais gerbron y Pwyllgor ar gais y cyn aelod lleol, y Cynghorydd W Gareth 
Roberts, oedd yn gwrthwynebu cais ar sail effaith weledol y datblygiad ar y strydwedd 
ac oherwydd pryderon ynghylch yr effaith mwynderol ar gymdogion. 
 
Cyfeiriwyd at Polisi PCYFF 3 y CDLL sy'n datgan bod disgwyl i bob cynnig arddangos 
dyluniad o ansawdd uchel sy'n rhoi llawn ystyriaeth i gyd-destun yr amgylchedd 
adeiledig o gwmpas. Yn yr achos hwn, wrth ystyried graddfa, dyluniad a deunyddiau'r 
estyniad,  ystyriwyd mai bychan iawn fyddai'r newid i edrychiad y safle o'i gymharu â'r 
tŷ presennol ac na fyddai unrhyw niwed i ansawdd adeiledig yr eiddo'n deillio o'r 
datblygiad. Nodwyd y gellid gosod amodau yn sicrhau bod y deunyddiau a ddefnyddir 
yn gweddu gweddill y tŷ.  
 
Yn ogystal, adroddwyd, er y byddai peth cynnydd yn swmp yr adeilad ynghyd ag 
ymestyniad o'r "llinell adeiladu" yn ei flaen ychydig, nid oes unrhyw batrwm adeiladu 
pendant i ddatblygiadau yn yr ardal ac oherwydd mai bychan yw’r newid a byddai’r 
cynnig yn parchu cyd-destun adeiledig y safle ac yn gweddu gyda’r ardal o gwmpas. O 
ganlyniad, ystyriwyd bod y cynllun a gyflwynwyd, oherwydd ei raddfa, deunyddiau a 
dyluniad, yn gweddu’n briodol gyda'r eiddo presennol ac felly’n cydymffurfio gydag 
anghenion polisi PCYFF 3. 
 
Er bod y safle’n gorwedd o fewn yr AHNE, ac o ystyried ei leoliad trefol, ni fyddai’r 
bwriad dan sylw yn effeithio ar gymeriad tirwedd yr AHNE.  Yn yr un modd ni ystyriwyd 
y bydd niwed i'r Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol - y bwriad yn dderbyniol 
dan ofynion Polisïau AMG 1 ac AT 1 y CDLl ac felly hefyd dim effaith ar gymdogion 
na’r strydlun. 
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      b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd yr Aelod Lleol y sylwadau canlynol: 

 Ei fod yn cytuno’n llwyr gyda sylwadau’r cyn Cynghorydd 

 Nid ‘angen’ i ehangu sydd yma ond perchennog yn dewis ymestyn ar gyfer storio 
cwch a thractor yn ei ail dŷ. Addasiad ’yn ddymunol’ ar gyfer ‘hamddena’ - does 
dim ‘angen’ yma 

 Byddai’r addasiad yn ddolur llygad - yn sefyll allan ac uchder y to yn creu effaith ar 
fwynderau cymdogion gan gwtogi golau naturiol 

 Digon o siediau amaeth yn lleol ar gael yn cynnig lloches i dractor a / neu gwch 

 Y bwriad yn adlewyrchu plot ‘diwydiannol’ yn creu ‘uned ddiwydiannol’ ar gyfer 
dibenion yr ymgeisydd heb unrhyw ystyriaeth i eraill - garej eisoes ar y safle 

 Bod estyniad storio ar y safle – heb hawl cynllunio 

 Byddai caniatáu yn gosod cynsail beryglus a chymeriadau tai Aberdaron yn cael eu 
colli am byth 

 Nid anghydfod rhwng cymdogion sydd yma ond pryderon cyn Gynghorydd a 
Chyngor Cymuned 

 Ers y cyfarfod diwethaf, ac erthygl yn y Daily Post, ei fod wedi derbyn cyhuddiadau 
anheg. 

 Ail dŷ, sydd yma – yn wag am fwyafrif o’r flwyddyn heb  ‘angen’ estyniad - yn creu 
effaith ar fwynderau pobl sy’n byw yn barhaol yn yr ardal. Anheg fyddai caniatáu. 

 
Amlygodd y Rheolwr Cynllunio nad oedd Polisi Cyff 2 yn gofyn am gyfiawnhad dros 
estyniad ond bod safon i’r dyluniad. Er efallai yn ddymunol i’r perchennog, rhaid hefyd 
ystyried yr effaith ar gymdogion. Ategwyd bod y cais wedi ei gyflwyno fel defnydd tŷ ac 
nid fel defnydd busnes ac felly nid yw awgrymu ‘be ellid ei gael’ fod yn berthnasol yma. 
Mewn ymateb i sylw bod estyniad arall ar y safle cadarnhawyd bod cais pellach wedi 
ei gyflwyno ond y byddai yn cael ei ystyried ar wahân i’r cais yma. 
 

c) Cynigiwyd  ac eiliwyd gwrthod y cais oherwydd ei effaith ar yr AHNE, ei fod yn weledol 
amlwg ac yn orddatblygiad 

 
ch)      Mewn ymateb i’r cynnig, nododd Pennaeth Cynorthwyol Cynllunio ac Amgylchedd mai 

estyniad ‘bach iawn’ i fyngalo oedd dan sylw ac ni fyddai yn cael effaith ar yr AHNE, 
cymdogion na’r strydlun. Ategodd, petai’r cais yn cael ei wrthod byddai’n debygol o fynd 
i apêl. 

 
d)      Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan Aelodau: 

 Estyniad bychan  

 Cais tebyg wedi ennill ar apêl 
 

dd)   Pleidleisiwyd ar y cynnig i wrthod 
 
e)   Disgynnodd y cynnig 
 
f) Cynigiwyd ac eiliwyd caniatáu y cais yn unol â’r argymhelliad 

 

     PENDERFYNWYD: Caniatáu gydag amodau: 
 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol a’r cynlluniau 
3.  To llechi 
4. Deunyddiau i weddu 
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5. Amod Dŵr Cymru 
 

 
5.4 CAIS RHIF C22/0525/11/LL Cyn-Ysgol Babanod Coed Mawr, Bangor LL57 4TW 

 
Codi 10 tŷ fforddiadwy canolradd a gwaith cysylltiedig. 
 
Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr.   

 
a) Amlygodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu mai cais llawn oedd dan sylw i godi 10 ty 

fforddiadwy canolradd ynghyd a gwaith cysylltiedig. Disgrifiwyd y safle fel safle segur 
cyn-Ysgol Babannod Coed Mawr i’r de o ganol dinas Bangor; oddi fewn i ardal breswyl 
rhwng Ffordd Caernarfon a Ffordd  Penrhos ac oddi fewn i ffin datblygu Bangor fel y’i 
cynhwysir yn y CDLL . Ategwyd nad oedd wedi ei ddynodi ar gyfer unrhyw ddefnydd 
arbennig. Rhannwyd y cais i sawl elfen wahanol oedd yn cynnwys:  

 
• Darparu tai fforddiadwy canolradd ar ffurf: 4 ty par deulawr 2 lofft (4 person); 4 ty 

par deulawr 3 llofft (5 person) a 2 dy deulawr 3 llofft (5 person) gyda deiliadaeth 
ecwiti a rennir. 

• Darpariaeth llecynnau parcio oddi ar y ffordd. 
• Creu ardaloedd gerddi, palmentydd a chwrtilau preifat. 
• Addasiadau i’r fynedfa bresennol a darparu ffordd a llwybrau i gerddwyr o fewn y 

safle. 
• Tirweddu caled a meddal gan gynnwys plannu amrywiaeth o goed a llwyni. 
• Creu llecyn chwarae i blant. 
• Gosod system draenio dŵr aflan i wasanaethu’r anheddau ynghyd a system dwr 

wyneb. 
 
Eglurwyd bod y safle’n presennol yn cynnwys gweddillion adeiladwaith y cyn-ysgol sy’n 
cynnwys hwynebau caled (concrid) a hwynebau meddal (glaswellt). Cyfeiriwyd at y 
polisïau perthnasol oedd wedi ei nodi yn yr adroddiad 

 
Yng nghyd-destun egwyddor y datblygiad, nodwyd bod yr egwyddor yn dderbyniol ar 
sail lleoliad, angen, cymysgedd tai, defnydd, tai fforddiadwy a dwysedd ynghyd a’r 
wybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd. Ystyriwyd bod y bwriad yn 
dderbyniol ar sail mwynderau gweledol a rhagwelwyd y byddai yn y pendraw, yn creu 
cyfraniad positif i gymeriad y rhan yma o’r strydlun. 

 
Yng nghyd destun mwynderau cyffredinol a phreswyl nodwyd bod nifer o 
wrthwynebiadau wedi eu derbyn gan rai o ddeiliaid Lôn Bedw a Bron y De yn ymwneud 
a cholli preifatrwydd ac aflonyddwch sŵn y gall ddeillio o ddefnyddio’r llecyn chwarae 
arfaethedig sydd wedi ei leoli yng nghornel de-gorllewinol y safle. Fodd bynnag, o 
ystyried bod llystyfiant eisoes yn bodoli rhwng cefnau anheddau Lôn Bedw a Bron y 
De gyda safle’r cais; defnydd blaenorol y safle fel defnydd addysgol; y bwriad i godi 
ffens coedyn 1.8m o uchder o amgylch ffin allanol y safle; bod y llecyn tir wedi ei ddewis 
ar sail hybu gwyliadwriaeth oddefol gan y cyhoedd ynghyd a’r bwriad o blannu mwy o 
lystyfiant cyfagos ac oddi fewn i’r llecyn chwarae. O ganlyniad, ystyriwyd na fydd y 
bwriad o leoli’r llecyn chwarae o fewn y rhan yma o’r safle yn mynd i darfu’n sylweddol 
ar fwynderau preswyl na chyffredinol deiliaid cyfagos. Ategwyd bod yr ymgeisydd wedi 
nodi bwriad o osod ffens acwstig fyddai’n lleihau sŵn a bod modd gosod amod 
perthnasol i sicrhau hyn. 
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Wedi asesu’r bwriad cyfredol yn ei gyfanrwydd, ni adnabuwyd unrhyw effaith sylweddol 
niweidiol fyddai’n groes i bolisïau cynllunio lleol a chyngor cenedlaethol perthnasol. I’r 
perwyl hyn, ystyriwyd y bwriad yn dderbyniol yn ddarostyngedig ar gynnwys amodau 
perthnasol. 
 

b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd yr Aelod Lleol y sylwadau canlynol: 

 Ei fod yn gefnogol i’r cais 

 Siomedig nad oedd byngalos wedi eu cynnwys yn y cynllun 
 

c) Cynigiwyd  ac eiliwyd caniatau y cais 
 

d)   Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â dymchwel yr hen ysgol, nodwyd bod rhybudd i 
ddymchwel wedi ei ganiatáu ac wedi ei weithredu. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â thystiolaeth am yr angen, nodwyd bod tystiolaeth 
wedi ei gyflwyno am yr angen am dai canolradd a bod y cynllun yn llenwi gwagle yn yr 
angen am y math yma o dai. 

 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn ag ystyr tai canolradd nodwyd bod tai canolradd ar 
gyfer y rhai hynny sydd methu prynu tŷ ar y farchnad agored ac nid  yn gymwys ar gyfer 
tŷ cymdeithasol. Mewn ymateb i gwestiwn atodol ynglŷn â diffiniad o dŷ fforddiadwy o 
ystyried cynnydd mewn costau byw, nodwyd nad oedd diffiniad tŷ fforddiadwy wedi ei  
addasu, ond bod ymgeiswyr yn cael eu hasesu ar lefelau cyflog a phrisiau tai - nid yw 
costau byw yn cael ei ystyried ar hyn o bryd. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â diffyg manylder am y  llecyn agored /man chwarae 
a'r gofyn statudol i ddarparu cyfarpar, nodwyd bod modd gosod amod yn sicrhau yr 
angen i ddarparu offer priodol ar y llecyn agored. Cyfeiriwyd at y wybodaeth gyfredol a 
gyflwynwyd gan yr Uned Polisi yn cadarnhau bod darpariaeth o 70m2 yn cael ei 
ddarparu fel rhan o’r datblygiad sydd yn fwy na chyfarch yr angen ar gyfer llecynnau a 
chyfarpar offer i blant o fewn yr ardal. 

 
PENDERFYNWYD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i’r amodau isod:  

 
1. 5 mlynedd. 
2. Yn unol â’r cynlluniau/manylion a gyflwynwyd gyda’r cais. 
3. Cydymffurfio a’r cynllun tirweddu ynghyd a gwaith cynnal a chadw i’r dyfodol. 
4. Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r anheddau fforddiadwy e.e. meini 

prawf meddiannaeth, amserlen a threfniadau i sicrhau bydd yr unedau yn 
fforddiadwy yn bresennol ac am byth. 

5. Cydymffurfiaeth gydag argymhellion y dogfennau Arolwg Ecolegol ac Asesiad 
Effaith Coedyddiaeth. 

6. Cytuno manylion enw Cymraeg ar gyfer y datblygiad ac ar gyfer yr anheddau 
oddi fewn y datblygiad cyn i’r anheddau preswyl cael eu meddiannu at unrhyw 
ddiben ynghyd ac arwyddion sy'n hysbysu ac yn hyrwyddo'r datblygiad. 

7. Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00-18:00 Llun i Wener; 08:00-13:00 Sadwrn a dim 
o gwbl ar y Sul a Gŵyl y Banc. 

8. Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu i’r ACLL i gynnwys mesurau lleihau sŵn, llwch 
a dirgryniad, parcio cerbydau gweithredwyr y datblygiad, llwytho/dadlwytho 
nwyddau, storio cyfarpar offer ar y safle, ffensys diogelwch, cyfleusterau golchi 
olwynion a chynllun ail-gylchu/gwaredu sbwriel.  
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9. Amodau perthnasol gan yr Uned Drafnidiaeth gan gynnwys sicrhau gwelededd 
o 33m i’r de-orllewin o’r brif fynedfa. 

10. Cytuno gyda gorffeniadau allanol yr anheddau. 
11. Llechi naturiol i’r toeau. 
12. Cytuno ar ffens acwstig 
13. Cytuno ar gyfarpar chwarae i plant. 

 
Nodyn: Angen cyflwyno cais system ddraenio cynaliadwy i’w gytuno gyda’r Cyngor. 

 
 

5.5 CAIS RHIF C22/0529/15/DT Cil Melyn, 8, Stryd Warden, Llanberis LL55 4 HP 
 
Trosi to fflat yn deras to. Ffenestr gefn llawr cyntaf i'w thrawsnewid yn ddrws i 
ganiatáu mynediad a rhwystr o amgylch perimedr y to fflat a decin ar y llawr. 
 

a) Amlygodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu mai cais ydoedd ar gyfer creu teras trwy 
osod decin ar do fflat sydd ar estyniad presennol ar gefn eiddo anheddol. Bwriedir 
gosod drws yn lle ffenestr llawr cyntaf er caniatáu mynediad at y cyfleuster. Mae'r to yn 
mesur 5.2m x 4.2m o arwynebedd llawr ac mae'n 3.8m uwch lefel y llawr. Eglurwyd 
bod yr eiddo yn dŷ deulawr pen teras mewn ardal anheddol o Ganolfan Gwasanaeth 
Lleol Llanberis fel y'i diffinnir gan Gynllun Datblygu Lleol ar y cyd Gwynedd a Môn. Saif 
hefyd oddi fewn i Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dinorwig. 

 
Nodwyd bod y cais gerbron y Pwyllgor oherwydd bod sylwadau wedi eu derbyn  ar y 
cais gan Bennaeth Adran yr Amgylchedd. Ategwyd bod yr Aelod Lleol yn 
gwrthwynebu'r cais oherwydd ei fod yn ymyrryd ar breifatrwydd cymdogion 

 
Yng nghyd destun egwyddor y datblygiad ystyriwyd byddai’r datblygiad arfaethedig yn 
achosi effeithiau gor-edrych sylweddol, yn niweidiol i fwynderau trigolion eiddo preifat 
cyfagos yn ogystal â chreu elfen ddominyddol. 

 
b) Cynigiwyd  ac eiliwyd gwrthod y cais 
 
c) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylw canlynol gan aelod: 
 

 Byddai’r datblygiad yn cael effaith sylweddol ar breifatrwydd cymdogion 

 Yn creu teimlad gormesol 
 

PENDERFYNWYD: Gwrthod – rhesymau  
 

Byddai’r datblygiad arfaethedig yn achosi effeithiau gor-edrych sylweddol a 
fyddai’n niweidiol i fwynderau trigolion eiddo preifat cyfagos yn ogystal â chreu 
elfen ddominyddol a fyddai'n ffynhonnell posib sŵn ac aflonyddwch. Mae'r cais 
felly'n groes i bolisi PCYFF 2 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn fel 
y mae’n ymwneud ag amddiffyn mwynderau trigolion lleol. 

 
 

5.6 CAIS RHIF C21/1151/44/LL Tyddyn Adi Camping Site, Morfa Bychan, 
Porthmadog, LL49 9YW 
 
Uwchraddio cyfleusterau yn cynnwys gosod 10 uned deithiol a 6 pod glampio yn 
lle 25 pabell a awdurdodwyd gan Dystysgrif Defnydd Cyfreithlon C12/1554/44/TC 
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Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr  

 
a) Amlygodd y Rheolwr Cynllunio mai cais llawn ydoedd ar gyfer uwchraddio cyfleusterau 

yn cynnwys gosod 10 uned deithiol a 6 pod glampio symudol yn lle 25 pabell a 
awdurdodwyd gan Dystysgrif Defnydd Cyfreithlon C12/1554/44/TC yn safle Tyddyn 
Adi, Morfa Bychan. Byddai’r gwaith hefyd yn cynnwys tirlunio rhwng y lleiniau 
carafanau a thirlunio i amgáu safle’r podiau.  

 
Tynnwyd sylw at sylwadau’r Cyngor Cymuned oedd wedi gwrthwynebu’r cais oherwydd 
bod y podiau glampio yn ymddangos fel nodwedd barhaol. Adroddwyd bod   
gwybodaeth ychwanego wedi ei dderbynl gan yr ymgeisydd yn nodi bod y podiau yn 
rhai un stafell ac yn rhai symudol y gellid eu storio ar ddiwedd y tymor. 
 
Cyfeiriwyd ar Polisi TWR5 o’r CDLl sydd yn caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd 
teithiol a llety gwersylla amgen dros dro os ydynt yn cydymffurfio a’r cyfan o’r meini 
prawf. Ystyriwyd fod dyluniad, gosodiad ac edrychiad y bwriad o ansawdd derbyniol a’i 
fod wedi ei leoli mewn lleoliad anymwthiol wedi ei guddio’n dda gan nodweddion 
presennol y dirwedd. Ni chredir byddai cyfnewid yr unedau o bebyll i garafanau a 
phodiau yn peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd yn y safle yma. 
 
Amlygwyd bod cynllun safle yn nodi nad yw’n fwriad gosod lleiniau caled i’r unedau ac 
mae’r Datganiad Cynllunio yn datgan nad yw’n fwriad cysylltu’r podiau i system 
ddraenio. Bydd y podiau yn cael eu symud i safle storio dros y gaeaf, felly bydd 
cysylltiad ffisegol i’r ddaear yn gyfyngedig. Mae blociau cawod a thoiledau presennol 
yn bodoli eisoes ar y safle, a bydd defnyddwyr y carafanau a podiau arfaethedig yn 
defnyddio’r ddarpariaeth bresennol. Nid oes bwriad adeiladu adeilad newydd fel rhan 
o’r cais. 
 
Yng nghyd-destun mwynderau gweledol nodwyd bod y safle yn gorwedd  mewn lleoliad 
cefn gwlad. Ystyriwyd bod y safle ar y cyfan wedi cael ei sgrinio’n dda o ran helaeth o 
olygfeydd, gyda mannau gwan yma thraw yn y tirlunio. Ategwyd bod y safle yn weladwy 
o fannau agos o’r llwybr cyhoeddus ond bod cynllun yn dangos bwriad i dirweddu gyda 
gosodiad dwysedd isel, mannau agored a rhesi o wrychoedd oddi fewn y safle. 
 
Cyfeiriwyd at y ffaith bod rhan o’r cae o fewn parth llifogydd C2 a phetai’n ddatblygiad 
o’r newydd y byddai’n groes i bolisi. Fodd bynnag, o ystyried sefyllfa ‘fall back’ a’r safle 
eisoes â chaniatâd am 75 pabell, ni fyddai cyfnewid yr unedau yn groes i bolisi gan nad 
yw’n cynyddu risg yn yr achos yma. Gellid dadlau oherwydd y gostyngiad niferoedd, y 
byddai’r risg yn lleihau.  O ystyried mai rhan fechan o’r cae yn unig sydd o fewn Parth 
C2 a sefyllfa caniatâd presennol y safle, cesglir na fyddai’r bwriad yn gwaethygu na 
chynyddu risg llifogydd yn yr achos yma. Awgrymwyd felly fod y sefyllfa ‘fall back’ yn 
golygu nad yw’r bwriad yn groes i bolisi NCT 15 a pholisi PS 6 y CDLl, gyda nodyn 
cyngor yn cael ei gynnwys i ddilyn cynghorion sylwadau CNC.     
 
Er nad oedd angen cyflwyno datganiad ar sut y disgwylir i ystyriaethau i’r Iaith Gymraeg 
eu hymgorffori i’r datblygiad, nodwyd bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno datganiad iaith 
ar y modd y mae’n bwriadu rhoi ystyriaeth i’r Gymraeg. 
 
Wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau 
lleol a chenedlaethol yn ogystal â sylwadau a dderbyniwyd, ystyriwyd fod y bwriad yn 
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dderbyniol na fyddai’n cael effaith niweidiol sylweddol ar y dirwedd, mwynderau’r 
gymdogaeth na diogelwch ffyrdd. 
 

b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd yr Aelod Lleol y sylwadau canlynol: 

 Ei fod yn gefnogol i’r datblygiad 

 Yn croesawu mwy o le ar gyfer unedau teithiol 

 Bod ymateb y swyddog i sylwadau’r Cyngor Cymuned ynglŷn â’r  podiau  yn 
dderbyniol. 

 
c) Cynigwyd ac eiliwyd caniatáu y cais 
 
PENDERFYNWYD:  
 
Dirprwyo’r hawl i’r Rheolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau 
canlynol: 
 
1. Amser 
2. Yn unol â’r cynlluniau. 
3. Cyfyngu nifer o unedau teithiol i 10 uned deithiol, 6 pod a 50 pabell.   
4. Defnydd gwyliau yn unig a chadw cofrestr. 
5. Tymor gwyliau - 1af Mawrth i 31 Hydref 
6. Symud y podiau i safle storio a ddangosir yn y cynllun rhwng 1 Tachwedd a 

29 Chwefror.   
7. Cwblhau’r gwaith tirweddu yn y tymor plannu cyntaf. 
8. Unol ac argymhellion Adroddiad Ecolegol  
 
• Nodiadau: Tynnu sylw at sylwadau Swyddog Trwyddedu Carafanau  
• Nodiadau: Tynnu sylw at sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â chael 

cynllun llifogydd mewn lle. 
 
 

 
 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 13.00 a daeth i ben am 14:50 
 

 
 

           
                               CADEIRYDD 
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 Rhif:    1 

 

Cais Rhif:                   C22/0615/30/DT 

Dyddiad 

Cofrestru: 

30/06/2022 

Math y Cais: Deiliad Tŷ 

Cymuned: Aberdaron  

Ward: Pen draw Llŷn 

 

Bwriad: Codi estyniad ochr ar gyfer storfa 

 

  

Lleoliad: Pelydryn, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BE 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

1.1 Mae’r cais hwn ar gyfer codi estyniad unllawr ar ochr y tŷ unllawr presennol ar gyfer defnydd fel 

storfa. Fe fyddai’r datblygiad yn cynnwys mynedfa ar ei flaen a chefn ac ni fydd mynedfa fewnol 

o’r eiddo. Fe fyddai gan yr estyniad do ‘monopits’ bas brig, 2.3m o uchder ac byddai 2m o uchder 

i’r bondo. Byddai yn mesur 2.75m o led ar y blaen gan ei fod yn amlapio ar flaen yr eiddo ychydig 

ac 2.2m o led ar y cefn, byddai yn mesur 11.45m o hyd. Mae bwriad darparu drws dwbl ar y blaen 

a chefn. 

 

1.2 Mae'r eiddo yn un o res o dai ar wahân gerllaw ffordd ddosbarth 2 y B4413 mewn ardal anheddol 

o fewn ffin ddatblygu Pentref Arfordirol - Gwledig Aberdaron fel y’i diffinnir gan Gynllun 

Datblygu Lleol Gwynedd ac Ynys Môn. Mae hefyd o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

ddynodedig a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Enlli.. 

 

1.3 Fe gyflwynir y cais gerbron y Pwyllgor ar gais yr aelod lleol oherwydd iddo wrthwynebu effaith 

weledol y datblygiad ar y strydwedd ac nad yw’n gweddu i dy annedd yng nghanol pentref.  

  

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 2:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle 

PCYFF 4 : Dylunio a thirweddu 

AMG 1: Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol  

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

Hanesyddol Arbennig 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11 - Chwefror 2021) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio  
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C22/0182/30/DT: Estyniad unllawr – Caniatau – 05/09/2022 

 

C03D/0029/30/LL: Adeiladu tŷ unllawr gydag ystafelloedd yng ngwagle'r to.- Caniatawyd  17/03/03 

 

C01D/0105/30/AM : Adnewyddu hawl - adeiladu tŷ annedd.- Caniatawyd  17/04/01 

 

C98D/0177/10/AM : Adeiladu tŷ annedd - Caniatawyd 29/06/98 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

 

Cyngor Cymuned/Tref: 

 

Mae'r Cyngor yn ymwybodol o gwynion a phryder lleol ynghylch 

datblygiadau anawdurdodedig sydd wedi cymeryd lle ar y safle yma ac 

mae y cyn aelod lleol a'r aelod lleol presennol wedi datgan pryder am 

y datblygiad a'i effaith ar fwynderau trigolion cyfagos. Mae'r Cyngor 

ar ddeall fod cais arall i'w gyflwyno ar gyfer modurdy anawdurdodedig 

ar y safle yn ogystal. 

 

Dymuna y Cyngor Cymuned dynnu sylw yr Adran Gynllunio at y 

cwynion a'r pryderon lleol gan obeithio y gwnewch gymeryd sylw o'r 

pryderon yma, fel sydd wedi eu hamlinellu mewn gohebiaethau gan y 

ddau aelod lleol. 

 

 

Dŵr Cymru: Gofynnwn, os ydych yn bwriadu rhoi Caniatâd Cynllunio i'r datblygiad 

uchod, 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 i ddŵr wyneb o ganlyniad i unrhyw gynnydd yn 

arwynebedd to'r adeilad / neu arwynebau anhydraidd yn ei gwrtil i 

ddraenio'n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i'r system 

garthffosiaeth gyhoeddus. 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 Cynghori  

Efallai y bydd angen i'r 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 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 
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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 Preifat) 2011.  

Gall presenoldeb asedau o'r fath effeithio ar y bwriad.  Er mwyn ein 

cynorthwyo i ddelio gyda'r bwriad gall yr ymgeisydd gysylltu â Dŵr 

Cymru Welsh Water. Dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan 

Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad i'w offer bob 

amser.   

 

CADW: Heb eu derbyn 

 

Uned AHNE : Mae Pelydryn wedi ei leoli ger lôn y B4413 ym mhentref Aberdaron 

ac yn yr AHNE. Byddai’r estyniad ar ochr y tŷ ger y wal derfyn a 

byddai drysau pren yn wynebu’r lôn. Nid yw’n ymddangos y byddai 

yn amharu ar yr AHNE. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 

 

 

 

 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac fe ymgynghorwyd gyda chymdogion. 

Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a derbyniwyd sylwadau’n 

gwrthwynebu’r datblygiad ar y seiliau cynllunio materol isod : 

 Bod yr estyniad yn rhy fawr 

 Effaith weledol  

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn seiliedig ar rinweddau’r cynllun 

penodol sydd dan sylw ac yn unol â’r cynllun datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau 

perthnasol eraill yn nodi fel arall. Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL) yw’r 

‘Cynllun Datblygu’ mabwysiedig ac yn yr achos yma. 

 

Lleoliad, Dyluniad ac Effaith Gweledol  

5.2 Y prif bolisi sy'n ymwneud a'r agwedd hon yw Polisi PCYFF 3 y CDLL sy'n datgan bod disgwyl i 

bob cynnig arddangos dyluniad o ansawdd uchel sy'n rhoi llawn ystyriaeth i gyd-destun yr 

amgylchedd adeiledig o gwmpas.  

5.3 Yn yr achos hwn, wrth ystyried maint a lleoliad yr estyniad storfa, ni fyddai’r bwriad angen caniatâd 

cynllunio petai ddim yn ymestyn o flaen edrychiad blaen yr eiddo. Er hyn, mae’r bwriad fel a 

gyflwynwyd angen caniatâd cynllunio ac felly yn derbyn asesiad llawn yma. Er y gellir ystyried 

graddfa’r bwriad yn fychan, mae’r rhan sy’n ymestyn o flaen yr eiddo yn amlwg ac yn tynnu sylw'r 

llygad at bresenoldeb y strwythur. Wrth edrych ar batrwm datblygu cyffredinol y stryd, mae’r 

byngalos cyfagos i gyd yn eistedd mewn cwrtil eithaf sylweddol gyda lle rhwng ochor y tai a’r 

ffensys terfyn. Er cydnabyddir fod ambell sied gardd a paraffinalia preswyl rhwng rhai o’r tai eraill 

mae’r gwagle yn bennaf yn parhau. Mi fyddai’r bwriad yn golygu cadw adeilad sydd yn llenwi’r 

bwlch yng nghyfan gwbl ac yn lleihau'r gwagle rhwng y tai. Gan ystyried hyn, ni ystyrir fod y 

bwriad yn ychwanegu at ac yn gwella cymeriad ac ymddangosiad y tŷ a’r safle ac nid yw’n parchu 

edrychiad a chymeriad y strydlun. 

5.4 Ystyrir fod maint a lleoliad yr estyniad, ynghyd a pits y to a’i orffeniad yn anaddas ac nid yw’n 

arddangos dyluniad o ansawdd uchel ac nid yw’n cydweddu a’r eiddo presennol. Er mae yn bosib 

gosod amod i gytuno ar ddeunyddiau ac o bosib gwella’r hyn sydd i weld ar y safle heddiw, ni 

ystyrir byddai hynny yn ddigonol i gwrdd gydag anghenion polisi PCYFF 3.   
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5.5 Wrth ystyried yr uchod, fe gredir felly bod y cynllun a gyflwynwyd, yn groes i egwyddor polisi 

PCYFF 3 sy’n disgwyl fod pob cynnig yn arddangos dyluniad o ansawdd uchel. 

5.6 Mae’r safle’n gorwedd o fewn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ond, oherwydd 

maint a graddfa’r bwriad, ac wrth ystyried ei leoliad trefol, ni chredir y byddai’r bwriad dan sylw 

yn effeithio ar gymeriad tirwedd yr AHNE.  Yn yr un modd ni chredir bydd niwed i'r Dirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol ac felly fe gredir felly fod y bwriad yn dderbyniol dan ofynion 

Polisïau AMG 1 ac AT 1 y CDLl. 

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl   

5.7 Wrth ystyried maint yr estyniad a'i leoliad arfaethedig ar yr eiddo, a’i uchder (2m i’r bondo ger y 

ffin gyda’r eiddo drws nesaf ac 2.3m ar ei uchaf), ni chredir y byddai unrhyw niwed arwyddocaol 

ychwanegol yn debygol o ddeillio o’r datblygiad o safbwynt gor-edrych na chysgodi unrhyw eiddo 

arall. Nodir hefyd y gellir gosod amod cynllunio i sicrhau defnydd atodol i’r prif eiddo yn unig ac 

nid ar gyfer defnydd arall ar wahân. Fe gredir felly bod y cynnig yn dderbyniol dan bolisi PCYFF 

2 y CDLl fel y mae’n ymwneud ag amddiffyn mwynderau preifat. 

Materion Eraill 

5.8 Derbyniwyd sawl sylw ynghylch materion nad ydynt yn faterol i'r penderfyniad ar y cais hwn gan 

gynnwys pryder bod gwaith wedi cychwyn ar y bwriad yn barod. Fodd bynnag mae'n rhaid ystyried 

pob cais cynllunio ar ei haeddiant ei hun. Fe nodir mai cais "deiliad tŷ" ar gyfer datblygiad sy'n 

ymwneud a datblygiad penodol ar gyfer defnydd storio preswyl cyfreithlon yr eiddo yw hwn a dim 

ond materion cynllunio materol sy'n berthnasol i ddatblygiad o'r fath sy'n ystyriaethau wrth 

benderfynu’r cais.  

6. Casgliadau:  

6.1 Er yn ddatblygiad o raddfa fach, ni ystyrir fod y bwriad yn arddangos dyluniad o ansawdd uchel ac 

felly mae’n groes i egwyddor polisi PCYFF 3 Ystyriwyd pob mater cynllunio perthnasol wrth 

benderfynu ar y cais hwn ond nid yw wedi newid yr argymhelliad. 

Argymhelliad: 

7.1 Gwrthod 

 

Ni ystyrir fod y bwriad yn arddangos dyluniad o ansawdd uchel ac felly mae’n groes i egwyddor 

polisi PCYFF 3 Dylunio a Siapio Lle o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Mon (2017).   
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 Rhif:    2 

 

Cais Rhif:                   C22/0571/45/MG 

Dyddiad 

Cofrestru: 

17/06/2022 

Math y Cais: Materion a Gadwyd yn ôl  

Cymuned: Pwllheli 

Ward: Pwllheli 

 

Bwriad: Edrychiad a dyluniad yr anheddau i gynnwys deunyddiau, 

graddfa anheddau a tirlunio gan gynnwys gosodiad 

diwygiedig i ddarparu 14 annedd yn hytrach na 15 er 

darparu gofynion system ddraenio cynaliadwy 

  

Lleoliad: Hen Gae Hoci, Allt Salem, Pwllheli, LL53 5UB 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

1.1 Mae’r cais yma yn gais materion a gadwyd yn ôl mewn cyswllt a chaniatâd cynllunio amlinellol 

C18/1198/45/AM.  Roedd caniatâd C18/1198/45/AM ar gyfer codi 15 tŷ sy’n cynnwys 5 

fforddiadwy.  Mae’r cais presennol ar gyfer darparu 14 o dai yn hytrach na 15 a hynny er mwyn 

darparu gofynion system ddraenio gynaliadwy. 

 

1.2 Caniatawyd y cais amlinellol gyda graddfa, golwg a thirweddu wedi ei gadw yn ôl, ac felly mae’r 

cais gerbron ar gyfer asesu'r materion hyn. Mae egwyddor y bwriad ynghyd a’r materion yn 

ymwneud gyda’r fynedfa a llunwedd eisoes wedi eu caniatáu o dan y cais amlinellol. 

 

1.3 Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd fel rhan o’r cais gerbron yn cadarnhau’r fynedfa yn unol â’r hyn 

a ganiatawyd o dan y caniatâd amlinellol. Mae llunwedd y safle hefyd yn gyffelyb i’r hyn a 

ganiatawyd ar y cais amlinellol ac eithrio fod y tŷ ar lain 14 o’r caniatâd amlinellol wedi cael ei 

dynnu er gwneud lle i osod pwll ymdreiddiad dŵr wyneb fel rhan o’r system ddraenio gynaliadwy.   

 

1.4 Mae dyluniad yr anheddau bwriedig yn syml ac mae bwriad gorffen yr anheddau gyda tho llechi 

a’r waliau allanol wedi eu gorchuddio a chymysgedd o rendr a charreg.  Byddai’r tai yn gymysgedd 

o dai unllawr, deulawr teras, deulawr pâr a deulawr ar wahân a hefyd yn amrywio o ran eu maint.  

Bwriedir darparu cyfanswm o 34 o lefydd parcio o fewn y safle. 

 

1.5 Mae cynlluniau o’r system draenio wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais sy’n dangos y modd o ddelio 

gyda dŵr wyneb a dŵr aflan sy’n rhyddhau’r gofyniad amod 12 sy’n gofyn am gynlluniau draenio 

dŵr wyneb. 

 
1.6 Gorwedd y safle o fewn ffin ddatblygu Pwllheli ac mae wedi ei ddynodi ar gyfer tai yn y CDLL.  

Mae’r safle wedi ei leoli oddi fewn i Ardal o Ddiddordeb Hanesyddol Llyn ac Enlli.  Tua’r gogledd 

o’r safle mae llwybr cyhoeddus.  Mae ffordd ddosbarth 3 yn ffinio gyda’r safle tua’r dwyrain.  Ceir 

tai annedd gerllaw ac mae safle Coleg Meirion Dwyfor gyferbyn a’r safle. 

 

1.7 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan ei fod yn ymwneud gyda 5 neu fwy o dai. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

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

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

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

Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Lleol. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Tud. 31



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 26/09/2022 
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
 

 

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 

PS 2 – Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwr 

ISA 1 - Darpariaeth isadeiledd 

ISA 5 - Darparu llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd 

PS 4 - Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd 

TRA 2 - Safonau parcio 

TRA 4 – Rheoli ardrawiadau cludiant 

PS 5 – Datblygu 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 

PS 16 – Darpariaeth tai 

PS 17 – Strategaeth aneddleoedd 

 TAI 1 – Tai yn y ganolfan isranbarthol a’r canolfannau gwasanaeth trefol 

TAI 8 – Cymysgedd briodol o dai 

TAI 15 – Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad 

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

AMG 5 – Cadwraeth bioamrywiaeth leol 

PS 20 – Diogelu a lle bo’n berthnasol wella asedau treftadaeth 

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

hanesyddol cofrestredig 

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy  

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai (Hydref 2018) 

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019) 
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Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 11, Chwefror 2021. 

Nodyn Cyngor Technegol 2 – Cynllunio a thai fforddiadwy 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dyluniad 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 C18/1198/45/AM - Adeiladu 15 o dai annedd, gyda 5 i fod yn dai fforddiadwy, creu mynediad 

gerbydol Newydd a ffordd fynediad fewnol - Caniatáu 18 Mehefin 2019. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn. 

 

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

argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig yn cael 

effaith andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig 

 

Uned Dŵr ac Amgylchedd 

YGC: 

Mae’r manylion draenio a ddarparwyd yn y strategaeth ddraenio 

diweddar (o fewn FCA ref ECL.9196.R05.003, Egniol, Mehefin 

2022) yn ymweld yn ddigonol er mwyn delio a dŵr wyneb o’r 

datblygiad.   

AMOD: Ni fydd unrhyw adeilad yn cael ei feddiannu nes bod y 

system ddraenio gynaliadwy ar gyfer y safle wedi'i chwblhau ac yn 

gwbl weithredol yn unol â'r cynllun draenio ddiweddaraf 

(ECL.9196.D05.001, 09/06/2022). Bydd y system ddraenio 

gynaliadwy yn cael ei rheoli a'i chynnal wedi hynny ar ran 

perchennog y safle, yn unol â'r cynllun rheoli a chynnal a ddarparwyd 

yn Atodiad  6 yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd. 
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Dŵr Cymru: Wedi edrych y cynlluniau draenio nodir mai llif budr yn unig sy’n 

cysylltu i’r rhwydwaith yn nhwll archwilio SH37353301 ac y 

bwriedir cyfeirio llif dŵr wyneb i suddfan ar y safle.  Ar sail mai llif 

budr yn unig a fwriedir ei gysylltu i’r system garthffos gyhoeddus nid 

oes gennym wrthwynebiad mewn egwyddor i’r bwriad.  Argymhellir 

amod i gyfleu hyn ar y caniatâd cynllunio. 

Triniaeth Carthffosiaeth 

Ni ragwelir unrhyw broblemau gyda’r Gwaith Trin Dŵr Gwastraff ar 

gyfer arllwysiad domestig o’r safle. 

Dŵr 

Nid oes gan Dŵr Cymru wrthwynebiad i’r datblygiad arfaethedig.  

Mae cyflenwad dŵr yn gallu bod ar gael i wasanaethu’r datblygiad 

arfaethedig. 

Rhoi cyngor hefyd i’r datblygwr. 

 

Uned Strategol Tai:- Gwybodaeth am angen: 

Mae gwybodaeth mae’r cais cynllunio yn ei roi drwy’r datganiad tai 

fforddiadwy yn gyson hefo gwybodaeth o’r angen yn yr ardal.  

(Ffynhonnell y data: Tai Teg, Cofrestr Tai Cyffredin Cyngor 

Gwynedd) 

Addasrwydd y Cynllun: 

Ar sail y wybodaeth uchod ymddengys bod y Cynllun yn Cyfarch 

angen yn yr ardal. 

Mae’r cynllun wedi ei gynnwys o fewn rhaglen i dderbyn Grant Tai 

Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru. 

Mae’r cynlluniau hyn yn cyfrannu yn uniongyrchol at nod y Cynllun 

Gweithredu Tai Cyngor Gwynedd i ddarparu mwy o dai i gwrdd â’r 

galw uchel presennol sydd yn bodoli yn y sir. 

 

Uned Coed: Mae'r Asesiad Effaith Coedyddiaeth (AEC) sydd wedi'i ddiweddaru, 

dyddiedig Awst 2022, o safon dderbyniol ar gyfer y cais hwn. 

Cyhyd â bod y cynllun hwn yn derbyn amod yn unol â'r holl ofynion 

gwarchod coed a amlinellir yn y datganiad dull (atodiad pedwar yr 

AEC), nid wyf yn gwrthwynebu'r cais hwn. 
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Oherwydd graddfa'r prosiect hwn, rwyf hefyd yn cynghori bod y 

cynllun hwn yn derbyn amod gyda'r gofyn i'r ymgeisydd gomisiynu 

tyfwr coed goruchwyliol i oruchwylio'r prosiect, gan sicrhau y glynir 

at yr argymhellion a amlinellir yn yr AEC yn gywir, ac i drefnu 

cyfarfod safle gyda Swyddog Bioamrywiaeth yng Nghyngor 

Gwynedd cyn i'r gwaith ddechrau.  

Byddai angen i unrhyw newidiadau yn y cynlluniau a ddeallwyd yn 

yr AEC gael eu dwyn i sylw'r tyfwr coed goruchwyliol ac yn amodol 

ar ganiatâd cynllunio pellach. 

Dylai'r holl goed newydd arfaethedig, fydd yn lliniaru'r colledion, 

ddod o hadau sy'n tarddu'n lleol a chael eu plannu’n unol â'r 

argymhellion a amlinellir yn BS 8545:2014. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Sylwadau ar y cynllun safle diwygiedig 

Heb eu derbyn. 

Sylwadau dyddiedig 13 Gorffennaf 2022 

Rwyf yn bryderus y bydd y bwriad hwn yn arwain at golli 

gwrychoedd a choed. Hoffwn atgoffa'r ymgeisydd y dylid cadw 

coed a gwrychoedd. Hoffwn gynlluniau sy'n dangos pa wrychoedd a 

choed fydd yn cael eu cadw a pha rai fydd yn cael eu tynnu. 

Nid yw'n ymddangos y bydd unrhyw welliannau bioamrywiaeth. 

Argymhellaf fod cynlluniau diwygiedig yn cael eu darparu yn 

dangos gwelliannau bioamrywiaeth. 

 

Uned Llwybrau: Nid yw hi’n ymddangos fod unrhyw Hawliau Tramwy sydd wedi eu 

cofnodi fydd yn cael eu heffeithio gan y bwriad yma. 

 

Gwasanaeth Tân Gogledd 

Cymru: 

Heb eu derbyn. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd yn y wasg, ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod ymgynghori i ben a derbyniwyd 

gwrthwynebiad i’r bwriad ar sail:- 

 Materion diogelwch ffyrdd a thraffig ar Allt Salem ac yn yr 

ardal leol. 

 Cynnydd mewn traffig yn gwaethygu cyflwr y ffordd. 

 Safle amlwg iawn a hwn yn ddatblygiad dwys iawn i’r ardal 

leol a’r nenlinell. 

 Y tir yn dir gwyrdd / amaethyddol. 

 Eiddo Erw Villa ddim yn cael ei ddangos ar y cynllun 

gosodiad dim ond ei wal ffin. 

 Uchder crib y datblygiad yn cysgodi Erw Villa er bod 

cyfyngiad wedi bod ar uchder crib estyniad Erw Villa. 

 Llygredd golau. 

 Effeithio preifatrwydd eiddo Erw Villa, 

 Cwestiynu’r dull draenio a’r cynllun draenio cynaliadwy. 

 Cynyddu llifogydd ar y bryn gan na fydd gan y dŵr o’r garn 

unrhyw le i fynd. 

 Y system garthffos yn hen ac aneffeithiol.  

 Llygredd sŵn wrth ddatblygu’r safle. 

 Effaith ar ecoleg a bioamrywiaeth. 

 Copi ‘redacted’ o’r ffurflen gais yn annerbyniol i roi 

gwrthwynebiad / sylwadau. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad 

5.1 Mae’r cais gerbron ar gyfer materion a gadwyd yn ôl yn dilyn rhoi caniatâd amlinellol ar gyfer codi 

15 tŷ gyda 5 ohonynt i fod yn fforddiadwy. Mae egwyddor y bwriad eisoes wedi eu caniatáu.  Mae’r 

cais presennol wedi ei gyflwyno gan Adra ac yn fwriad i ddarparu 100% unedau fforddiadwy ac 

yn dilyn cefnogaeth Uned Strategol Tai Cyngor Gwynedd yn bwriadu cyflwyno’r cynllun i 

Lywodraeth Cymru ar gyfer cymeradwyaeth grant tai cymdeithasol. Nodir fod sylwadau’r Uned 

Strategol Tai yn datgan fod y bwriad yn cyfarch yr angen yn yr ardal a fod y cynllun wedi ei 

gynnwys o fewn rhaglen i dderbyn Grant Tai Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru a fod y 

cynlluniau yma yn cyfrannu yn uniongyrchol at nod Cynllun Gweithredu Tai Cyngor Gwynedd i 

ddarparu mwy o dai i gwrdd â’r galw uchel presennol sydd yn bodoli yn y sir. Er hynny, mae’r cais 

o dan sylw i gytuno ar y materion a gadwyd yn ôl yn unig ac nid oes bwriad i ryddhau’r amod tai 

fforddiadwy fel rhan o’r cais sydd gerbron. Mi fydd y materion tai fforddiadwy yn cael ei ystyried 

trwy gais rhyddhau neu ddiwygio amod ar wahân. 

5.2 Nodir fod y cais amlinellol yn destun cytundeb 106 oedd yn sicrhau taliad tuag at llecynnau agored.  

Roedd yr asesiad o’r cyfraniad tuag at lecynnau agored yn 2018 wedi ei selio ar 15 o dai.  

Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer y cais presennol sydd wedi 

ei selio ar 14 o dai.  Mae’r sylwadau yma yn nodi y byddai angen cyfraniad o £4,752.14 tuag at 

lecynnau agored yn hytrach na’r £5001.71 sydd yn bresennol yn ran o’r cytundeb 106.  Pe byddai’r 

datblygwr yn dymuno diwygio’r cytundeb yna byddai modd iddynt wneud hynny trwy lythyr ar 

wahân i’r cais gerbron a byddai talu’r swm llai yn rhesymol ac yn cyd-fynd gyda’r Polisi.   
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5.3 Mae egwyddor y datblygiad felly eisoes wedi ei drafod ynghyd a’r materion mynediad a llunwedd 

ac o ganlyniad yr unig faterion a asesir yn y cais hwn yw materion graddfa, golwg a thirweddu. 

Dyluniad a Mwynderau gweledol 

5.4 Mae’r safle wedi ei leoli ar dir uwch a byddai’r tai ar ochr ddeheuol y safle yn bennaf yn weladwy 

o Bwllheli ei hun gyda’r safle wedi ei leoli rhwng Coleg Meirion Dwyfor tua’r dwyrain ac eiddo 

Y Garn tua’r gorllewin.  Roedd llunwedd y safle a’r fynedfa yn ffurfio rhan o’r cais amlinellol pryd 

y dangoswyd y llunwedd gyda ffordd ystâd ganolog a’r tai wedi eu lleoli o amgylch cyrion y safle.  

Mae’r llunwedd sydd gerbron yn y cais presennol yn gyffelyb i hynny a roddwyd ymlaen yn y cais 

amlinellol.  Mae maint y tai yn dderbyniol o ran gofynion maint tai fforddiadwy fel a geir yn y 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy a deallir y byddent oll yn cael eu hadeiladu yn unol â 

gofynion Datblygu Ansawdd Cymru.  Mae graddfa’r tai yn gyffelyb i’r uchafswm ac isafswm 

mesuriadau a dderbyniwyd yn rhan o’r cais amlinellol ac ystyrir fod graddfa’r tai a’r datblygiad yn 

ei gyfanrwydd yn addas ar gyfer y lleoliad yma sydd ar dir sydd wedi cael ei glustnodi ar gyfer tai 

yn y CDLL.  O ran edrychiad mae’r tai yn rhai eithaf syml eu dyluniad ac i’w gorffen gyda tho 

llechi a rendr mewn lliw tebyg i wyn ac yn cynnwys elfen o garreg.  Ceir hefyd amrywiaeth yn y 

math o dai o ran eu gwedd allanol, eu maint a’u huchder gyda thai unllawr a deulawr yn ffurfio 

rhan o’r bwriad.  Ceir nodweddion dyluniadol amrywiol yng nghyffiniau’r safle ac ystyrir fod y 

bwriad o ran ei raddfa a’i olwg yn dderbyniol ar gyfer y safle.  Byddai rhai coed yn cael eu torri a 

gwrychoedd yn cael eu torri yn ôl ond mae bwriad i blannu coed newydd fel rhan o’r bwriad.  

Ystyrir y byddai’r coed, gwrychoedd a chloddiau sydd i’w cadw ynghyd a’r coed newydd sydd i’w 

plannu yn meddalu ar edrychiad y safle ar y dirwedd.  Ystyrir fod y bwriad o ran materion tirweddu 

hefyd yn dderbyniol.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o ran Polisi PCYFF 3 a 4 CDLL. 

5.5 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  Mae’r bwriad 

ar gyfer adeiladu tai.  Ystyrir yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael effaith ar y 

dirwedd hanesyddol yn ehangach.  Ystyrir  fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt polisi AT 1 

CDLL.   

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

5.6 Ceir tai annedd gerllaw’r safle.  Mae’r safle yn bresennol yn dir gwyrdd ac felly sylweddolir y 

byddai ychwanegu ystâd o dai ar y safle yn creu newid o ran amgylchedd i rai o’r tai gerllaw.  Mae’r 

tai annedd tua’r dwyrain wedi eu lleoli ar ochr arall y ffordd sirol ac felly nid oes pryderon am 

effaith gor-edrych / colled o breifatrwydd o’r datblygiad i’r tai rheini.  Tua’r gogledd o’r safle mae 

eiddo Erw Villa.  Llain 1 o’r datblygiad yw’r agosaf at yr eiddo Erw Villa.  Mae llain 1 yn dŷ 

unllawr ac felly ni ystyrir y byddai materion gor-edrych yn codi o’r eiddo hwnnw tuag at Erw Villa.  

Bwriedir lleoli teras o 4 o dai deulawr gerllaw’r tŷ unllawr ond o edrych ar y cynllun safle gwelir 

fod oddeutu rhyw 13 medr o gefn y tŷ ar lain 2 i wal ffin eiddo Erw Villa gyda thŷ Erw Villa 

ymhellach draw wedyn.  Yn ychwanegol ceir coed / gwrychoedd a llwybr cyhoeddus rhwng y safle 

ac eiddo Erw Villa ac o ystyried hyn a’r pellteroedd rhwng y tai ni ystyrir y byddai’r bwriad yn 

achosi gor-edrych uniongyrchol rhwng y tai ac felly na fyddai’r bwriad yn cael effaith andwyol 

sylweddol o ran gor-edrych ar fwynderau eiddo Erw Villa.  Mae’r tai arfaethedig tua gorllewin y 

safle (lleiniau 7-10) yn cefnu ar eiddo Y Garn sydd hefyd yn cynnwys uned wyliau (Seabourne 

Cottage).  Fodd bynnag ceir oddeutu 17 medr rhwng yr uned wyliau yma a’r tai arfaethedig.  Mae 

tŷ annedd Y Garn ymhellach draw wedyn oddi wrth y safle.  Ceir hefyd goed a gwrychoedd ar y 

ffin orllewinol.  Ystyrir fod pellter rhesymol rhwng y tai arfaethedig ac eiddo Y Garn a’r uned 

wyliau Seabourne Cottage ac na fyddai’r bwriad yn cael effaith andwyol sylweddol o ran gor-

edrych ar fwynderau’r eiddo hynny. 
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5.7 Sylweddolir y byddai datblygu’r safle dan sylw yn newid o ran y trigolion cyfagos ac y byddai ei 

ddatblygu ar gyfer tai yn creu mwy o draffig.  Fodd bynnag rhaid sylweddoli fod y tir wedi ei 

glustnodi ar gyfer nifer fwy o dai yn y CDLL na’r hyn sydd wedi ei ganiatáu yn y cais amlinellol.  

Byddai anghyfleustra ar adeg y gwaith adeiladu yn rhywbeth sydd yn codi gydag unrhyw waith 

adeiladu ac nid oes dim byd allan o’r cyffredin yn hynny o beth.  Mae amod ar y caniatâd amlinellol 

yn cyfyngu oriau’r gwaith adeiladu.  Ni ystyrir y byddai datblygu’r safle yma yn creu effaith 

andwyol sylweddol ar fwynderau’r gymdogaeth leol a bod y bwriad yn dderbyniol o ran Polisi 

PCYFF 2 CDLL. 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.8 Mae’r fynedfa i’r safle eisoes wedi derbyn caniatâd cynllunio o dan y cais amlinellol, ac mae 

amodau cynllunio ar gyfer gwaith yn ymwneud gyda chreu’r fynedfa a’r ffordd ystâd ar y caniatâd 

amlinellol.  Nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw bryderon am y bwriad.  Ystyrir fod y bwriad 

yn dderbyniol ac yn cydymffurfio a gofynion polisïau TRA 2 a 4 o’r CDLL. 

Materion bioamrywiaeth 

5.9 Fel rhan o’r cais amlinellol cyflwynwyd Asesiad Ecolegol ac mae amodau wedi eu cynnwys ar y 

caniatâd amlinellol o ran o ran trawsleoli ymlusgiaid, dim clirio’r safle yn ystod y tymor nythu 

adar, dilyn y manylion goleuo yn yr adroddiad ecolegol a diogelu’r gwrychoedd yn ystod y cyfnod 

adeiladu.  Byddai’r amodau yma yn parhau yn berthnasol ar gyfer datblygu’r safle.  Yn dilyn derbyn 

sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth ar y cais presennol cysylltwyd gydag asiant y cais a derbyniwyd 

cynllun safle diwygiedig.  Mae’r cynllun yma yn dangos pa waith sydd i’w wneud o ran tynnu / 

torri yn ôl coed a gwrychoedd a hefyd yn cyfeirio at leoliad bocsys adar ac ystlumod oedd wedi 

cael ei gynnig fel mesurau lliniaru / gwella bioamrywiaeth fel rhan o’r Asesiad Ecolegol 

gyflwynwyd ar y cais amlinellol. Ymgynghorwyd ymhellach gyda’r Uned Bioamrywiaeth ond nid 

yw eu sylwadau i law pan yn paratoi’r adroddiad.  Fodd bynnag, o ystyried yr amodau sydd ar y 

caniatâd amlinellol a’r hyn sydd wedi cael ei ddangos ar y cynllun safle ystyrir fod y bwriad yn 

dderbyniol o ran Polisi AMG 5 CDLL. 

5.10 Fel rhan o’r cais derbyniwyd diweddariad i’r Asesiad Effaith Coed gyflwynwyd ar y cais amlinellol.  

Mae’r Uned Goed yn fodlon gyda’r asesiad cyhyd a bod amod fod y gwaith i’w wneud yn unol 

gyda’r datganiad dull a gynhwysir yn atodiad 4 o’r Asesiad Effaith Coed.  Gan fod yr adroddiad 

yma yn ddiweddariad o’r cais amlinellol ac yn angenrheidiol oherwydd newid yn nhrefniadau’r 

safle, mae yn gysylltiedig gyda’r materion a gadwyd yn ôl ac felly mae yn bosibl amodi hyn pe 

caniateir cais.  Byddai’n bosibl hefyd i roddi amod fod y coed sydd i’w plannu fel mesur lliniaru 

yn lle’r coed sydd i’w colli yn cael eu tarddu o hedyn lleol a’i blannu yn unol gyda gofynion BS 

8545:2014. Ystyrir o roddi’r amodau yma y byddai’r bwriad yn dderbyniol o ran effaith ar goed. 

Materion Draenio 

5.11 Mae’r wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais hefyd yn cynnwys cynllun draenio manwl 

sy’n dangos fod bwriad delio gyda dŵr wyneb drwy wynebau palmantog hydraidd, suddfannau 

dŵr preifat, gerddi glaw a phwll ymdreiddiad.   Byddai dŵr aflan yn cysylltu i’r brif garthffos. 
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5.12 Mae Dŵr Cymru ac Uned Dŵr ac Amgylchedd YGC wedi cadarnhau fod y wybodaeth sydd wedi 

ei gyflwyno yn dderbyniol. Nodir fod Dwr Cymru wedi cadarnhau mai dim ond dwr aflan a fydd 

yn cysylltu i’r brif garthffos.  Mae Uned Dŵr ac Amgylchedd YGC wedi cynnig amod fod y system 

ddraenio gynaliadwy i’w chwblhau yn unol gyda’r cynllun draenio diweddaraf ac i gael ei rheoli 

a’i gynnal wedi hynny yn unol gydag atodiad 6 o’r Asesiad Canlyniadau Llifogydd.   

5.13 Er hynny, mae ond yn bosib gosod amodau ychwanegol ar benderfyniad cais materion a gadwyd 

yn ôl ar gyfer materion sy’n gysylltiedig gyda’r materion a gadwyd yn ôl ac nid ar faterion sy’n 

ffurfio rhan o’r caniatâd amlinellol. Roedd amod 12 o’r caniatâd amlinellol yn gofyn am gyflwyno 

cynllun ar gyfer gwaredu dŵr wyneb ar gyfer y safle. Mae’r wybodaeth sydd i law yn dangos fod 

y cynllun draenio yn dderbyniol ac yn ddigonol i ryddhau’r amod. Yn unol gyda threfniadau 

rhyddhau amod, mi fydd dyfarniad diwygiedig ar y caniatâd amlinellol  yn cael eu rhyddhau gyda 

nodyn yn cadarnhau fod amod 12 o’r caniatâd amlinellol wedi cael ei ryddhau fel rhan o’r cais yma. 

5.14 Ar sail y wybodaeth gerbron a’r sylwadau a dderbynnir gan yr ymgynghorwyr statudol, ystyrir fod 

modd delio gyda materion draenio mewn ffordd dderbyniol ac effeithlon ac felly mae’r bwriad yn 

cydymffurfio â gofynion polisi PCYFF 6. 

6. Casgliadau: 

6.1 Yn sgil yr asesiad uchod felly ystyrir fod y materion a gadwyd yn ôl ar ganiatâd amlinellol 

C18/1198/45/AM yn dderbyniol ac yn unol â’r polisïau cynllunio a nodir uchod. 

7. Argymhelliad: 

7.1 Caniatáu gydag amodau -  

 

1. Unol gyda cynlluniau. 

2. Y gwaith i’w wneud yn unol gyda’r datganiad dull a gynhwysir yn atodiad 4 o’r Asesiad Effaith 

Coed. 

3. Coed newydd i gael eu tarddu o hedyn lleol a’i blannu yn unol gyda gofynion BS 8545:2014. 

 

Nodyn fod amod 12 o’r caniatâd amlinellol sy’n ymwneud â materion draenio wedi eu rhyddhau 

fel rhan o’r caniatâd yma. 

 

Nodyn SUDS 
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Rhif:    3 

 

Cais Rhif: C21/0718/41/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

29/07/2021 

Math y Cais: Llawn 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: Adeiladu ysgol newydd a gwaith cysylltiol yn cynnwys 

ardaloedd chwarae a dysgu allanol, parcio ar safle a 

mynedfa newydd i'r briffordd 

  

Lleoliad: 
Tir Gyferbyn Bron Eifion Lodge, Cricieth, LL52 0RY 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

1.1 Mae’r cais hwn ar gyfer adeiladu ysgol newydd ar gyfer 150 o ddisgyblion i gymryd lle adeilad 

presennol Ysgol Treferthyr, Cricieth. 
 

1.2 Mae’r safle yn bresennol yn gae amaethyddol ac wedi ei leoli tua’r gorllewin o ganol tref Cricieth 

gerllaw’r A497.  Mae’n safle sydd y tu allan i’r ffin ddatblygu ond wedi ei leoli yn union 

gerllaw’r ffin.  Mae wal gynnal ar gyfer yr A497 yn ffinio’r safle gyda’r briffordd tua’r gogledd.  

I’r dwyrain ceir ardal goedwig.  Tua’r de mae Rheilffordd y Cambrian a cheir caeau amaethyddol 

tua’r gorllewin.  Mae coed o dan orchymyn gwarchod coed wedi eu lleoli ar y tir. 
 

1.3 Byddai’r ysgol newydd o ddyluniad cyfoes.  Bwriedir gorffen y waliau allanol gyda chyfuniad o 

rendr, carreg a chladin a byddai’r to o system banel wedi ei hinsiwleiddio.  Byddai’r adeilad yn 

bennaf unllawr ond mae rhan sydd yn ddeulawr. Byddai’r adeilad yn cynnwys 6 ystafell 

ddosbarth, ystafell ddosbarth ADY, ystafell ar gyfer y cylch meithrin, prif neuadd, cegin, ystafell 

llyfrgell/adnodd/gwyddoniaeth bwyd ynghyd â nifer o fannau addysgu amrywiol, ardaloedd staff 

a gweinyddol, ystafell beiriannau, toiledau ac ati.  Yn ychwanegol gerllaw’r prif adeilad byddai 

man ar gyfer lleoli is orsaf drydan, ystafell bwmp, storfa bin a storfa.  Byddai’r bwriad hefyd yn 

cynnwys cae chwaraeon, ardal chwarae wyneb caled ac ardal gemau amrywiol. 

1.4 Fel rhan o’r bwriad bwriedir creu mynedfa newydd i’r safle.  Bwriedir creu mynedfa gerbydol 

lawr at yr ysgol a fyddai’n cynnwys cylchfan gyda llefydd parcio wedi eu lleoli o’i amgylch.  

Mae cyfanswm o 37 lle parcio sydd yn cynnwys 4 sydd yn hygyrch i’r anabl a byddai 1 lle parcio 

ar gyfer cerbydau masnachol.  Bwriedir hefyd gael lle cadw beic ar y safle.  Byddai hefyd lwybr 

cerdded o’r A497 i lawr at adeilad yr ysgol a bwriedir gwneud gwelliannau i’r llwybr cerdded 

sydd wedi ei leoli gerllaw’r A497.  Ar yr A497 bwriedir cael lôn i alluogi troi i’r dde ar gyfer 

traffig fyddai’n teithio o’r gorllewin tua’r dwyrain. Byddai parth cyfyngiad cyflymder o 20 milltir 

yr awr yn cael ei greu gerllaw safle’r fynedfa newydd am oddeutu 100 medr naill ochr i’r fynedfa.  

Bwriedir hefyd greu parth byffer gyda chyflymder o 30 medr yr awr y tu draw i’r ardal 20 medr 

yr awr arfaethedig i’r gorllewin.  Mae cyfyngiad cyflymder o 30 medr yr awr eisoes yn bodoli 

wrth deithio trwy Gricieth tuag at y safle.  Bwriedir ymestyn golau stryd i gynnwys y parth 

cyflymder 20 milltir yr awr.  Byddai man croesi heb reolaeth yn cael ei greu a bwriedir lledu’r 

llwybrau cerdded gerllaw’r fynedfa.  Fel rhan o’r Adroddiad Trafnidiaeth fe edrychwyd ar deithio 

i’r ysgol ac y defnydd posibl o Lôn Fêl Uchaf ac Isaf.  Mae’r Adroddiad Trafnidiaeth yn argymell 

opsiynau o ran gwella diogelwch ar Lôn Fêl Uchaf ac Isaf gan gynnwys arwyddion a mesuriadau 

tawelu traffig. 

1.5 Cyflwynwyd y dogfennau isod i gefnogi’r cais:  
 Datganiad dyluniad a mynediad 
 Asesiad Effaith Tirwedd a Gweledol 
 Adroddiad asesiad effaith ieithyddol ar ail-leoli Ysgol Treferthyr 
 Asesiad Canlyniadau Llifogydd 
 Datganiad ar adnabod safle i ysgol newydd Criccieth 
 Asesiad archeolegol 
 Adroddiad o’r ymgynghoriad cyn cyflwyno cais 
 Asesiad Effaith Coed 
 Datganiad Trafnidiaeth 
 Arolwg ecolegol 
 Adendwm i’r arolwg ecolegol 
 Arolwg ymddangosiad (emergence) ystlumod 
 Cynllun cyfnod adeiladu (yn cynnwys amgylcheddol) 
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 Adroddiad acwstig yr ysgol 
 Asesiad amgylcheddol sŵn 
 Adroddiad strategaeth draenio 
 Adroddiad geodechnegol, athreiddedd tir ac ymchwiliadau halogiad 
 Adroddiad cydymffurfiaeth gyda Rhan L2A o’r Rheoliadau Adeiladu (defnydd o ynni 

adnewyddol) 
 

1.6 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan ei fod yn adeilad yn mesur dros 1000 medr sgwâr. 

 

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 2 - Cyfleusterau cymunedol 

PS 4 - Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd  

TRA 2 - Safonau parcio  

TRA 4 - Rheoli ardrawiad cludiant  

PS 6 - Lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt  

PCYFF 1 – Ffiniau datblygu 

PCYFF 2 - Meini prawf datblygu  

PCYFF 3 - Dylunio a siapio lle  

PCYFF 4 - Dylunio a thirweddu  

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

AMG 5 - Cadwraeth bioamrywiaeth leol  

PS 20 – Diogelu a lle bo’n berthnasol wella asedau treftadaeth 
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AT 4 - Diogelu safleoedd archeolegol nad ydynt wedi’u dynodi a’u gosodiad 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy  

 

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 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Nid oes hanes cynllunio perthnasol i’r cais. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Tref Criccieth:  Heb eu derbyn. 

 

Cyngor Cymuned 

Llanystumdwy:  

Dim gwrthwynebiad, ond rhaid nodi fod pryderon am y bygythiad a 

ddaw yn ei sgîl i ysgolion gwledig gerllaw, a bydd peryg y bydd 

rhieni yn cysidro symud ei plant yno oherwydd yr adnoddau newydd 

a’r ddarpariaeth fodern fydd yno. 

Mae hefyd bryderon am gerbydau yn gyrru’n gyflym rhwng 

Llanystumdwy a Chricieth. 

 

Uned Drafnidiaeth: Sylwadau yn dilyn derbyn Adroddiad Trafnidiaeth diwygiedig 

A497 

Wrth ystyried lleoliad y datblygiad ar gyrion Cricieth a chyfeiriad y 

teithiau bydd y datblygiad yn eu cynhyrchu, rydym yn cwestiynu os 

oes angen darpariaeth arbennig ar gyfer cerbydau sy’n troi i’r dde i 

mewn i’r ysgol newydd. Er hynny rydym yn cydnabod y byddai 

darpariaeth yn help i leihau tagfeydd yn yr ardal os byddai yna 

unrhyw newid i symudiadau traffig yn y dyfodol. 
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Mae’r niferoedd parcio ddarperir o fewn y safle yn llawer mwy na’r 

angen ar gyfer anghenion gweithredol y safle o ddydd i ddydd. Fodd 

bynnag, hoffwn dynnu sylw at ddigwyddiadau arbennig, ond 

rheolaidd, er enghraifft nosweithiau rhieni neu gyngherddau, y gall 

achosi cerbydau i barcio ar yr A497. 

Mae Polisïau Cynllunio Cymru, argraffiad 11 yn dweud; mae 

Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i leihau derbyniaeth ar gar 

preifat a chefnogi’r newid i ddulliau teithio fel cerdded, beicio a 

thrafnidiaeth gyhoeddus.  Mae’r ysgol bresennol wedi ei leoli yng 

nghanol y dref gyda chysylltiadau hwylus i nifer o ddisgyblion fedru 

cerdded a beicio i’r ysgol. I’r perwyl hynny mae angen sicrhau bod 

mynediad, ar droed a beic, i’r Ysgol newydd yn hwylus i bawb. I 

gyflawni hynny, mae’r Datganiad Trafnidiaeth wedi adnabod yr 

angen i gyflwyno gwelliannau ar y A497 Lôn Fêl Isaf a Lôn Fêl 

Uchaf.  

Lôn Fêl Isaf 

Fel rhan o’r cais, mae mesuriadau diogelwch yn cael eu hargymell ar 

Lôn Fêl Isaf. Mae llythyr-adroddiad 5279-CAU-XX-XX-CO-

9102.S3-P01, dyddiedig 30 Mawrth 2022 yn crynhoi, wrth ystyried y 

data traffig a gafwyd, na fydd gweithredu system lle mae cerddwyr a 

modurwyr yn rhannu’r ffordd sydd ar gael yn unol â’r canllawiau. Yr 

unig opsiwn arall sydd wedi’i adnabod i wella’r cyswllt i gerddwyr 

fydd i gau’r ffordd i gerbydau. Gan adnabod cyfyngiadau sylweddol 

sy’n bodoli ar y safle canlynol, rydym yn derbyn y mesuriadau 

arfaethedig sydd wedi ei nodi. 

Lôn Fêl Uchaf 

Yn dilyn sylwadau’r gwasanaeth, parthed Lôn Fêl Uchaf, rydym yn 

falch i weld bod astudiaeth dichonoldeb wedi ei gyflawni i geisio 

darganfod datrysiad i’r effeithiau posib yr ysgol newydd ar nifer o 

gerddwyr a cherbydau a’r Lôn Fêl Uchaf. Er hynny, rydym yn 

siomedig fod yna ddim cynlluniau i ddangos y gwelliannau hynny. 

Wrth ystyried cynnwys yr adroddiad, cyfeirnod 5279-CAU-XX-XX-

RP-0300.S3-P01, dyddiedig Chwefror 2022, gellir sefydlu’r 

datganiadau a ganlyn: 

 Mae’r ffordd gerbydau yn 2.5-5.3m o led, gyda lled 

gyfartalog o tua 3.7m. 
 

 Mae gyrru ar hyd y darn o ffordd “requires care to maintain 

clearance” a bod y ffiniau ar ffurf waliau cerrig heb ymylon 

gwair. 
 

 Nid oes unrhyw fannau pasio ffurfiol ac mae angen bacio 
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pellteroedd sylweddol ac amgylch troadau heb unrhyw 

welededd i ddarparu diogon o led i gerbyd pasio. 
 

 Yn seiliedig ar yr amodau traffig presennol, dylai disgyblion 

sy’n cerdded ar hyd y lôn ddisgwyl dod ar draws un neu ddau 

gerbyd ar bob taith. Oherwydd ei agosrwydd at gyffordd Lôn 

Fêl Uchaf, credaf fod gan y datblygiad y potensial i gynyddu 

lefelau traffig ar hyd y ffordd, a allai gynyddu nifer 

disgwyliedig y cyfarfodydd rhwng cerddwyr a cherbydau. 
 

 Nid yw’r adroddiad wedi sefydlu a fyddai lefelau goleuo ar y 

lôn yn ddigonol ar gyfer llwybr cerdded, neu a fyddent yn 

caniatáu ar gyfer cyflwyno mesuriadau tawelu traffig. 
 

 Mae Opsiwn D yn cynnig gweithredu cynllun tawelu traffig 

ar hyd y llwybr. 
 

Byddwn yn cefnogi egwyddor Opsiwn D, ac yn nodi fod yr opsiynau 

eraill yn ddibynnol ar yr Awdurdod Priffyrdd Lleol i gyflwyno 

newidiadau sylweddol i sut y mae’r rhwydwaith lleol yn gweithio 

drwy weithredu Gorchmynion Traffig.  

Gan nad oes manylion wedi’i darparu, byddwn yn gofyn i’r amodau 

canlynol gael eu cynnwys. 

Cyn i unrhyw waith dechrau ar y safle, mae cynlluniau i’w cyflwyno 

a’u cytuno i ddiffinio cwmpas y gwaith arwyddion a thawelu traffig 

ar Lôn Fêl Isaf ag Uchaf. 

Bod y gwaith i’r priffyrdd sydd wedi manylu yn y cynlluniau 

diwygiedig yn cael ei gwblhau cyn agor y safle i’w ddefnyddio fel 

ysgol. 

Sylwadau Dyddiedig 13 Hydref 2021 

Mae’r cynlluniau arfaethedig yn cynnwys cyffordd newydd o’r ffordd 

fawr i’r safle. Mae’r gyffordd yn cynnwys lôn droi i’r dde ar y A496. 

Byddai lon hwn yn fuddiol i leihau effaith traffig i’r safle ar gyfer 

cerbydau sy’n trafaelio o gyfeiriad Pwllheli. 

Mae’r gwelededd ar y gyffordd yn dderbyniol, ac mae trefniadau 

parcio, gollwng a chodi o fewn y safle yn dderbyniol.  

Mae’r ysgol newydd wedi ei leoli ar ffordd gyda chyfyngiad 

cyflymder presennol o 60 m.y.a. ond mae yna fwriad i newid y 

cyfyngiadau cyflymder i 20 m.y.a. o flaen yr ysgol. 

Darpariaeth Cerdded a Beicio 

Mae’r Ddeddf Lleihau Traffig Ffyrdd 1997 (Deddf 1997) yn gorfodi 

awdurdodau lleol i adolygu'r lefelau traffig cyfredol ar ffyrdd lleol, 
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rhagweld y twf a ragwelir mewn traffig lefelau a nodi unrhyw 

dargedau ar gyfer gostwng lefelau traffig ar y ffyrdd neu ei dwf. 

Dylai awdurdodau cynllunio sicrhau bod eu strategaeth cynllun 

datblygu yn gydnaws â'r nod o leihau'r angen i deithio ac yn darparu 

mwy o ddewis o ddulliau Trafnidiaeth heblaw'r car preifat. 

Mae’r Polisïau Cynllunio Cymru Argraffiad 11 hefyd yn dweud ‘Mae 

llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i leihau’r ddibyniaeth ar y car 

Preifat a chefnogi newid i ddulliau teithio fel cerdded, beicio a 

thrafnidiaeth.  

Polisi Strategol PS4 - Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a 

Hygyrchedd yn nodi: 

Lleolir datblygiadau fel y gellir lleihau’r angen i deithio. Bydd y 

cynghorau’n cefnogi gwelliannau i drafnidiaeth sy’n mwyhau 

hygyrchedd drwy’r holl ddulliau cludiant, ond yn enwedig ar droed, 

beicio a chludiant cyhoeddus.  

Cyflawnir hyn drwy sicrhau mynediad hawdd drwy droedffyrdd, 

isadeiledd beicio a chludiant cyhoeddus lle bo’n briodol ac felly 

annog y defnydd o’r dulliau cludiant hyn ar gyfer teithiau lleol a 

lleihau’r angen i deithio â char. 

Ni chredaf fod ddigon o wybodaeth wedi ei gyflwyno i sicrhau bod yr 

ymgeisydd wedi cyfarch y nodau hynny sydd wedi ei nodi yn y Polisi 

Strategol PS4 a Deddf Lleihau Traffig Ffyrdd 1997. 

Mae’r datganiad trafnidiaeth wedi adnabod man cychwyn tripiau i’r 

ysgol a hefyd adnabod pa lwybrau y byddai disgyblion yn debygol o’i 

ddefnyddio fel llwybrau diogel i’r ysgol.  

Yn ôl y gwaith ymchwil, mae’n debygol y byddai oddeutu 11 - 20 o 

ddisgyblion yn defnyddio’r ‘Lôn Fêl i’r de o’r A497. Mae’r 

adroddiad yn nodi bod y ffordd ganlynol yn gul heb unrhyw lwybrau 

troed am ran helaeth ohoni. 

Eu hymateb yw nodi y dylai rhoi gwybod i ddisgyblion a rhieni nad 

yw hwn yn llwybr addas i’r ysgol i gerddwyr ond hefyd yn nodi y 

byddai gwelliannau diogelwch, megis gwell arwyddion a marciau 

ffordd yn cael eu cyflwyno. 

Credwn fod y neges ganlynol yn gymysglyd a bod angen i’r 

ymgeisydd edrych ymhellach i mewn i’r opsiynau o wella diogelwch 

i gerddwyr a beicwyr ar y ffordd ganlynol. 

Mae’r astudiaeth hefyd wedi adnabod y byddai nifer o ddisgyblion yn 

defnyddio’r ffordd bresennol sef y A497, i gael mynediad i’r ysgol 

newydd. Eto nid oes llawer o wybodaeth wedi ei gyflwyno i adnabod 

os yw’r ffordd ganlynol yn addas ac os oes cyfle i gyflwyno 
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gwelliannau ar gyfer annog mwy o Deithiau Llesol i’r ysgol. 

Effaith ar rwydwaith priffyrdd o ganlyniad i’r datblygiad 

Mae gwybodaeth sydd wedi ei ddarparu yn ddatganiad yn dangos 

nifer o deithiau i’r ysgol o’r ardal Tŷ’n Rhos yng Nghricieth (fwy na 

41). Yn ôl map, y ffordd fyrraf rhwng yr ardal hon a’r ysgol yw ar 

hyd Lôn Fêl, sydd wedi ei leoli i’r gogledd o’r A497. Nid yw’r ffordd 

ganlynol wedi ei adnabod yn yr adroddiad fel llwybr y gallai ei 

ddefnyddio ar gyfer tripiau i’r ysgol drwy unrhyw ddull o drafaelio.  

Rydym yn credu yn gryf y dylai asesiad cael ei gyflawni i adnabod 

effaith lleoliad arfaethedig yr ysgol ar y ffordd ganlynol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Nid oes gennym gwrthwynebiad i’r cais, ond gennym y sylwadau a 

ganlyn:  

Rhywogaethau a Warchodir  

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

uchod (Ysgol Treferthyr: Bat Emergence Surveys of Selected Trees, 

Rod Gritten (20.5.21) wedi nodi bod ystlumod yn bresennol ar safle'r 

cais. O'r wybodaeth a gyflwynwyd, rydym yn ystyried bod y 

datblygiad arfaethedig yn cynrychioli risg is i ystlumod, fel y 

diffinnir yn ein dogfen arweiniol 'Ymagwedd Cyfoeth Naturiol 

Cymru at Ystlumod a Chynllunio' (2015).  Caiff ystlumod a'u 

safleoedd bridio a'u mannau gorffwys eu gwarchod dan Reoliadau 

Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017.  

Fodd bynnag, gan fod y datblygiad yn cynrychioli risg is i ystlumod 

yn yr achos hwn, nid ydym yn ystyried y byddai'r datblygiad yn 

debygol o gael effaith niweidiol ar y gwaith o gynnal poblogaeth y 

rhywogaeth dan sylw ar statws cadwraethol ffafriol yn ei gwasgariad 

naturiol.  

Yn ogystal â hyn, rydym yn cynghori na fydd y datblygiad 

arfaethedig yn debygol o niweidio neu aflonyddu ar yr ystlumod neu 

eu safleoedd bridio a'u mannau gorffwys ar y safle hwn, cyn belled â 

bod y mesurau osgoi a ddisgrifir yn yr adroddiad ystlumod yn cael eu 

gweithredu.  

Bydd yn rhaid i'r adroddiad gael ei gynnwys yn y 'rhestr gymeradwy 

o gynlluniau/dogfennau' o fewn yr hysbysiad o benderfyniad os bydd 

caniatâd yn cael ei roi ar gyfer y prosiect.  

Cysylltwch â ni unwaith eto os bydd gwybodaeth ychwanegol yn 

dangos nad yw'r achos hwn yn un risg is bellach.  

Nodwn nad oedd Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop eraill yn 

defnyddio’r safle, ond argymhellwn i chi ymgynghori eich 
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cynghorwyr ecolegol ar rhywogaethau eraill yn eu gofal. 

Safleoedd Gwarchodedig  

Mae'r safle o fewn 350 metr i Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Pen 

Llŷn a'r Sarnau, Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) Gogledd 

Ceredigion, a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

Glanllynnau a Glannau Pen-ychain i Gricieth.  

Mae CNC wedi nodi llwybrau effaith llygredd posibl i nodweddion 

yr ACA. Efallai na fydd y llwybr hwn yn arwain at effaith andwyol 

os yw'r datblygwr yn cadw at y canllawiau atal llygredd a 

argymhellir isod.  

Nid oes unrhyw asesiad o effaith sylweddol debygol o dan Reoliad 

63 o Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 wedi'i 

gynnal gan eich awdurdod neu nid yw wedi'i anfon at CNC i'w 

ystyried. Os byddwch yn dod i'r casgliad bod y datblygiad 

arfaethedig yn debygol o gael effaith sylweddol ar y safle 

Ewropeaidd, edrychwn ymlaen at gael ein hailymgynghori. Yn 

absenoldeb yr asesiad hwn, ni all CNC gynnig sicrwydd na fyddai'r 

cynigion yn arwain at effaith andwyol ar yr ACA.  

Gan ddarparu'r llwybrau effaith y cyfeirir atynt uchod ar gyfer yr 

ACA yn cael sylw digonol, mae CNC o'r farn y bydd nodweddion y 

SoDdGA hefyd yn cael eu diogelu'n ddigonol. 

Perygl Llifogydd a Draenio Dŵr Wyneb  

Mae'r safle o fewn Parth A o'r Mapiau Cyngor Datblygu (MCD) sydd 

wedi'u cynnwys yn Nodyn Cyngor Technegol 15 Datblygu a Pherygl 

o Lifogydd (Gorffennaf 2004).  

Mae NCT15 yn cynghori, ar gyfer datblygiad ym Mharth A, nad yw'r 

prawf cyfiawnhad yn berthnasol ac mae gofynion dŵr wyneb yn 

berthnasol. Y meini prawf derbynioldeb yw na fydd unrhyw gynnydd 

mewn llifogydd mewn mannau eraill yn digwydd o ganlyniad i'r 

datblygiad. O ystyried lleoliad y datblygiad ym Mharth A, rydym yn 

cynghori y dylid asesu gofynion dŵr wyneb. Nodwn mai mater i 

Adran Draenio Tir eich Awdurdod yw rhoi sylwadau ar addasrwydd 

y cynigion hyn. 

Hefyd yn rhoi cyngor i’r datblygwr. 

 

Dŵr Cymru: Mae Dŵr Cymru wedi cael eu hymgynghori gydag yn y cyfnod cyn 

cyflwyno’r cais a nodir fod ein sylwadau wedi cael eu cydnabod a’u 

cynnwys o fewn yr adroddiad PAC.  Mae’r sylwadau yn amlygu mai 

arllwysion dŵr budr yn unig ellir ei wneud drwy’r system garthffos 

gyhoeddus a byddai arllwysion dŵr wyneb fod yn destun cais i’r 
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corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy.  Fel rhan o’r cais 

ymddengys fod y cynllun draenio sydd wedi ei gyflwyno yn dangos 

bwriad i arllwys llif budr i dwll archwilio rhif SH49383003 ac mewn 

egwyddor nid oes gennym unrhyw wrthwynebiad. 

Hefyd yn cynnig cyngor i’r datblygwr. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Adroddiad Coed 

Adroddiad Effaith Coed baratowyd gan Luke O’Connor dyddiedig 18 

Mai 2021. 

Mae’r coed ar y safle yn bennaf o fath cynhenid llydanddail.  Mae’r 

coed wedi eu lleoli fel grwpiau ac yn unigol.  Mae’r coed ar y safle 

yn amrywio o ran eu ansawdd ac oed.  Mae’r coed yn amrywio o 

rywogaethau goraeddfed a hynafol i rhai adfywiad ifanc. Mae’r coed 

ar y safle yn amrywio o rhai mewn cyflwr da i rai mewn cyflwr 

gwael.  Lleolir y mwyafrif o’r coed tua de a dwyrain y safle. 

Arolygwyd 59 o goed a bydd rhyw 9 yn cael eu torri. 

Adroddiadau Ecolegol 

 Arolwg Ecolegol gan Gritten Ecology dyddiedig 20 May 

2021 (Cynefin, rhywogaethau gwarchodedig) 

 Ychwanegiad i’r arolwg ecolegol baratowyd gan Gritten 

Ecology dyddiedig 17 Mawrth 2021 (asesiad o goed fel 

clwydfan ystlumod) 

 Arolwg Ymddangosiad Ystlumod gan Gritten Ecology 

dyddiedig 20 May 2021. 
 

Mae’r adroddiad ecolegol yn nodi fod y coetir yn cael ei bori ac yn 

cael ei ddominyddu gan sycamorwydden (Acer pseudoplatanus) 

aeddfed gyda Phinwydden Wyllt (Scots Pine) (Pinus sylvestris) 

gydag un wedi ei thorri lawr yn ddiweddar.  Rhywogaethau eraill a 

welir yn y coedtir yw Celyn (Ilex aquifolium), Onnen (fraxinus 

excelsior) a Draenen Wen (Crataegus monogyna).  Mae’r fflora llawr 

yn laswelltog gyda throed y ceiliog (cock’s foot), maeswellt cyffredin 

(common bent) a maswellt sypwraidd (Yorkshire fog). 

Mae’r glaswelltir yn ymddangos yn un rhannol wedi ei wella ac yn 

brin o ran rhywogaethau. 

Ni chynhwyswyd unrhyw ddata o gofnodion Cofnod. 
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Rhywogaethau Gwarchodedig – Ystlumod 

Arolygwyd saith coeden am weithgaredd ystlumod a darganfyddwyd 

un i fod yn glwydfan ystlumod T55/094 (daeth dau ystlum ‘soprano 

pipistrelle’ allan) sydd yn dderwen hynafol.  Mae’r goeden yma y tu 

allan i’r ffin ddatblygu a bydd yn cael ei chadw. 

Wrth dorri coed (gyda photensial canolig i uchel ar gyfer ystlumod) 

rhaid dilyn mesurau i leihau effaith posibl ar glwydfan ystlumod fel 

amseroedd a thymheredd tymhorol, torri a thocio rhannau, osgoi torri 

tyllau a holltau. 

Draenog 

Rwyf wedi siecio cofnodion Cofnod ac mae cofnod o ddraenog 220 

medr i’r dwyrain. Mae’r datblygiad yn annhebygol o effeithio 

draenogod. 

Rhywogaethau Gwarchodedig – Mochyn Daear 

Darganfu’r arolwg ecolegol olion mochyn daear ar y safle sy’n 

awgrymu fod moch daear yn porthi (forage) o fewn y safle.  Mae’r 

datblygiad yn annhebygol o niweidio moch daear ond awgrymaf fod 

ffens adeiladu sydd yn cynnwys llefydd gwag yn ei gwaelod i alluogi 

moch daear i deithio trwy’r safle. 

Ymlusgiaid 

Yn anffodus ni fu i’r arolwg ecolegol wneud arolwg ymlusgiaid 

llawn yn defnyddio ‘artificial refugia’. Ni ddarganfu’r arolwg 

ymlusgiaid.  Fodd bynnag, mae’n debygol iawn fod ymlusgiaid i’w 

cael ar hyd cyrion y safle, yn arbennig ger y rheilffordd, gan fod hwn 

yn gynefin sy’n aml yn cael ei ddefnyddio gan ymlusgiaid.  Rwyf 

wedi siecio cofnodion Cofnod ac mae cofnod o neidr ddefaid ar y 

rheilffordd ychydig o dan 500 medr i’r dwyrain.  Nid yw’n debygol 

fod yr astudiaeth ddesg a wnaethpwyd gan yr adroddiad ecolegol gan 

Gritten wedi edrych mor eang. 

Argymhellaf felly fod yr adeiladu yn dilyn mesurau rhesymol i 

ddiogelu ymlusgiaid. 

Rhywogaethau nad ydynt yn gynhenid 

Bresych drewllyd (skunk cabbage) 

Cynllun Tirlunio 

Mae’r cynllun yn dderbyniol.  Mae’n cynnwys rhywogaethau coed 

(gwernen, derwen, oestrwydden (hornbeam), pisgwydden deilen fach, 

pinwydden wyllt, ceiriosen ddu (wild cherry)) addas.  Mae’r ardal o 

laswelltir yn cynnwys glaswellt amwynder a dôl blodau gwyllt. 
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Safleoedd Gwarchodedig 

Gorwedd y safle o fewn 350 medr i Ardal Cadwraeth Arbennig Pen 

Llŷn a’r Sarnau, Ardal Gwarchodaeth Arbennig Gogledd Bae 

Ceredigion a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Glanllynnau 

a Glannau Pen-ychain i Gricieth. 

Yr unig lwybr effaith posibl o safle’r datblygiad i’r Ardal Cadwraeth 

Arbennig ydyw ffos fach ger y rheilffordd ac yna trwy gaeau sydd 

ddim yn cyrraedd y môr am ryw 1km. Mae’r datblygiad yn 

annhebygol o gael effaith sylweddol ar yr Ardal Cadwraeth Arbennig 

oherwydd y bydd y datblygwr yn sicrhau fod mesurau atal llygredd 

yn cael eu dilyn.  Wrth asesu’r datblygiad yma o dan Rheoliad 63 o’r 

Rheoliadau Cadwraeth o Gynefinoedd a Rhywogaethau 2017 mae yn 

annhebygol o gael effaith sylweddol ar Ardal Cadwraeth Arbennig 

Pen Llyn a’r Sarnau. 

Safle Bywyd Gwyllt 

Mae cyrion coetir y safle o fewn safle bywyd gwyllt ymgeisiol Cefn 

Castell 714.  Nid oes gennyf unrhyw bryderon am y safle bywyd 

gwyllt gan ei bod yn debygol y bydd y goedwig yn cael ei gwella 

drwy ddod a pori i ben. 

Argymhelliad 

Amodau ar gyfer gwarchod a gwella bywyd gwyllt a natur:- 

 Dim clirio coed, gwrychoedd, llystyfiant yn ystod y 

tymor nythu adar (1 Ebrill i 31 Awst) oni bai y gellir 

profi mewn ysgrifen na fyddai gwaith yn niweidio adar 

sy’n nythu. 

 Cyn i unrhyw waith ddechrau angen cyflwyno cynllun ar 

gyfer gwarchod ymlusgiaid yn ystod y cyfnod adeiladu. 

 Cyn cychwyn ar y gwaith adeiladu cyflwyno cynllun i 

sicrhau na fydd symudiad moch daear yn cael ei gyfyngu. 

 Cyn cychwyn ar unrhyw waith angen cyflwyno cynllun 

atal llygredd. 

 Cyflwyno cynllun torri coed i leihau effaith ar ystlumod. 
 

Nid oes gennyf wrthwynebiad i’r bwriad i adeiladu ysgol newydd 

cyhyd a bod yr amodau uchod yn cael eu dilyn. 

 

Uned Coed: O safbwynt yr Adroddiad Asesu Effaith Coed, dyddiedig 18/05/21, 

gan Luke O'Connor, mae'r canlynol yn gymwys:    

Mae 1 Goeden T4 (gwernen) a T36 (sycamorwydden) i gael eu tynnu 

i hwyluso'r datblygiad. Er hynny, maent hefyd wedi eu dosbarthu fel 

Categori U dan BS 5837-2012 ac felly mae'n briodol eu tynnu 
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2. Mae 18 o goed ychwanegol hefyd wedi eu dosbarthu fel Categori 

U ac fe argymhellir eu bod yn cael eu tynnu.  Coed sycamorwydd 

yw’r mwyafrif o’r rhain.  Y coed sydd ddim yn sycamorwydd sydd 

i’w tynnu yw onnen (1) pinwydd Corsica (2), oestrwydden (1) 

masarnen Norwy (4) a chelyn (2) 

3. Mae’r adroddiad yn argymell plannu 3 coeden i bob un sy’n cael 

eu tynnu.  Rhywogaethau a argymhellir: sycamorwydd, pinwydden 

wyllt, oestrwydden, derw digoes.  Rhestrir y manylion yn Rhestr 

Coed yr adroddiad a dylid eu dilyn.   

4 Mae'r ardal eang a ddynodwyd ar gyfer y gwaith plannu lliniarol yn 

cael ei dangos ar y Cynllun Tirwedd sydd wedi ei gynnwys ac a 

gynhyrchwyd gan Lingard Farrow.  Dangosir hefyd y gwaith plannu 

mwynderau/gwella ychwanegol sy'n ymgorffori ystod o rywogaethau 

cynhenid ar Gynllun y Dirwedd.   

5 Bydd y gwaith plannu ychwanegol arfaethedig yn gwella 

bioamrywiaeth y safle ac amrywiaeth patrwm y rhywogaethau. Mae 

yn dilyn BS 5837-2012, fydd yn darparu camau lliniaru/gwella addas 

dan y polisi cynllunio presennol a bydd hefyd yn caniatáu i'r 

awdurdod cynllunio i gyflawni ei rwymedigaethau dan Ddeddf yr 

Amgylchedd (Cymru).  

6 Dylid darparu cynllun sy'n dangos safleoedd plannu terfynol y coed 

cyfnewid cyn i'r gwaith ddechrau. 

 

Uned Dŵr ac Amgylchedd 

YGC: 

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. 
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Uned Iaith: Heb eu derbyn. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd 

Diolch am ymgynghori gyda ni ar y cais uchod. Ar ôl adolygu ardal y 

gwaith arfaethedig gan gyfeirio at y Cofnod Amgylchedd 

Hanesyddol (HER) rhanbarthol rwyf wedi dod i’r farn bod potensial i 

effaith archeolegol a charwn dynnu eich sylw at y sylwadau isod. 

Mae’r datblygiad arfaethedig ar gyfer creu ysgol newydd ar dir 

gyferbyn â Bron Eifion Lodge, ar ochr gorllewinol Cricieth ar hyd 

ochr ddeheuol yr A497.  Mae’r tir yn dir pori heb ei ddatblygu gyda 

hanes o fod felly drwy gydol atchweliad map hanesyddol.  Lleolir y 

llain lai na 600m i’r gorllewin o Gastell Cricieth – heneb wedi’i 

rhestru (cyf CN015) hefyd wedi ei chofnodi ar y basau data 

(NPRN:95281) cenedlaethol a rhanbarthol (PRN:1328). 

O ganlyniad i ymateb blaenorol GAPS i’r cais yma (ein cyf. 

0825tf01/D3385), cynhaliwyd rhaglen werthuso archeolegol ar y 

safle gan gynnwys Arolwg Geoffisegol a Ffosydd Prawf.  Mae’r 

gwaith gwerthuso wedi adnabod sawl nodwedd archeolegol yn yr 

ardal ddatblygu yn cynnwys traciau sy’n debygol o fod yn rhai cyn-

ganoloesol a therfynau, yn ogystal â chladdfa cist posib gyda 

deunydd carnedd cysylltiedig.  Mae’r olaf yma o sensitifrwydd uchel 

a gallai fod yn arwydd o gladdfeydd pellach yn y ardal. 

Mae’r datblygiad arfaethedig yn gofyn am waith fydd yn aflonyddu 

ar y ddaear sydd heb ei ddatblygu mewn tirwedd y gwyddom sydd â 

photensial ar gyfer anheddiad.  Byddai unrhyw olion archeolegol 

sydd newydd eu darganfod yn gwella dealltwriaeth ehangach am yr 

ardal, yn enwedig o safbwynt meddiannaeth gynnar Cricieth a'r 

cylch.  Mae sicrhau bod unrhyw ddeunydd archeolegol sydd heb ei 

ddarganfod eto ddim 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 ei bod yn 

briodol bod rhaglen liniaru 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.  

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 a’u cymeradwyo yn 

ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 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 

Tud. 71



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 26/09/2022 
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD  

 

gwblhau’r gwaith maes archeolegol.  

Dylai'r gwaith lliniaru archeolegol olygu rhaglen ffurfiol o waith 

archeolegol gaiff ei adnabod fel Gwaith Cloddio Archeolegol, i'w 

gynnal ymlaen llaw cyn dechrau ar y gwaith a arweinir gan y 

datblygiad.  Dylid cefnogi'r gwaith gyda gwaith ymchwil pen desg i 

gynorthwyo gyda dehongli unrhyw dystiolaeth archeolegol a welir.     

 

Cadw: Heb eu derbyn. 

 

Network Rail: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad mewn egwyddor ond yn cynnig 

canllawiau i’r datblygwr o ran datblygu ger y rheilffordd. 

 

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

cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd un gohebiaeth oedd ar y cyfan 

yn gefnogol i’r bwriad ac yn ystyried fod ystyriaeth ofalus wedi ei roi 

i effaith weledol y bwriad, y byddai’n darparu ystod o anghenion 

addysgol ac fod ystyriaeth i’r materion trafnidiaeth wedi ei gynnwys 

yn yr Adroddiad Traffig.  Fodd bynnag roedd peth bryder o safbwynt 

cyd-destun ail ddatblygu ysgolion o fewn y sir gyda ysgolion llai yn 

cael eu cau gan greu niwed i’r cymunedau lleol ac yn holi os oedd 

ystyriaeth i ddyfodol Ysgol Llanystumdwy wedi ei wneud fel rhan 

o’r datblygiad.  Hefyd yn cwestiynu beth fyddai yn digwydd gyda 

safle presennol yr ysgol. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad 

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

fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ mabwysiedig yn yr achos yma.  

5.2  Y prif bolisi cynllunio sy’n berthnasol i’r cais hwn yw polisi ISA 2 y CDLL. Mae’r polisi hwn yn 

gefnogol o ddarparu cyfleusterau cymunedol newydd yn amodol a chwrdd â phum maen prawf. 

Fe asesir y datblygiad yng nghyd-destun y meini prawf hynny isod :  

1. Mae’r maen prawf cyntaf yn gofyn bod safle wedi ei leoli o fewn neu’n gyfagos â ffin 

ddatblygu ac wrth ystyried bod y safle hwn yn union gerllaw ffin ddatblygu Criccieth mae’r 

cynnig yn cwrdd gyda’r maen prawf hwn.  

2. Yn ail, mae gofyn bod cynigion yn edrych yn gyntaf ar wneud defnydd deuol o gyfleusterau 

presennol neu drosi adeiladau presennol. Wrth ystyried mai diben y cais hwn yw darparu 

cyfleusterau gwell na’r hyn a ellid ei ddarparu yn yr adeilad presennol, o edrych ar gyflwr, natur a 
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chyfyngiadau'r ysgol bresennol, fe gredir ei fod yn rhesymol ceisio codi adeilad newydd wedi ei 

ddylunio’n bwrpasol ar gyfer gofynion addysgol ac amgylcheddol cyfoes.  

3. Mae’r trydydd maen prawf yn gofyn, os yw’r cynnig am ail-leoli cyfleuster, y gellid dangos 

nad yw’r safle gwreiddiol bellach yn addas ar gyfer y defnydd hwnnw. Deallir fod yr ysgol 

bresennol mewn cyflwr gwael iawn a bellach tu hwnt i’r sefyllfa ble ellir ei gynnal a’i chadw a 

bod sawl mater wedi ei adnabod syn golygu fod nifer o ddiffygion sylweddol i’r adeiladwaith.  

Yn ogystal mae arolwg addasrwydd diweddar wedi nodi fod yr ysgol bresennol yn wael iawn a 

bod yr adeiladau yn amharu’n sylweddol ar allu’r staff i ddarparu’r cwricwlwm.  Hefyd mae’r 

safle yn anaddas ar gyfer lefelau traffig a gyda phrinder parcio a darpariaeth ar gyfer derbyn 

nwyddau.  Fe gredir, oherwydd graddfa’r adeilad ysgol newydd, ei fod yn gwbl resymol newid 

lleoliad yr adeilad i safle sy’n ddigonol i gwrdd â’r anghenion addysgol a’u rhagwelir. 

4. Mae’r pedwerydd maen prawf yn gofyn bod graddfa a math y cynnig yn briodol ar gyfer yr 

anheddle dan sylw. Mae’r cais wedi ei roi ymlaen gan yr Adran Addysg ac wedi ei gyflwyno i 

ddarparu ar gyfer yr angen addysgol lleol yn ardal Criccieth ac yn hyn o beth fe gredir bod 

graddfa’r datblygiad hwn yn gwbl briodol ar gyfer ei leoliad.  

5. Mae’r maen prawf olaf yn gofyn bod y cynnig yn hygyrch i ddulliau amgen o drafnidiaeth ac 

wrth ystyried ei leoliad yn union ger ffin ddatblygu Criccieth fe ystyrir bod y safle’n hwylus iawn 

i’r rheini sydd am gerdded, beicio neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus i gyrraedd.  

5.3 Wrth ystyried y drafodaeth uchod fe gredir bod y cynnig hwn yn cwrdd gyda holl feini prawf 

Polisi ISA 2 y CDLL. 

5.4 Mae polisi PCYFF 1 yn gofyn am leoli datblygiadau oddi fewn i ffiniau datblygu ac y tu allan fod 

cynigion yn cael eu gwrthod oni bai eu bod yn unol â pholisïau penodol yn y CDLL neu bolisïau 

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

Fel y nodir uchod mae polisi ISA 2 yn gefnogol o ddarparu cyfleusterau cymunedol newydd 

gerllaw ffin ddatblygu ac mae’r bwriad dan sylw yn cydymffurfio gyda Pholisi ISA 2.  Yn sgil 

hyn ystyrir felly fod y bwriad hefyd yn dderbyniol o ran Polisi PCYFF 1 CDLl. 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

5.5  Yn gyffredinol, mae polisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn annog 

caniatáu cynigion ar gyfer datblygiadau newydd cyn belled na fyddent yn cael effaith niweidiol ar 

iechyd, diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol neu ar yr ardal yn gyffredinol.  

5.6  Byddai’r bwriad yn ychwanegu ffurf adeiledig i gae amaethyddol presennol ac felly byddai’r 

bwriad dan sylw yn sicr o newid cymeriad y safle o’r hyn sydd yno yn bresennol.  Fodd bynnag 

mae’r cae dan sylw wedi ei leoli yn is na’r na’r ffordd gyfagos a byddai lefel llawr daear yr ysgol 

oddeutu 5 medr yn is na’r ffordd gerllaw.  Mae’r adeilad newydd wedi ei gynllunio i fod yn 

bennaf unllawr, gyda rhai rhannau deulawr, a ble mae’r toeau yn rhai goleddf isel.  Mae’r 

amrywiaeth o ran rhannau unllawr a deulawr ynghyd a’r amrywiaeth o ddeunyddiau yn torri 

unffurfedd yr edrychiadau. Fe fyddai'r edrychiadau allanol yn cynnwys cymysgedd o rendr, 

carreg a phaneli cladin a byddai’r to wedi ei wneud o system banel wedi ei hinsiwleiddio a hefyd 

yn cynnwys paneli solar.  Deallir fod elfennau o’r dyluniad wedi cael ei ddylanwadu gan 

adeiladau amaethyddol lleol i geisio ei weddu i’r lleoliad gwledig. 

5.7  Mae’r adeilad wedi cael ei leoli i redeg gyda chyfuchlinellau’r safle mewn ymdrech i leihau’r 

gwaith cloddio fyddai angen ar gyfer yr ysgol a hefyd i geisio lleihau ei effaith weledol.  Bydd yr 
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ysgol hefyd yn elwa o gynllun plannu i greu byffer blannu rhwng yr ysgol a’r ffordd gerllaw.  

Byddai hyn yn gymorth i leihau llygredd sŵn o’r safle a hefyd effaith weledol y bwriad.  Bydd yr 

adeilad yn defnyddio rhai elfennau mwy cyfoes megis llawer o wydr a chladin golau ond y rhain 

yn cael eu defnyddio ar y cyd gyda deunyddiau mwy traddodiadol megis waliau rendr gwyn, 

waliau cerrig a dur rhychiog.  Byddai’r cynllun tirlunio hefyd yn cael ei ddatblygu i ategu'r hyn a 

geir ar y safle ar hyn o bryd drwy blannu coed newydd a gwella’r ecoleg drwy gynyddu niferoedd 

ac amrywiaeth y rhywogaethau ar y safle.  Bwriedir defnyddio’r dirwedd feddal yma fel adnodd 

addysgol i ddisgyblion yr ysgol ynghyd a bod o gymorth i sgrinio’r datblygiad rhag y ffyrdd o 

amgylch yr ysgol.  Yn ychwanegol i’r plannu meddal byddai ffens ddiogelwch yn cael ei chodi 

oddi amgylch y safle.  Er y sylweddolir y byddai’r bwriad yn weledol yn y dirwedd o rai mannau 

oherwydd lefel isel yr adeilad, presenoldeb wal gynnal ger yr A497 a phresenoldeb coed a 

gwrychoedd presennol ynghyd a bwriad i blannu yn ehangach ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael 

effaith andwyol ar fwynderau gweledol yr ardal. 

5.8 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd Asesiad Effaith Tirwedd a Gweledol sydd wedi asesu’r bwriad o 

ran ei effaith ar elfennau o’r dirwedd a’i gymeriad ynghyd ac asesiad o effaith ar dderbynyddion 

gweledol e.e. defnyddwyr y ffyrdd cyfagos, defnyddwyr llwybrau cyhoeddus, deiliaid tai cyfagos.  

O ran effaith tirwedd daw’r asesiad i’r canlyniad na fyddai unrhyw effeithiau sylweddol ar 

unrhyw un o’r elfennau tirwedd, cymeriad tirwedd na dynodiadau tirwedd gafodd eu hasesu.  O 

ran effaith gweledol daw’r asesiad i’r canlyniad na fyddai effaith sylweddol ar unrhyw un o’r 

derbynyddion gweledol aseswyd.  Mae’r asesiad yn dod i’r canlyniad nad oes unrhyw effaith 

sylweddol tirwedd neu weledol wedi eu hadnabod a bod y bwriad yn cael ei ystyried yn 

dderbyniol yn nhermau ei effaith tirwedd a gweledol. 

5.9    Byddai’r bwriad yn anorfod yn dwysau'r gweithgarwch ar y safle sydd ar hyn o bryd gyda’i 

ddefnydd fel cae amaethyddol.  Wedi dweud hynny, dim ond am oriau cyfyngedig bydd yr ysgol 

yn agored a’r rhan fwyaf o’r amser hynny bydd y plant yn yr adeilad.  Fel rhan o’r cais 

derbyniwyd Asesiad Sŵn Amgylcheddol.  Mae’r asesiad yn cyfeirio at sŵn o beiriannau 

(gwresogi, awyru ac aer dymheru (air conditioning)), defnydd o’r ardal chwaraeon a llefydd 

allanol eraill ynghyd a gweithgareddau yn y maes parcio yn arbennig ar ddechrau a diwedd y 

diwrnod ysgol.  Mae’r adroddiad wedi adnabod yr unedau preswyl agosaf i’r safle ac sydd wedi 

eu lleoli yn Lôn Fêl a drwyddi draw mae’r Asesiad Sŵn Amgylcheddol yn dod i’r casgliad mai 

effaith isel o ran sŵn fyddai yn deillio o’r bwriad.  Ni chredir felly bydd niwed arwyddocaol yn 

deillio i fwynderau trigolion lleol oddi wrth weithgaredd dydd i ddydd yr ysgol. 

5.10  Ar y cyfan, ni chredir bydd y datblygiad hwn yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r ardal 

leol na’i thrigolion yn y tymor hir er, yn anorfod, fydd peth sŵn ac aflonyddwch yn ystod y 

cyfnod adeiladu. Fe gredir, o osod amodau priodol, y gellid sicrhau bydd effaith mwynderol y 

gwaith adeiladu’n cael ei leihau cymaint ag sy’n ymarferol fel bod yr effeithiau niweidiol posibl 

ar lefel sy’n dderbyniol dros gyfnod byr. O weithredu fel yr uchod, fe gredir bydd y datblygiad yn 

dderbyniol dan bolisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y CDLL. 

Coed a Thirlunio  

5.11  Fe gyflwynwyd Adroddiad Coed gyda’r cais oedd yn adnabod bod angen torri dwy goeden er 

mwyn galluogi’r datblygiad ond fod yna 18 coeden arall sy’n cael eu hargymell i gael eu torri 

oherwydd eu cyflwr a / neu ddiffygion yn y coed.  Mae’r adroddiad yn argymell plannu 3 coeden 

am bob 1 sydd i’w tynnu ac mae manylion o’r rhywogaethau a fwriedir eu defnyddio e.e. 

sycamorwydden, gwernen, derwen, celyn, oestrwydden (hornbeam), pisgwydden deilen fach, 

pinwydden wyllt, ceiriosen ddu wedi eu nodi yn yr adroddiad coed a’r cynllun tirweddu.  Mae’r 
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cynllun tirweddu hefyd yn dangos yr ardal fras ar gyfer y plannu lliniaru yma.  Mae’r Uned Goed 

yn ystyried y byddai’r plannu ychwanegol yma yn gwella bioamrywiaeth ar y safle a gwella’r 

amrywiaeth o rywogaethau ar y safle.  Ystyrir hefyd fod y coed sydd i’w cadw ar y safle ynghyd 

a’r cynllun tirweddu a fwriedir yn fodd o feddalu effaith y bwriad ar y dirwedd.  Bydd gofyn 

rhoddi amod fod y gwaith yn cael ei wneud yn unol gyda’r adroddiad coed a’r cynllun tirweddu 

ac mae’r Uned Goed hefyd yn argymell amod i gyflwyno cynllun yn dangos y mannau plannu 

terfynol ar gyfer y coed fwriedir eu plannu i ddigolledu am y rhai sydd i’w torri.  O osod amodau 

priodol felly fe gredir bydd y datblygiad yn dderbyniol dan bolisi PCYFF 4 y CDLl. 

Bioamrywiaeth  

5.12 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd Arolwg Ecolegol, adroddiad adendwm i’r arolwg ecolegol ac 

arolwg ymddangosiad ystlumod. Darganfyddwyd fod un goeden dderwen yn glwydfan ystlumod 

ond nid yw’r goeden yma i gael ei thorri.  Mae hyn wedi ei nodi yn yr adroddiad ystlumod a bydd 

gofyn i’r adroddiad yma ynghyd a’r ddau arolwg ecolegol gael ei nodi fel adroddiadau i 

gydymffurfio gyda hwy os caniateir y cais.   
 

5.13 Gorwedd y safle o fewn 350 medr i Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau, Ardal 

Gwarchodaeth Arbennig Gogledd Bae Ceredigion a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

Glanllynnau a Glannau Pen-ychain i Gricieth. Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth 

sydd yn nodi fod mai’r unig lwybr effaith posibl o safle’r datblygiad i’r Ardal Cadwraeth 

Arbennig ydyw ffos fach ger y rheilffordd ac yna trwy gaeau sydd ddim yn cyrraedd y môr am 

ryw 1km.  Mae’r datblygiad yn annhebygol o gael effaith sylweddol ar yr Ardal Cadwraeth 

Arbennig oherwydd y bydd y datblygwr yn sicrhau fod mesurau atal llygredd yn cael eu dilyn.  

Mae’r Uned Bioamrywiaeth wrth asesu’r datblygiad yma o dan Rheoliad 63 o’r Rheoliadau 

Cadwraeth o Gynefinoedd a Rhywogaethau 2017 yn datgan ei bod yn annhebygol o gael effaith 

sylweddol ar Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llyn a’r Sarnau.  Yn yr un modd felly ni ystyrir y 

byddai’r bwriad yn cael effaith andwyol ar y Safle o Ddiddordeb Arbennig na’r Ardal 

Gwarchodaeth Arbennig. 

5.14 Mae cyrion coetir y safle o fewn safle bywyd gwyllt ymgeisiol Cefn Castell 714 ond nid oedd gan 

yr Uned Bioamrywiaeth bryderon am y safle bywyd gwyllt gan ei bod yn debygol y bydd y 

goedwig yn cael ei gwella drwy ddod a phori i ben. 

5.15  Mae’r Uned Bioamrywiaeth yn argymell nifer o amodau er mwyn gwarchod a gwella bywyd 

gwyllt a natur fel a ganlyn:- 

 Dim clirio coed, gwrychoedd, llystyfiant yn ystod y tymor nythu adar (1 Ebrill i 31 

Awst) oni bai y gellir profi mewn ysgrifen na fyddai gwaith yn niweidio adar sy’n 

nythu. 

 Cyn i unrhyw waith ddechrau angen cyflwyno cynllun ar gyfer gwarchod ymlusgiaid 

yn ystod y cyfnod adeiladu. 

 Cyn cychwyn ar y gwaith adeiladu cyflwyno cynllun i sicrhau na fydd symudiad moch 

daear yn cael ei gyfyngu. 

 Cyn cychwyn ar unrhyw waith angen cyflwyno cynllun atal llygredd. 

 Cyflwyno cynllun torri coed i leihau effaith ar ystlumod. 
 

5.16 O sicrhau bod yr amodau priodol uchod yn cael eu gosod ar y datblygiad fe gredir bydd y 

datblygiad hwn yn cwrdd gyda gofynion Polisïau PS19 ac AMG 5 y CDLL sy’n annog cynhigion 

i warchod, a lle bo’n briodol, gwella bioamrywiaeth yr ardal. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.17  Fel rhan o’r bwriad bwriedir creu mynedfa newydd i’r safle o’r A497.  Byddai’r fynedfa yn mynd 

lawr o’r A497 at adeilad yr ysgol a ble byddai rhyw fath o gylchfan yn cael ei greu a fyddai’n 

cynnwys llefydd parcio o’i amgylch.  Mae cyfanswm o 37 lle parcio sydd yn cynnwys 4 sydd yn 

hygyrch i’r anabl a byddai 1 lle parcio ar gyfer cerbydau masnachol.  Bwriedir hefyd gael lle 

cadw beic ar y safle.  Byddai hefyd lwybr cerdded ar wahân o’r A497 i lawr at adeilad yr ysgol a 

bwriedir gwneud gwelliannau i’r llwybr cerdded sydd wedi ei leoli gerllaw’r A497.  Ar yr A497 

bwriedir cael lôn i alluogi troi i’r dde ar gyfer traffig fyddai’n teithio o’r gorllewin tua’r dwyrain.  

Byddai parth cyfyngiad cyflymder o 20 milltir yr awr yn cael ei greu gerllaw safle’r fynedfa 

newydd am oddeutu 100 medr naill ochr i’r fynedfa.  Bwriedir hefyd greu parth byffer gyda 

chyflymder o 30 yr awr y tu draw i’r ardal 20 medr yr awr arfaethedig i’r gorllewin.  Mae 

cyfyngiad cyflymder o 30 medr yr awr eisoes yn bodoli wrth deithio trwy Gricieth tuag at y safle.  

Bwriedir ymestyn golau stryd i gynnwys y parth cyflymder 20 milltir yr awr.  Byddai man croesi 

heb reolaeth yn cael ei greu a bwriedir lledu’r llwybrau cerdded gerllaw’r fynedfa.  Fel rhan o’r 

Adroddiad Trafnidiaeth fe edrychwyd ar deithio i’r ysgol ac y defnydd posibl o Lôn Fêl Uchaf ac 

Isaf.  Mae’r Adroddiad Trafnidiaeth yn argymell opsiynau o ran gwella diogelwch ar Lôn Fêl 

Uchaf ac Isaf gan gynnwys arwyddion a mesuriadau tawelu traffig. 

5.18 Gwelir o sylwadau gwreiddiol yr Uned Trafnidiaeth eu bod yn fodlon gyda’r gwelededd o’r 

gyffordd ac fod y trefniadau parcio, gollwng a chodi o fewn y safle yn dderbyniol.  Mae’r 

sylwadau mwyaf diweddar yn cyfeirio o bosibl y byddai gweithgareddau e.e. nosweithiau rhieni 

yn gallu arwain at barcio ar yr A497.  Yn ychwanegol i’r llefydd parcio ffurfiol nodir o fewn y 

cais y byddai ar rai adegau yn bosibl parcio ar y ffordd mynediad lawr i’r ysgol.  Byddai hyn yn 

caniatáu rhagor o lefydd parcio o fewn y safle ar gyfer achlysuron penodol. 

5.19 Roedd sylwadau cychwynnol yr Uned Trafnidiaeth fodd bynnag yn argymell cael mwy o 

wybodaeth am y defnydd posibl o Lôn Fêl fel llwybr posibl i deithio i’r ysgol.  Derbyniwyd 

Adroddiad Trafnidiaeth bellach gan y datblygwr sydd wedi rhoi ystyriaeth i’r defnydd o Lôn Fel 

Uchaf ac Isaf ac yn argymell opsiynau o ran gwella diogelwch ar Lôn Fêl Uchaf ac Isaf gan 

gynnwys arwyddion a mesuriadau tawelu traffig.  Gan nad oes manylion llawn wedi’i darparu ar 

gyfer yr union arwyddion a mesurau gostegu trafnidiaeth fwriedir ar gyfer Lôn Fêl Uchaf ac Isaf 

mae’r Uned Trafnidiaeth yn awyddus i gynnwys amod i gytuno ar yr union waith arwyddion a 

thawelu traffig ar Lôn Fêl Isaf ag Uchaf ac fod y mesurau sydd yn cael eu cymeradwyo yn 

weithredol ac wedi eu cwblhau cyn fod yr ysgol yn cael ei defnyddio.  Ystyrir y byddai’n briodol 

i gynnwys amod o’r math. 

5.20 Ystyrir fod y safle dan sylw yn un sydd yn hygyrch i amrywiol ddulliau o deithio gyda llwybrau 

cerdded pwrpasol a hefyd y posibilrwydd o gyrraedd yr ysgol drwy feicio neu ddefnyddio 

trafnidiaeth gyhoeddus.   

5.21  O weithredu’n unol ag argymhellion yr Uned Trafnidiaeth fe gredir bod y cynllun yn cwrdd gyda 

gofynion polisïau PS 4, TRA 2 & TRA 4 sy’n anelu at sicrhau darpariaeth ar gyfer trafnidiaeth 

sy’n gynaliadwy ac yn ddiogel ar gyfer yr holl ddefnyddwyr. 

Materion Archeolegol 

5.22 Derbyniwyd sylwadau gan y Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd ar y bwriad.  Yn dilyn 

sylwadau cychwynnol Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd ar y cais ymgymerwyd gyda 

rhaglen o werthusiad archeolegol ar y safle.  Bu i’r gwerthusiad yma adnabod nifer o nodweddion 
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archeolegol drwy’r safle datblygu yn cynnwys traciau a ffiniau o’r cyfnod ôl-ganoloesol ynghyd a 

cist gladdiad gyda deunydd carn cysylltiedig.  Mae’r olaf o’r rhain o sensitifrwydd uchel ac yn 

gallu bod yn arwydd o fwy o gladdedigaethau yn yr ardal. Mae Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd yn nodi y byddai’r datblygiad angen gwaith aflonyddu’r tir ar dir sydd heb 

ei ddatblygu ac mewn tirwedd ble mae potensial da am anheddiad.  Byddai unrhyw olion 

archeolegol yn gwella’r ddealltwriaeth ehangach o’r ardal yn arbennig mewn perthynas a 

meddiannaeth gynnar Criccieth a’i gyffiniau. Mae’r Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol 

Gwynedd felly yn argymell rhoi amod i wneud rhaglen o waith archeolegol ar gyfer y datblygiad 

yn ei gyfanrwydd.  Ystyrir o roddi amod briodol i wneud gwaith archeolegol fod y bwriad yn 

dderbyniol o ran Polisi AT 4 CDLL. 

Materion Draenio  

5.23  Yn unol â disgwyliadau Polisi PS 6, sy’n gofyn sicrhau bod tystiolaeth briodol bod ystyriaeth 

lawn wedi ei roi i ganlyniadau posibl newid hinsawdd, fe dderbyniwyd Strategaeth Ddraenio fel 

rhan o’r cais. Derbyniwyd sylwadau gan Uned Dŵr ac Amgylchedd YGC yn nodi ei bod yn 

ymddangos fod y datblygwr yn bwriadu draenio’r safle mewn modd cynaliadwy ac y byddai 

angen cyflwyno cais i’r Corff Cymeradwyo SDC. 

5.24  Mae Dŵr Cymru’n cadarnhau bod gallu digonol o fewn system garthffosiaeth i ymdopi gyda’r llif 

dŵr aflan o’r ysgol.  

Materion cynaliadwyedd 

5.25 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd adroddiad o sut y byddai’r bwriad yn gwneud defnydd o ynni 

adnewyddol trwy ddefnyddio pympiau gwresogi ffynhonnell aer ar gyfer gwres a dŵr poeth 

ynghyd a phaneli ffotofoltaidd yn cael eu gosod ar y to er mwyn lleihau defnydd ynni’r adeilad 

ymhellach.   Byddai’r paneli ffotofoltaidd yn cynhyrchu trydan ar y safle fydd o gymorth o ran 

lleihau’r ddibyniaeth ar drydan gan y grid cenedlaethol.  Byddai amlen allanol yr ysgol hefyd yn 

cael ei wneud mor aerdyn â phosibl i gadw llawer o wres o fewn yr adeilad gyda’r datganiad 

Dyluniad a Mynediad yn nodi fod y gwerthoedd U a gynigir yn llawer gwell na’r gwerthoedd 

Rheoliadau Adeiladu presennol.  Yn ychwanegol bydd system awyru naturiol yn denu awyr iach 

wrth gadw’r lefelau C02 mewn dosbarthiadau i isafswm.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol yn 

hyn o beth o ran Polisi PCYFF 5 a Pholisi PS 6 CDLL. 

Materion Ieithyddol 

5.26 Fel rhan o’r cais derbyniwyd Adroddiad asesiad effaith ieithyddol ar ail -leoli Ysgol Treferthyr.  

Daw’r adroddiad i’r casgliad y byddai adeiladu ysgol newydd yng Nghricieth yn cael effaith 

bositif ar yr iaith Gymraeg, yn bennaf, oherwydd byddai mwy o gyfleoedd i blant Criccieth 

ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol ac yn addysgiadol gan bydd yr ysgol newydd yn cynnig 

gwell adnoddau ar gyfer cynnal mwy o weithgareddau tu allan i oriau ysgol.  Bwriad sydd yma i 

godi ysgol newydd ar gyfer Cricieth ble byddai iaith y dysgu yn parhau drwy gyfrwng y Gymraeg 

ac yn hyn o beth ystyrir mai cyffelyb fyddai’r sefyllfa o ran yr iaith Gymraeg.  Byddai 

posibilrwydd i ddefnyddio’r ysgol newydd i gynnal mwy o weithgareddau addysgol a hefyd 

gweithgareddau y tu allan i oriau’r ysgol a allai gyfrannu yn gadarnhaol tuag at yr iaith Gymraeg.  

Ystyrir y fod y bwriad yn dderbyniol o ran Polisi PS 1 CDLL. 
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6. Casgliadau: 

6.1  O ystyried y materion cynllunio perthnasol yn yr achos hwn mae'r datblygiad arfaethedig yn 

cwrdd ag amcanion Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn trwy gynnig datblygiad o 

ddyluniad safonol, cyfoes a phriodol i'w leoliad, a fydd yn cyfrannu’n sylweddol tuag at 

ddiwallu’r angen am lefydd. 

7. Argymhelliad: 

Caniatáu - amodau 

1.  Amser (5 mlynedd)  

2.  Yn unol â’r cynlluniau  

3.  Cytuno ar ddeunyddiau a lliwiau terfynol  

4.  Amodau trafnidiaeth  

5.  Amodau archeolegol. 

6.  Gwaith tirlunio i’w wneud yn unol gyda’r adroddiad coed a’r cynllun tirweddu. 

7.  Cyflwyno a chytuno cynllun manwl i ddangos lleoliad y coed a fwriedir eu plannu ar y safle. 

8.  Unol gyda’r adroddiadau ecolegol a’r adroddiad ystlumod. 

9.  Dim clirio coed, gwrychoedd, llystyfiant yn ystod y tymor nythu adar (1 Ebrill i 31 Awst) oni bai 

y gellir profi mewn ysgrifen na fyddai gwaith yn niweidio adar sy’n nythu. 

10.  Cyn i unrhyw waith ddechrau angen cyflwyno a chytuno cynllun ar gyfer gwarchod ymlusgiaid 

yn ystod y cyfnod adeiladu. 

11.  Cyn cychwyn ar y gwaith adeiladu cyflwyno a chytuno ar gynllun i sicrhau na fydd symudiad 

moch daear yn cael ei gyfyngu. 

12. Cyn cychwyn ar unrhyw waith angen cyflwyno a chytuno cynllun atal llygredd. 

13. Cyflwyno a chytuno ar gynllun torri coed i leihau effaith ar ystlumod. 

14. Cyfyngiadau oriau gwaith yn ystod y cyfnod adeiladu 

15. Enw Cymraeg i’r ysgol. 

16. Amod safonol ar gyfer datblygiadau mawr o ran gwybyddu o gychwyn y gwaith. 

Nodiadau  1. Dŵr Cymru  

2. Cyfoeth Naturiol Cymru  

3. Priffyrdd  

4. Network Rail 

5. SUDS 
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Rhif:    4 

 

Cais Rhif: C21/0993/35/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

09/11/2021 

Math y Cais: Llawn 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: Defnyddio tir ar gyfer gwersylla / glampio amgen parhaol 

(9 pod) (Ailgyflwyniad o gais C20/0348/35/LL) 

  

Lleoliad: 
Tir ger Coed Mawr, Cricieth, LL52 0ND 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

1.1 Dyma ail gyflwyniad o gais llawn ar gyfer defnyddio tir ar gyfer gwersylla glampio amgen 

parhaol fydd yn cynnwys 8 pod gwyliau ac 1 pod gwasanaeth (‘utility’) ynghyd a chreu llwybr 

mynediad, creu/uwchraddio ffordd fynediad, tirlunio, darparu ardal parcio, gosod gwaith trin 

carthffosiaeth a newidiadau i’r fynedfa bresennol. 

 

1.2 Mae’r safle (sy’n bresennol yn gae amaethyddol) wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored ac oddi 

allan i unrhyw ardal sy’n cael ei hadnabod oherwydd ei dirwedd arbennig yn y CDLl. Serch 

hynny, mae wedi ei leoli o fewn Safle Bywyd Gwyllt ymgeisiol Coed Mawr. Mae’r safle wedi ei 

amgylchynu ar 3 ochr gan goed aeddfed gyda choed a gwrychoedd ar hyd ffin orllewinol y safle. 

Mae’r goedlan sy’n uniongyrchol i’r dwyrain o’r safle wedi ei gydnabod fel Coetir Hynafol a 

Lled-Naturiol. Nodir hefyd bod y safle yn gorwedd o fewn parth llifogydd B. 

 

1.3 Bydd y podiau arfaethedig wedi eu lleoli ar ochr gorllewinol llwybr mynediad newydd, a fydd yn 

rhedeg o’r de i’r gogledd trwy ganol y safle. Bydd y podiau wedi eu cysylltu i system trin 

carthffos a bydd y bwriad yn darparu rhwydwaith draen dwr gwyneb. 

 

1.4 Bydd y podiau pren yn mesur 6m o hyd x 3.3m o led x 2.8m o uchder. Byddent wedi eu cladio 

gyda planciau pren cedrwydden (Western Red Cedar) neu llarwydden (Siberian Larch), gyda 

drysau a ffenestri UPVC. Bydd y podiau wedi eu paentio mewn lliw amgylcheddol tawel. Yn 

fewnol byddent yn darparu un gwely dwbl, gofod goginio/ymlacio ac ystafell ymolchi.   

1.5 Bydd coed a llwyni o rywogaethau cynhenid newydd yn cael eu plannu o fewn y safle. 

1.6       Bydd y safle yn cael ei wasanaethu gan fynediad amaethyddol presennol oddi ar ffordd gyhoeddus 

y B4411 a fydd wedi ei addasu i ddarparu lleiniau gwelededd mwy, tynnu rhan o’r wal bresennol 

a chodi waliau carreg newydd. Bwriedir defnyddio system gwair wedi ei atgyfnerthu ar gyfer 

wyneb y ffordd fynediad a’r llwybr troed.  

1.7 Mae’r wybodaeth a’r dogfennau isod wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais. 

Asesiad Ecolegol 

Asesiad Canlyniad Llifogydd 

Strategaeth Draeniad 

Datganiad Trafnidiaeth 

Datganiad Dylunio a Mynediad 

Cynlluniau Peirianneg Sifil 

Asesiad Adrawiad Coed (BS: 5837/2012.) 

Yn ychwanegol i’r uchod, derbyniwyd Nodyn Technegol ychwanegol gan arbenigwyr 

trafnidiaeth yr ymgeisydd mewn ymateb i sylwadau cychwynnol Uned Drafnidiaeth y Cyngor. 

Nodir hefyd fod fersiwn diwygiedig wedi ei gyflwyno o’r Nodyn Technegol fel diweddariad ac 

ymateb i wrthwynebiad gan yr Uned Drafnidiaeth. 
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1.8 Mae’r cais yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio am benderfyniad oherwydd fod safle’r cais 

yn fwy na 0.5ha. 

1.9      Er eglurdeb, mae’r cais presennol wedi ei newid o’r cais blaenorol a dynnwyd yn ôl drwy amnewid 

y ffordd fynediad o fewn safle’r unedau gwyliau i lwybr troed, gwaredu dau gynhwysydd storio a 

oedd i’w gosod ar y safle, creu llain parcio ger mynedfa safle’r unedau gwyliau (nid y fynedfa ger 

y ffordd gyhoeddus) a darparu gwybodaeth ychwanegol mewn ymateb i bryderon priffyrdd. Mae 

gweddill y datblygiad yn parhau yr un peth o ran nifer yr unedau a’u lleoliad. 

2.  Polisïau Perthnasol: 

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 1.22 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 

PS1: Yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig 

PCYFF 1: Ffiniau Datblygu 

PCYFF 2: Meini prawf datblygu 

PCYFF 3 : Dylunio a siapio lle 

PCYFF 4: Dylunio a thirweddu 

PS 5: Datblygu cynaliadwy 

PS 6: Lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt 

PS 4 : Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd 

TRA 2: Safonau parcio 

TRA 4 : Rheoli ardrawiadau cludiant 

PS 14: Yr Economi Ymwelwyr 

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

PS 19: Gwarchod a ble’n briodol gwella’r amgylchedd naturiol 

AMG 3: Gwarchod a gwella nodweddion a rhinweddau sydd yn nodedig i gymeriad y dirwedd 

leol 
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AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Lleol 

AMG 6: Gwarchod safleoedd o arwyddocâd rhanbarthol neu leol 

PS20: Diogelu a lle bo’n berthnasol wella asedau treftadaeth 

CCA Cyfleusterau a llety i dwristiaid (2021)  

CCA Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy (2019) 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 11, Chwefror 2021 

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol - 18 Trafnidiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol – 24 Yr Amgylchedd Hanesyddol 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 C20/0348/35/LL - Defnyddio tir ar gyfer gwersylla / glampio amgen parhaol – tynnwyd y cais 

yma yn ôl cyn iddo gael ei drafod gan y pwyllgor Cynllunio. 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu ar sail fod y fynedfa ar dro peryglus, gwelediad sâl, a 

thyfiant coed yn broblem yno.  Hefyd fod yr arolwg wedi cael ei 

wneud ym mis Hydref, ac nid yn ystod prysurdeb yr haf. 

Uned Drafnidiaeth: Gwrthwynebir y cais ar sail diogelwch y ffyrdd. Mae’r fynediad wedi 

ei lleoli ar gornel gyda radiws tyn ger pont. Ni chredir fod y fynediad 

yn ddiogel i gerbydau wrth droi i mewn ac allan o’r safle, yn enwedig 

os byddai cerbydau yn troi i fewn o gyfeiriad Cricieth. Mae pryderon 

hefyd y byddai’r fynediad yn creu problemau diogelwch i gerbydau 

eraill sy’n defnyddio’r briffordd trwy greu gwrthdyniad i yrwyr sy’n 

ceisio negodi’r rhan yma o’r ffordd. 

Ail ymgynghori: Er yn gwerthfawrogi fod yr ymgeisydd wedi 

cyflwyno gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â gosodiad y fynedfa ger y 

briffordd ar gyfer y datblygiad arfaethedig, rydym yn parhau i 

wrthwynebu’r cais ar sail diogelwch priffyrdd (trafodir hyn 

ymhellach yn yr adroddiad). 

Ymgynghoriad pellach: Rwy’n cadarnhau fod adolygiad wedi ei 

wneud o’r adroddiad diweddaraf ac nid yw’r cynnwys yn lleddfu fy 

mhryderon yn enwedig mewn perthynas a’r potensial i gerbydau yn 

trafeilio i’r gogledd greu sefyllfa beryglus tra’n disgwyl i droi. Rwyf 

felly yn ailadrodd mai arweiniad y disgwylir ei nodi yw Nodyn 
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Technegol 18 wrth ystyried “SSD”. 

Rwy’n anghytuno’n gryf gyda’r honiad a wneir parthed gwelededd 

cerbyd yn troi, ac y byddai ciw yn cael ei greu o hyd at 5 cerbyd yn 

cael ei ystyried yn “annhebygol iawn”. Nid yw’r ymgeisydd wedi 

ystyried effaith clwstwr fyddai’n cael ei greu o ganlyniad i natur y 

ffordd, a allai gael ei waethygu gan ddefnyddwyr ffordd sydd ddim 

yn gyfarwydd ac amodau’r ffordd tra’n ceisio canfod y fynedfa. O 

ystyried yr effaith yma, mae potensial i giw o 5 (neu fwy) cerbyd 

ffurfio yn syth. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Mae gennym bryderon sylweddol ynghylch y datblygiad arfaethedig 

fel y’i cyflwynwyd. Argymhellwn y dylech roi caniatâd cynllunio 

dim ond os byddwch yn cynnwys yr amod canlynol ar yr hysbysiad o 

benderfyniad:  

Amod: Rhaid gosod lefel llawr gorffenedig y podiau o leiaf 450mm 

yn uwch na lefelau'r ddaear.  

Risg Llifogydd Rydym wedi ystyried yr asesiad o ganlyniadau 

llifogydd (FCA) (Waterco, Land Adjacent to Coed Mawr, Criccieth, 

dated June 2020), a gyflwynwyd i gefnogi'r cais uchod. Mae'r ACLl 

wedi dod i'r casgliad bod y safle'n wynebu risg isel o lifogydd o Afon 

Dwyfor, a bod y prif berygl llifogydd sy'n gysylltiedig â'r safle yn 

deillio o'r mân gyrsiau dŵr ar ffiniau gorllewinol a deheuol y safle. 

Rydym yn fodlon bod y mesurau lliniaru a amlinellir yn y ACLl yn 

ddigon i fynd i'r afael yn ddigonol â'r perygl o lifogydd sy'n 

gysylltiedig â'r safle. Felly, nid oes gennym unrhyw wrthwynebiad i'r 

datblygiad ar yr amod bod yr amod a nodir uchod yn cael ei gynnwys 

mewn unrhyw ganiatâd cynllunio a roddir. 

 

Dŵr Cymru: Datgan sylwadau arferol ac yn cynghori'r ymgeisydd i gysylltu efo 

Cyfoeth Naturiol Cymru oherwydd y bwriad i ddefnyddio gwaith trin 

carthion preifat. Angen ail ymgynghori os byddai sefyllfa yn newid 

ac angen cysylltu i’r brif garthffos. 

 

Swyddog Coed (Gwasanaeth 

Trafnidiaeth a Chefn Gwlad 

Mae fy sylwadau i’r cais blaenorol yn dal i sefyll. Mae’r adroddiad 

coed wedi ymateb i’r sylwadau ac wedi cynnig datrusiadau a 

mesuriadau lliniaru i’r pryderon am effaith y datblygiad ar y coetir 

hynafol a’r coed ar y safle. Mae angen amodi y rhaglen waith a’r dull 

gwaith sydd wedi ei amlinellu yn yr adroddiad coed. 

Er gwybodaeth, dyma sylwadau’r cais blaenorol: “Mae’r safle wedi 

ei amgylchynu a choed, mae Coed Mawr wedi ei restru fel safle 

coetir hynafol. Mae’r podiau yn cael eu lleoli yn eithaf agos i’r coed 
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/clawdd sydd yn ymylu y safle, felly bysai angen gwneud siŵr bod y 

podiau ddim yn pwyso i fewn i RPZ (root protection zone) y coed. 

Hefyd mae angen gwybodaeth ynglŷn â beth fydd y podiau wedi eu 

sefyll arno, gan y gall hyn gael effaith ar wreiddiau'r coed os yw yn 

rhy agos i’r RPZ. A oes adroddiad coed BS:5837/2012 wedi ei 

gyflwyno gyda’r cais”. 

 

Uned Draenio Tir 

(Ymgynghoriaeth Gwynedd) 

Cyflwynwyd Asesiad Canlyniad Llifogydd (FCA) gyda'r cais i 

amlinellu'r risg llifogydd bosibl i'r safle, effaith y datblygiad 

arfaethedig ar risg llifogydd mewn mannau eraill, a'r mesurau 

arfaethedig y gellid eu hymgorffori i liniaru'r risg llifogydd a nodwyd 

Waterco Mehefin 2020). Rydym yn fodlon â chanfyddiadau'r asesiad 

a bod y risg o lifogydd sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn dderbyniol. 

 

Mae ein mapiau yn dangos fod cwrs dŵr yn rhedeg ar hyd ffin safle’r 

datblygiad ond nid yw’n ymddangos y byddai’r cynllun yn ymharu ar 

lif yr afon mewn unrhyw ffordd. Serch hynny cynghorir y datblygwr i 

osgoi gosod / codi unrhyw strwythurau o fewn 3m i gwrs yr afon 

oherwydd gallai hyn rwystro gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol. 

Yn ogystal, byddai angen Caniatâd Cwrs Dŵr Arferol ar gyfer 

unrhyw waith a allai effeithio ar lif yr afon. 

 

Uned Bioamrywiaeth Mae’r ymgeisydd wedi darparu Asesiad Ecological gan Cambrian 

Ecology. Gallaf gadarnhau fod yr arolygon a’r adroddiad wedi’i 

wneud i safon dda. Cytunir gyda’r mesurau lliniaru a’r mesurau i 

wella bioamrywiaeth a nodwyd yn yr adroddiad a ddarparwyd 

(adrannau 8 a 9 o’r adroddiad). Bydd angen i’r mesurau rhain cael eu 

cynnwys fel amod. 

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

mynedfa i gerbydau Tân a chyflenwad dŵr. 

 

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

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

gwrthwynebu ar sail cynllunio. 

 Gormodedd o’r math yma o lety/safleoedd gwyliau yn yr 

ardal gyfagos 

 Materion priffyrdd/mynediad 

 Materion Bioamrywiaeth 

 Ddim yn ddatblygiad cynaliadwy 

 Dim budd i’r economi leol 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio dilys oedd 

yn cynnwys: 

 Mae gwaith eisoes wedi cychwyn ar y safle 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad 

5.1 Mae’r cais yma yn ceisio sefydlu safle llety gwersylla amgen parhaol newydd. Mae polisi TWR 3 

CDLl yn ́caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd newydd o’r math os ydynt y tu allan i’r AHNE 

ac Ardaloedd Tirwedd Arbennig ac os gellir cydymffurfio gyda nifer o feini prawf penodol o 

fewn y polisi. Nid yw’r safle dan sylw wedi ei leoli oddi fewn i’r AHNE ac nid yw ychwaith o 

fewn Ardal Tirwedd Arbennig ac felly mewn egwyddor gellir ystyried addasrwydd y safle ar 

gyfer llety gwersylla amgen parhaol cyn belled fod y bwriad yn cwrdd gyda’r holl meini prawf o 

fewn Polisi TWR 3, sef: 

I Ble gellir profi nad yw’n arwain at ormodedd o safleoedd carafanau sefydlog neu 

safleoedd sialé neu safleoedd llety gwersylla amgen parhaol yn yr ardal leol; a 

II Bod y datblygiad arfaethedig o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad, a’i 

fod wedi’i leoli mewn lleoliad anymwthiol sydd wedi’i guddio’n dda gan nodweddion 

presennol y dirwedd, a/neu lle gellir cydweddu’r unedau yn hawdd yn y dirwedd mewn 

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

III Bod y safle’n agos at y prif rwydwaith ffyrdd ac y gellir darparu mynediad digonol heb 

amharu’n sylweddol ar nodweddion a chymeriad y dirwedd. 

5.2 Mae Adrannau 3 (Twristiaeth - Ystyriaethau Cynllunio Trosfwaol) a 5 (Safleoedd Carafanau 

Sefydlog, Sialé a Llety Gwersylla Amgen Parhaol) CCA Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid (2021) 

yn rhoi arweiniad pellach parthed y meini prawf uchod.   

Maen prawf I. - Ble gellir profi nad yw’n arwain at ormodedd o safleoedd carafanau sefydlog 

neu safleoedd siale neu safleoedd llety gwersylla amgen parhaol yn yr ardal leol  

5.3 Mae’r maen prawf yma yn cyfeirio’n benodol at ormodedd o ddatblygiadau newydd. Er mwyn 

diffinio ‘gormodedd’ yn y cyd-destun hwn fe ddylid cyfeirio at baragraff eglurhad 6.3.69 sydd yn 

cyfeirio at ‘Astudiaeth Capasiti a Sensitifrwydd y Dirwedd yn Ynys Môn, Gwynedd a Pharc 

Cenedlaethol Eryri’ (Gillespies, 2014). O fewn pob Ardal Cymeriad y Dirwedd (fel y diffinnir 

gan Strategaeth Tirwedd Gwynedd (2012)) fe asesir capasiti y dirwedd er mwyn canfod beth yw 

capasiti y dirwedd leol ar gyfer ychwaneg o ddatblygiadau siales neu garafanau gwyliau. 

5.4 Mi fyddai’r datblygiad penodol yma yn disgyn o fewn Ardal Cymeriad y Dirwedd G10 (Canol 

Llŷn). Mae’r Astudiaeth Capasiti a Sensitifrwydd y Dirwedd yn nodi beth yw capasiti dangosol ar 

gyfer yr Ardal Cymeriad y Dirwedd. Yn benodol mewn perthynas â’r ACD sydd yn berthnasol i’r 

cais hyn fe nodir: “Y tu allan i’r AHNEau a’r ATAau fe all fod rhywfaint o gapasiti ar gyfer 

datblygiadau ar raddfa fach i fach iawn wedi eu lleoli yn sensitif ac wedi eu cynllunio’n dda, a 

ddylai berthnasu’n dda gyda’r amgylchedd adeiledig / gorchudd tir trefol presennol”. Mae’r 

Astudiaeth yn diffinio datblygiadau bach iawn fel rhai hyd at 10 uned a datblygiadau bach fel rhai 

rhwng 10 - 25 uned. Bydd angen gan hynny rhoi ystyriaeth briodol i raddfa’r datblygiad 

arfaethedig yn y lleoliad dan sylw. Yn unol â’r Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti y Dirwedd 

mae’r nifer o unedau (8 pod) a gynigir ar y safle yma yn cael ei ddiffinio fel datblygiad bach 

iawn. 
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5.5 Cydnabyddir fod 4 safle carafanau sefydlog o fewn 0.7 cilomedr i’r safle yma. Serch hynny, nid 

oes safle Llety Gwersylla Amgen Parhaol yng nghyffiniau’r safle.  

5.6 Yn nghyd-destun yr uchod felly ac o ystyried maint y safle arfaethedig ni ystyrir y byddai’r 

bwriad yn arwain at ormodedd o safleoedd o’r math yn yr ardal. 

5.7 Maen prawf II. - Bod y datblygiad arfaethedig o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac 

edrychiad, a’i fod wedi’i leoli mewn lleoliad anymwthiol sydd wedi’i guddio’n dda gan 

nodweddion presennol y dirwedd, a / neu lle gellir cydweddu’r unedau yn hawdd yn y dirwedd 

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

5.8 O fewn y Cynllun fe ddiffinnir lleoliad anymwthiol fel un sydd wedi cael ei sgrinio’n dda gan 

nodweddion o’r dirwedd sydd yn bodoli’n barod neu ble gellir cydweddu’r unedau’n hawdd yn y 

dirwedd mewn modd sydd ddim yn peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd.   

5.9 Mae Polisi AMG 3 yn nodi y bydd rhaid i ddatblygiadau ddangos nad ydynt yn cael effaith 

sylweddol ar rinweddau a nodweddion sydd yn unigryw i’r dirwedd leol yn nhermau agweddau 

gweledol, hanesyddol, daearegol, ecolegol a diwylliannol. Ymhellach, mae Polisi PCYFF 4 yn 

nodi y dylai pob datblygiad integreiddio gyda hyn sydd o’i gwmpas ac y dylid gwrthod unrhyw 

gynlluniau sydd heb roddi ystyriaeth i faterion tirweddu o’r cychwyn fel rhan o’r cynnig dylunio. 

5.10 I’r perwyl hyn nodir fod safle’r bwriad hynny yw, lleoliad yr unedau gwyliau, wedi ei dirweddu’n 

ddigonol yn barod trwy bresenoldeb nifer o goed sylweddol aeddfed. Er y cydnabyddir fod 

mynediad amaethyddol bresennol oddiar y ffordd gyhoeddus, mae angen cynnal gwaith i’w lledu, 

darparu lleiniau gwelededd a newid ffurf a gosodiad rhan o’r waliau presennol. Ystyrir fod y 

gwaith yma sy’n angenrheidiol ar gyfer darparu mynediad derbyniol i’r safle yn ei dro yn achosi 

datblygiad fyddai’n anaddas yn y dirwedd o ystyried y lleoliad gwledig a’r cymeriad presennol. 

I’r perwyl hyn, ystyrir fod yr elfen yma o’r bwriad yn groes i’r maen prawf yma. 

5.11 Maen prawf III - Bod y safle’n agos at y prif rwydwaith ffyrdd ac y gellir darparu mynediad 

digonol heb amharu’n sylweddol ar nodweddion a chymeriad y dirwedd  

5.12 Mae’r fynedfa bresennol i’r safle yn annerbyniol ar gyfer gwasanaethu’r bwriad ac, o ganlyniad, 

mae bwriad gwneud newidiadau i’r fynedfa er mwyn darparu lleiniau gwelededd derbyniol.  

5.13 Mae’r materion yn ymwneud a diogelwch ffyrdd yn cael eu trafod mewn mwy o fanylder ym 

mharagraffau 5.20 i 5.26 isod. Ond yn fras, mi fyddai cerddwyr neu feicwyr yn defnyddio 

priffordd sydd yn gul a pherygl mewn mannau gan nad oes lle tynnu i’r ochr ar gael. Byddai 

traffig cerbydol yn cael eu gorfodi i aros nes byddai’n ddiogel i basio gan greu oedi. 

5.14 Byddai gwelededd cerbydau sy’n tynnu allan o fynedfa’r bwriad hefyd yn cael ei effeithio pe 

byddai cerbydau’r briffordd yn gorfod oedi oherwydd cerddwyr neu feicwyr ar y ffordd. 

5.15 Ond i bwrpas maen prawf III o bolisi TWR 3, oherwydd yr angen i gynnal newidiadau i’r fynedfa 

bresennol, mae hynny’n golygu na ellir darparu mynedfa gerbydol ddigonol heb effeithio ar 

nodweddion a chymeriad y tirwedd presennol ac felly mae’r bwriad yn groes i ofynion y maen 

prawf yma. Er nad yn effeithio yn uniongyrchol ar y bont rhestredig gradd 2 gerllaw, mae 

gosodiad a ffurf y waliau wrth ddynesu tuag at y bont yn gymharol ddi newid. Mi fyddai’r 

newidiadau er yn angenrheidiol i fodloni un agwedd, yn newid edrychiadau a nodweddion syml 

presennol sydd yn ffurfio rhan o edrychiadau’r ardal sydd yn cynnwys y bont rhestredig gerllaw, 

ac felly yn groes i ofynion polisi PS20 yn ogystal.   
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Mwynderau gweledol 

5.16 Fel sydd eisoes wedi ei nodi uchod, nid yw safle’r cais o fewn ardal sydd gyda dynodiadau 

tirwedd arbennig. Yn ogystal, mae’r coed aeddfed oddi amgylch y safle yn cysgodi’r safle o’r 

dirwedd ehangach. Ystyrir nad yw’r safle ei hun yn un ymwthiol yn y dirwedd a'i bod yn 

integreiddio’n dda gyda’r hyn o’i amgylch. 

 

5.17 O safbwynt yr agwedd benodol yma felly, ni ystyrir fod yr elfen yma o’r bwriad yn groes 

i ofynion perthnasol polisïau PCYFF 2 a 3. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.18 Yn gyffredinol, mae polisïau PCYFF 2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn caniatáu cynigion 

ar gyfer datblygiadau newydd cyn belled na fyddent yn cael effaith niweidiol ar iechyd, 

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

nodweddion yr ardal oherwydd mwy o weithgareddau, aflonyddwch, dirgryniad, sŵn, llwch, 

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

5.19 Mae’r tŷ annedd agosaf i’r safle oddeutu 180 medr i ffwrdd ac nid oes llwybr cyhoeddus yn agos 

i’r safle. O’r herwydd mae’n annhebygol y bydd y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol 

i fwynderau’r gymdogaeth leol ac ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt polisi PCYFF 2 

y CDLl. 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.20 Mae polisïau TRA 2 a TRA 4 CDLL yn ymwneud gyda asesu cynigion yn nhermau safonau 

parcio ac unrhyw effaith ar ddiogelwch ffyrdd. Mae’r bwriad yn golygu addasu mynedfa 

amaethyddol bresennol er mwyn ei gwella, creu/uwchraddio ffordd fynediad a darparu ardal 

parcio ar gyfer y safle gwyliau. Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r 

sefyllfa parcio ac felly ystyrir o ran yr agwedd yma fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion 

polisi TRA 2. 

5.21     Mae’r fynedfa bresennol i’r safle yn annerbyniol ar gyfer gwasanaethu’r bwriad ac, o ganlyniad, 

mae bwriad gwneud newidiadau i’r fynedfa er mwyn darparu lleiniau gwelededd derbyniol. 

Mae’r Uned Briffyrdd yn nodi fod y fynediad bresennol mewn lleoliad ar gornel gyda radiws tyn 

ger pont cymharol gul. Mae’r bont yma yn strwythur rhestredig ac felly ni ellir cynnal newidiadau 

sylweddol os o gwbl i’w ffurf a maint. Nodir yn ychwanegol nad yw’r Uned drafnidiaeth o’r farn 

y byddai’r fynedfa yn debygol o fod yn ddiogel i gerbydau wrth droi i mewn ac allan o’r safle, yn 

enwedig felly i gerbydau fyddai’n troi i fewn i’r safle wrth ddynesu o gyfeiriad Cricieth. Mae 

pryderon y byddai’r fynediad yn creu problemau diogelwch i gerbydau eraill sy’n defnyddio’r 

briffordd trwy greu gwrthdyniad i yrrwyr sy’n ceisio negodi’r rhan yma o’r ffordd, pe byddai 

cerbydau yn aros i droi i mewn neu adael er enghraifft. Ar sail sylwadau’r Uned Briffyrdd, ystyrir 

fod y bwriad yn y lleoliad yma gyda’r potensial i achosi perygl i ddefnyddwyr ffordd a 

cherddwyr. 

5.22 Mae’r ffordd gyhoeddus yn gymharol gul ac felly byddai unrhyw un sydd yn dewis cerdded neu 

reidio beic o’r safle yn cael eu gorfodi i ddefnyddio’r briffordd ei hun gan nad oes palmant a bod 

waliau ffin presennol yn ymylu’n uniongyrchol gyda’r ffordd heb lecyn gwair rhyngddynt. 

Golygai hyn y byddai cerbydau yn arafu ac yn stopio nepell oddi ar gornel y bont sydd gyda 

waliau carreg cul arni pe byddai cerddwyr neu ddefnyddwyr beic yn ymadael o’r safle. Byddai 
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traffig yn cael eu gorfodi i aros tu ôl gerddwyr/beicwyr nes bydd lle addas i basio tra y byddai’n 

bur debygol y byddai rhai yn ceisio goddiweddyd ar ochr arall y ffordd ar y gornel i’r dde ac yn 

teithio tuag at draffig gyda’r gwelededd yn cael ei effeithio o’r naill ochr. 

5.23 Byddai gwelededd cerbydau sy’n tynnu allan o fynedfa’r bwriad hefyd yn cael ei effeithio pe 

byddai cerbydau yn stopio ar y ffordd gyhoeddus union i’r dde o’r fynedfa. 

5.24 I’r perwyl hyn, ystyrir fod y bwriad yn darparu mynedfa gerbydol mewn lleoliad peryglus.    

5.25 Derbyniwyd gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd i’r sylwadau cychwynol a gyflwynwyd 

gan yr Uned Drafnidiaeth. Yn dilyn ail ymgynghori llawn gyda’r uned, derbyniwyd y sylwadau 

canlynol: 

             “Mae radiws y corneli ar ddwy ochr Pont Rhyd y Benllig yn sylweddol is na safonau cyfredol 

sydd yn golygu fod cerbydau yn gorfod lleihau cyflymder yn sylweddol er mwyn eu tramwyo. 

Mae’r dynesiad o gyfeiriad Caernarfon i lawr allt gyda gwelededd ymlaen rhagorol, golygai hyn 

fod cyflymder dynesiad yn debygol o fod yn uchel gyda symudiad brecio sylweddol yn 

angenrheidiol er mwyn pasio’r troead ger y fynedfa yn ddiogel. Mi fyddai gofyniad ychwanegol i 

gynyddu’r brecio ar gyfer cerbyd yn troi i mewn i’r safle yn debygol o fod yn broblemus. 

             Mae’r pellter rhwng y fynedfa a chornel y bont i gyfeiriad Cricieth hefyd yn bryderus. Mae 

cerbydau sy’n dynesu o gyfeiriad Cricieth yn wynebu’r un heriau a’r rhai yn dod o gyfeiriad 

Caernarfon, sef ffordd bresennol i lawr allt gyda gwelededd da. Mi fyddai rhaid i gerbydau frecio 

er mwyn troi’r gornel yn ddiogel, er i raddau llai na thraffig i gyfeiriad y de. Mae’r ymgeisydd 

wedi darparu gwybodaeth ynglyn a gwelededd ymlaen o’r tro yma tuag at y fynedfa ond nid oes 

unrhyw sôn am effaith ciwio ar hyd y bont a’r gallu i gerbydau frecio yn ddiogel. Mae’r dynesiad 

tuag at y fynedfa o gyfeiriad Cricieth ar hyd pont gul gyda waliau carreg yn ymylu’n 

uniongyrchol a’r briffordd. Mae’r dynesiad o gyfeiriad Caernarfon ar ffurf priffordd gyda waliau 

carreg ar ei ochrau heb ymylon. Pe byddai cerbydau yn methu stopio o unrhyw un o’r ddau 

gyfeiriad, nid oes lle iddynt allu gwyro i osgoi gwrthdrawiad”.   

5.26      Cydnabyddir fod yr ymgeisydd wedi paratoi gwybodaeth swmpus mewn ymateb i wrthwynebiad 

yr Uned Drafnidiaeth gan honni na fyddai’r bwriad yn effeithio’n niweidiol i’r graddau fel y tybir. 

Mae swyddogion yr Uned Drafnidiaeth wedi asesu’r wybodaeth ddiweddaraf ac yn parhau o’r 

farn fod y bwriad yn annerbyniol fel yr eglurir ym mharagraff 4 uchod. 

5.27     Nid yw swyddogion cynllunio wedi eu argyhoeddi y byddai’r bwriad yn ei gyfanrwydd yn gallu 

darparu mynedfa gerbydol digonol na diogel ar gyfer y bwriad nac ar gyfer defnyddwyr eraill y 

briffordd. Mae polisi TRA 4 yn nodi y gwrthodir cynigion a fyddai’n peri niwed annerbyniol i 

weithrediad diogel ac effeithlon y briffordd ac felly, wedi asesu y bwriad yn llawn gan gynnwys 

yr holl wybodaeth a’r sylwadau a dderbyniwyd, credir fod y bwriad yn groes i ofynion polisi 

TRA 4 o’r CDLl. 

Materion Bioamrywiaeth a Choed 

5.28 Mae Asesiad Ecolegol ac Arolwg Coed wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais. Mae ymateb yr Uned 

Bioamrywiaeth wedi ei dderbyn ar gyfer yr asesiadau yma ac mae’n cadarnhau nad oes 

gwrthwynebiad i’r bwriad cyn belled ac fod y mesuraru lliniaru sydd wedi eu nodi yn cael eu 

darparu ar y safle. I’r perwyl hyn ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau PS 19, 

AMG 3, AMG 5 ac AMG 6 o’r CDLl. 
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 Yr Iaith Gymraeg  

5.29 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. Mae’r trothwyon o ran 

pryd y disgwylir cyflwyno Datganiad/Adroddiad wedi ei hamlygu ym Mholisi PS1 o’r CDLl ar y 

Cyd ynghyd a Diagram 5 o’r CCA. Nid yw’r bwriad arfaethedig yn cyrraedd y trothwyon hyn. 

5.30 Er nad oes angen cyflwyno Datganiad/Adroddiad ffurfiol, mae’n angen rhoi ystyriaeth i’r 

Gymraeg yn unol â’r arweiniad sydd yn Atodiad 5 CCA ‘Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a 

Chynaliadwy’. Mewn perthynas â hyn mae Datganiad Iaith Gymraeg wedi ei gyflwyno gan yr 

ymgeisydd ac mae’n nodi’r pwyntiau canlynol: 

 Byddai arwyddion cyfeiriadol a mewnol yn ddwyieithog.  

 Byddai gwybodaeth am atyniadau, cyfleusterau a gwasanaethau lleol yn cael ei darparu o fewn y 

safle. 

 Bwriedir codi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg (e.e. Byrddau gwybodaeth gydag ymadroddion 

Cymraeg allweddol o ddydd i ddydd) gan annog pobl ar eu gwyliau i ddysgu'r iaith. 

 Darparu cyfleoedd cyflogaeth leol. 

 

5.31 Mewn ymateb i’w wybodaeth a gyflwynwyd, mae’r Uned Iaith yn datgan eu bod yn hapus bod yr 

ymgeisydd wedi dangos ystyriaeth briodol o’r iaith Gymraeg ar gyfer maint y datblygiad. 

Cyflwynwyd datganiad iaith sydd yn cynnig enghreifftiau o sut y bydd y Gymraeg yn cael ei 

defnyddio ar y safle ac wrth hyrwyddo’r unedau. Mae’r datblygwr yn arddangos agwedd 

ragweithiol ac awydd i sicrhau bod y Gymraeg yn cael lle amlwg yn y datblygiad a bod 

ymwelwyr yn cael eu hannog i ddysgu rhywfaint ac i geisio defnyddio’r iaith wrth ymweld. I’r 

perwyl yma, ystyrir bod y bwriad yn cyd-fynd hefo’r arweiniad sydd wedi ei gynnwys yn rhan 

‘CH’ o Atodiad 5 yn y CCA. 

Cynaliadwyedd  

5.32 Mae polisi PS 5 (Datblygiadau Cynaliadwy) yn cefnogi datblygiadau sy’n gyson ag egwyddorion 

datblygu cynaliadwy, a ble’n briodol, dylai datblygiadau: 

“Lleihau’r angen i deithio gyda thrafnidiaeth breifat ac annog cyfleoedd i bob defnyddiwr deithio 

yn ôl y gofyn mor aml â phosib drwy ddefnyddio dulliau amgen, gan roi pwyslais arbennig ar 

gerdded, beicio a defnyddio cludiant cyhoeddus yn unol â Pholisi Strategol PS 4” (Pwynt bwled 

12, Polisi PS 5)” 

Ategir hyn gan bwynt bwled 4 polisi PS 14 (Yr Economi Ymwelwyr). 

5.33 Ystyrir bod polisïau’r CDLL yn gyson gyda pholisïau cynllunio cenedlaethol o safbwynt sut 

mae'n ymdrin gydag egwyddorion datblygiad cynaliadwy.  

5.34 Byddai defnyddwyr yr unedau gwyliau, yn y mwyafrif, yn defnyddio'r car preifat i gyrraedd y 

safle ond mae llwybrau cyhoeddus a beicio yn agos, ac er nad yw’r rhwydwaith ffyrdd a’r 

llwybrau yn gwneud hyn yn opsiwn diogel na deniadol fel a drafodir uchod, mae’r opsiynau 

hynny yn bodoli. 
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5.35 Cydnabyddir fod newidiadau wedi eu gwneud o’r cynnig blaenorol gan gynnwys diwygio’r 

asesiad trafnidiaeth er mwyn dangos sut fydd y safle yn hyrwyddo ei hun fel lleoliad cynaliadwy. 

Mae’r cynigion i’w croesawu ar gynllun fel hyn. Nodir mai’r ganolfan agosaf i’r safle sydd yn 

cynnig ystod cyfyngedig o wasanaethau yw Cricieth (oddeutu 3 cilomedr i ffwrdd). Yng nghyd-

destun yr holl ystyriaethau penodol yma, er gwaethaf y gwrthwynebiad o ran diogelwch ffyrdd 

sydd eisieos wedi ei drafod, rhaid ystyried bod y mesurau a gynigwyd ynghyd a’i leoliad yn 

golygu fod y bwriad felly yn cydymffurfio i ofynion perthnasol polisïau PS4, PS5 a PS14 o'r 

CDLL ynghyd a chydymffurfio a'r cyngor a gynhwysir yn NCT18, a PCC o ran cynaliadwyedd. 

6. Casgliadau: 

6.1 Ar sail yr uchod ac wedi ystyried yr holl wybodaeth berthnasol gan gynnwys polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol, ymatebion a dderbyniwyd yn ogystal â’r holl wybodaeth a’r 

diwygiadau a gyflwynwyd fel rhan o’r cais, ni ystyrir fod y bwriad yn cwrdd yn llawn gyda holl 

ofynion y polisïau perthnasol ac y byddai’r bwriad yn achosi effaith andwyol a sylweddol ar y 

tirwedd a diogelwch ffyrdd. 

7. Argymhelliad: 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

1. Mae maen prawf 1(iii) o bolisi TWR 3 yn nodi y caniateir datblygiadau os gellir darparu 

mynediad digonol heb amharu’n sylweddol ar nodweddion a chymeriad y dirwedd. 

Oherwydd yr angen i gynnal newidiadau i’r fynedfa bresennol er mwyn creu mynedfa 

ddiogel i’r safle credir y byddai hyn yn cael effaith andwyol annerbyniol ar gymeriad 

gwledig a mwynderau gweledol yr ardal (syn cynnwys y bont gyfagos sydd wedi ei restru 

gradd II) sy’n groes i ofynion meini prawf 1 (iii) o bolisi TWR 3 ynghyd a polisi PS20 o 

Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017. Yn yr un modd, oherwydd y 

newidiadau angenrheidiol i’r fynedfa ynghyd a lleoliad y fynedfa i wasanaethu’r datblygiad 

arfaethedig credir y byddai’n peri niwed annerbyniol i weithrediad diogel ac effeithlon y 

briffordd ac felly’n groes i ofynion polisi TRA 4. 
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 Rhif:    5 

 

Cais Rhif:                   C22/0521/42/DT 

Dyddiad 

Cofrestru: 

06/06/2022 

Math y Cais: Deiliad Ty 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Morfa Nefyn a Thudweiliog 

 

Bwriad: Estyniad ar flaen yr eiddo 

  

Lleoliad: 
 

Llys Awel, 5 Maes Terfyn, Morfa Nefyn, Pwllheli,  

Gwynedd, LL53 6EQ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

1.1 Cais ar gyfer codi estyniad ar flaen yr eiddo.  

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn stad o dai unllawr tebyg ar gyrion pentref Morfa Nefyn. Mae’r 

eiddo presennol yn dy par unllawr gyda llawr yn y to ac wedi ei orffen gyda chwipiad a llechi ar y 

to. Mae lle parcio presennol o flaen yr eiddo. Mae’r eiddo yn dy fforddiadwy 3 llofft wedi ei sicrhau 

gyda disgownt o 35% drwy gytundeb 106. 

 

1.3 Mae’r bwriad yn golygu codi estyniad unllawr to pits ar flaen yr eiddo wrth ochr y ports presennol. 

Mae’r estyniad yn mesur 4.1m wrth 2.5m ac 2m i lefel y bondo a 4m i lefel y crib. Mae bwriad 

gorffen yr estyniad i gydweddu a’r eiddo ond mae bwriad gosod cladin ar waliau’r estyniad a’r 

ports. 

 

1.4 Mae cynllun diwygiedig wedi ei gyflwyno yn lleihau’r estyniad o’u cymharu a’r bwriad gwreiddiol 

oherwydd lleoliad pibell ddŵr. 

 

1.5 Mae’r cais yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio ar gyfer penderfyniad ar alw’r Aelod Lleol. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

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

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

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

Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Lleol. 

2.2 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 5: Datblygu cynaliadwy 

PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 

PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle 

TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a’u dosbarthiad 
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2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11 - Chwefror 2021) 

 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2009) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 Cyfeirnod y cais / apêl.  Cyfeiriad y cais. Disgrifiad o’r bwriad. Penderfyniad a dyddiad. 

C05D/0192/42/LL - Adeiladu 8 tŷ annedd unllawr (cynllun diwygiedig). – Caniatáu - 16-08-2006 

C11/0840/42/RC - Cais i ddiwygio'r cytundeb 106 er mwyn newid y dull o asesu gwerth 

fforddiadwy – Caniatáu - 02-02-2012 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Dwr Cymru: Ymateb 24.06.2022 

Cyfeiriwn at eich ymgynghoriad cynllunio ynghylch y safle uchod, ac 

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

arfaethedig. 

GWARCHOD ASEDAU 

Mae'r safle datblygu arfaethedig yn agos i brif bibell ddŵr gyhoeddus 

90mm ac mae ei safle bras wedi'i nodi ar cynllun atodol. Dan Adran 

159 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991, mae gan Ddŵr Cymru hawl i gael 

mynediad i'w offer bob amser, a byddai angen hawddfraint o 3m ar 

naill ochr llinell ganol y bibell. O ystyried y cynlluniau arfaethedig, 

ymddengys y byddai'r estyniad arfaethedig wedi'i leoli o fewn yr 

hawddfraint gofynnol. 

Ein hargymhelliad cryf yw i'ch cynlluniau gael eu diwygio er mwyn 

ystyried lleoliad yr ased sy'n cyffinio'r 

safle hwn. Fel arall, gallai fod yn bosib gwyro'r brif bibell ddŵr os 

yw'r datblygwr yn gwneud cais dan Adran 185 y Ddeddf Diwydiant 

Dŵr, ond gallai fod yn anhyfyw er dibenion y datblygiad hwn, ac 

felly, rydym yn argymell bod y datblygiad arfaethedig yn cael ei ail-

leoli i ystyried yr hawddfraint gofynnol. 
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I ddechrau, byddem yn cynghori am yr angen i leoli'r ased yn gywir 

ar y safle gan fod y cynlluniau sydd gennym ar gofnod yn ganllaw 

cyffredinol yn unig ac ni ddylid dibynnu ar hynny ar gyfer gwaith 

cloddio nac unrhyw waith arall i'w wneud yng nghyffiniau'r asedau. 

Byddai angen i ni ymgymryd â gwaith archwilio ac awgrymwn fod y 

datblygwr yn cysylltu â'r cydweithwyr yn 

PlanandProtect@dwrcymru.com am ddyfynbris. 

Ar hyn o bryd, ni allwn gefnogi'r cais a byddwn yn gwrthwynebu hyd 

nes bod y cynlluniau wedi'u diwygio i ystyried yr hawddfraint 

gofynnol ar y brif bibell ddŵr gyhoeddus. 

Nid oes ymateb wedi ei dderbyn i’r ail ymgynghoriad ar adeg 

ysgrifennu’r adroddiad. 

 

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

y cyfnod hysbysebu i ben ac ni dderbyniwyd unrhyw sylw. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 Egwyddor y datblygiad 

5.1 Mae’r eiddo yma yn dy fforddiadwy sydd eisoes wedi derbyn caniatâd cynllunio o dan gyfeirnod 

C05D/0192/42/LL. 

5.2 Mae arwynebedd llawr mewnol yr eiddo presennol (yn ôl y cynlluniau gwreiddiol) yn mesur 

oddeutu 111.19m2. Mae’r bwriad yn darparu estyniad ychwanegol oddeutu 10.25m2  sy’n darparu 

estyniad i’r lolfa bresennol.  

5.3 Mae maen prawf 3(vii) o Bolisi TAI 15 yn nodi “caniateir estyniadau ac addasiadau i dai 

fforddiadwy cyn belled â bod y newidiadau neu’r addasiadau yn caniatáu i’r tŷ barhau fel tŷ 

fforddiadwy”. Mae’n bwysig fod yr uned yn parhau fel tŷ sydd yn wirioneddol fforddiadwy i gwrdd 

ag anghenion penodol yn y dyfodol. Mae’n bwysig nad yw’r bwriad hwn yn cyfaddawdu ar hyn. 

Bydd angen felly bod yn fodlon bod unrhyw newidiadau/estyniad a’u cynigir yn golygu fod yr uned 

yn wirioneddol yn gallu parhau i gael ei ystyried fel tŷ fforddiadwy. 

5.4 Mae angen ystyried yn y lle cyntaf beth fyddai maint yr uned gyda’r estyniadau ac os ydi hyn yn 

gydnaws gydag anghenion preswylwyr yr eiddo ynghyd â maint eiddo a ystyrir i fod yn 

fforddiadwy. Dylid sicrhau fod maint yr uned yn cydymffurfio gyda’r hyn a nodir yn Atodiad 5 y 

CCA ‘Tai Fforddiadwy’ fel bod ei werth yn parhau i gael ei ystyried yn fforddiadwy.  

5.5 Nodai paragraff 3.4.1 o’r CCA Tai Fforddiadwy na all maint a graddfa'r tŷ fforddiadwy fod yn fwy 

na’r math o eiddo sydd ei angen er mwyn diwallu'r angen. Efallai na fydd eiddo sy'n rhy fawr yn 

fforddiadwy i angen arall yn yr ardal yn y dyfodol. 

5.6 Mae’r bwriad yn golygu ehangu’r lolfa bresennol. Yn arferol mae estyniadau i dai fforddiadwy yn 

golygu ychwanegu ystafell wely, ond nid dyma yw’r bwriad yma. Nid oes cyfiawnhad dros yr 

angen am yr ofod byw ychwanegol o gofio’r angen i gynnal yr uned fel tŷ fforddiadwy.  
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5.7 Fel y trafodir uchod, mae arwynebedd llawr mewnol presennol yr eiddo yn mesur oddeutu 112m2 

a byddai’r estyniad bwriedig yn ychwanegu oddeutu 10m2 sy’n rhoi cyfanswm ar ôl ehangu o 

122m2. 

5.8 Nodai’r CCA Tai Fforddiadwy (Atodiad 5) yr uchafswm gofod llawr tybiedig ar gyfer y math 

canlynol o unedau:       

Tŷ 4 Ystafell Wely 7 Person: 114 medr sgwâr 

Tŷ 4 Ystafell Wely 6 Pherson: 110 medr sgwâr 

Tŷ 3 Ystafell Wely 5 Person: 94 medr sgwâr 

Ty 3 Ystafell Wely 4 Person: 88 medr sgwar 

 

5.9 Yn ôl y ffigyrau uchod mae’r eiddo presennol yn fwy na’r uchafswm maint ar gyfer tŷ 3 llofft 

fforddiadwy, a byddai ychwanegu’r estyniad gerbron yn mynd a’r eiddo yn uwch na’r uchafswm 

arwynebedd llawr ar gyfer eiddo 4 llofft. 

5.10 Nodai paragraff 3.4.10 o’r CCA fod y ffigyrau hyn yn seiliedig ar Ofynion Ansawdd Datblygu 

(DQR) ac ar gyfer tai nad sydd yn cydymffurfio gyda’r gofynion hyn mae disgwyl i’r arwynebedd 

lloriau fod yn is na’r wybodaeth a nodir uchod.   

5.11 Ymhellach i’r agweddau a’u nodir uchod, dylid derbyn prisiad o werth marchnad agored yr uned 

gyda’r estyniad arfaethedig ac y byddai hyn yn galluogi’r Gwasanaeth Cynllunio i ystyried os fydd 

yr uned yn parhau i fod yn fforddiadwy, gan ystyried y disgownt a nodir yn y Gytundeb 106 (35% 

yn yr achos hwn).  

5.12 Oherwydd fod yr estyniad i ofod byw yr eiddo heb gyfiawnhad ac ei fod yn golygu fod arwynebedd 

llawr yr eiddo yn fwy na’r hynny a ganiateir ar gyfer uned fforddiadwy 4 llofft (ble mai dim ond 3 

llofft sydd yn yr eiddo) nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi gofyn am brisiad yn yr achos 

yma. O ystyried prisiau tai ar hyn o bryd, byddai’r pris yn debygol o fod yn sylweddol uwch na 

phris fforddiadwy. 

5.13 Hyd yn oed petai’r prisiad yn profi ei fod yn parhau i fod ar gael i rai sydd mewn angen ar gyfer 

eiddo fforddiadwy, mae’r bwriad yn parhau i gynnig arwynebedd llawr sy’n uwch na’r hyn a 

grybwyllwyd yn y CCA Tai Fforddiadwy ar gyfer tai fforddiadwy ac felly ni ellir sicrhau y byddai’r 

eiddo yn parhau yn fforddiadwy yn y dyfodol. 

5.14 I’r perwyl hyn felly, ystyrir fod y bwriad, oherwydd ei faint yn groes i ofynion maen prawf 3(vii) 

o Bolisi TAI 15 sy’n nodi “caniateir estyniadau ac addasiadau i dai fforddiadwy cyn belled â bod 

y newidiadau neu’r addasiadau yn caniatáu i’r tŷ barhau fel tŷ fforddiadwy” ynghyd ac atodiad 5 a 

pharagraff 3.4.10 o’r CCA sy’n cadarnhau uchafswm maint tai fforddiadwy ac sy’n nodi fod y 

ffigyrau hyn yn seiliedig ar Ofynion Ansawdd Datblygu (DQR) ac ar gyfer tai nad sydd yn 

cydymffurfio gyda’r gofynion hyn mae disgwyl i’r arwynebedd lloriau fod yn is na’r wybodaeth a 

nodir uchod. 
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Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl 

5.15 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn pentref Morfa Nefyn ac yn dy par o fewn stad o dai tebyg. Mae 

rhai o’r tai yn cynnwys estyniadau blaen tebyg i’r hyn a gynigwyd yma. 

5.16 Mae’r bwriad gerbron wedi ei leihau fymryn oherwydd pibell ddŵr sy’n croesi blaen yr eiddo. Fel 

a nodir uchod, mae rhai o’r tai yn y stad yn cynnwys estyniad blaen tebyg i’r hyn a gynigwyd yma, 

ond fod yr estyniadau hynny yn gweddu i’r tai o ran maint, ffurf, dyluniad a gorffeniad. 

5.17 Mae’r estyniad gerbron yn croesi dros y ports presennol ac yn cynnig pits gwahanol i’r prif eiddo 

a’r ports. Mae gweddill yr estyniadau blaen ar y tai y stad wedi eu gorffen gyda carreg neu 

chwipiad, ac mae’r bwriad yma i ddefnyddio cladin pren sy’n orffeniad estron yma.  

5.18 Ystyrir fod maint a lleoliad yr estyniad, ynghyd a pits y to a’i orffeniad yn anaddas ac nid yw’n 

arddangos dyluniad o ansawdd uchel ac nid yw’n cydweddu a’r eiddo presennol. Er mae yn bosib 

gosod amod i gytuno ar ddeunyddiau, ni ystyrir byddai hynny yn ddigonol i gwrdd gydag 

anghenion polisi PCYFF 3.   

5.19 Wrth ystyried maint yr estyniad a'i leoliad arfaethedig ar yr eiddo, a’i uchder,  ni chredir y byddai 

unrhyw niwed arwyddocaol ychwanegol yn debygol o ddeillio o’r datblygiad o safbwynt gor-

edrych na chysgodi unrhyw eiddo arall. Fe gredir felly bod y cynnig yn dderbyniol dan bolisi 

PCYFF 2 y CDLl fel y mae’n ymwneud ag amddiffyn mwynderau preifat. 

 

6. Casgliadau: 

6.1 Ystyrir fod yr estyniad yn groes i ofynion maen prawf 3(vii) o Bolisi TAI 15 sy’n nodi “caniateir 

estyniadau ac addasiadau i dai fforddiadwy cyn belled â bod y newidiadau neu’r addasiadau yn 

caniatáu i’r tŷ barhau fel tŷ fforddiadwy” ynghyd ac atodiad 5 a pharagraff 3.4.10 o’r CCA sy’n 

cadarnhau uchafswm maint tai fforddiadwy ac sy’n nodi fod y ffigyrau hyn yn seiliedig ar 

Ofynion Ansawdd Datblygu (DQR) ac ar gyfer tai nad sydd yn cydymffurfio gyda’r gofynion hyn 

mae disgwyl i’r arwynebedd lloriau fod yn is na’r wybodaeth a nodir uchod. 

6.2 Yn ychwanegol, ystyrir fod maint a lleoliad yr estyniad, ynghyd a pits y to a’i orffeniad yn 

anaddas ac nid yw’n arddangos dyluniad o ansawdd uchel ac nid yw’n cydweddu a’r eiddo 

presennol. Er mae yn bosib gosod amod i gytuno ar ddeunyddiau, ni ystyrir byddai hynny yn 

ddigonol i gwrdd gydag anghenion polisi PCYFF 3.   

7. Argymhelliad: 

7.1 Gwrthod - rhesymau  

Mae’r bwriad, oherwydd ei faint, yn groes i ofynion maen prawf 3(vii) o Bolisi TAI 15 o’r Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 sy’n nodi “caniateir estyniadau ac addasiadau i dai 

fforddiadwy cyn belled â bod y newidiadau neu’r addasiadau yn caniatáu i’r tŷ barhau fel tŷ 

fforddiadwy” ynghyd ac atodiad 5 a pharagraff 3.4.10 o’r Canllaw Cynllunio Atodol Tai 

Fforddiadwy sy’n cadarnhau uchafswm maint tai fforddiadwy ac sy’n nodi fod y ffigyrau hyn yn 

seiliedig ar Ofynion Ansawdd Datblygu (DQR) ac ar gyfer tai nad sydd yn cydymffurfio gyda’r 

gofynion hyn mae disgwyl i’r arwynebedd lloriau fod yn is na’r wybodaeth a nodir uchod. 
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Ni ystyrir fod y bwriad yn arddangos dyluniad o ansawdd uchel ac felly mae’n groes i egwyddor 

polisi PCYFF 3 Dylunio a Siapio Lle o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2017).   
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  Rhif:    6 
 

Cais Rhif:                   C21/1091/41/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

12/11/2021 

Math y Cais: Llawn 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: Codi 6 tŷ (2 fforddiadwy), creu mynedfa gerbydol newydd, 

darpariaeth parcio a gwaith cysylltiedig  

  

Lleoliad: 
 

Tir ger Maes Llwyd, Llanystumdwy, LL52 0SQ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU  
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1.  Disgrifiad: 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer adeiladu 6 tŷ (2 ohonynt yn fforddiadwy), creu mynedfa gerbydol 

newydd, darpariaeth parcio a gwaith cysylltiedig ar dir ger Maes Llwyd, Llanystumdwy. Tai pâr 

fyddai’r unedau gyda pedwar tŷ deulawr gromen (2 ystafell wely) a dau dŷ deulawr llawn (3 ystafell 

wely). Byddai’r tai gyda thoeau llechi a chymysgedd o orffeniadau rendr a manylion chladin llwyd. 

Bwriedir agor mynedfa lydan, gosod lôn wasanaethol i’r tai a gosod palmant ymyl ffordd ger y 

fynedfa flaen. Cae amaethyddol yw’r safle yn bresennol.    

 

1.2 Llain ar ffurf triongl ydyw wedi ei leoli rhwng dwy ffordd ger mynediad i bentref Llanystumdwy 

ac mae’r safle o fewn y Ffin Datblygu. Rhed ffordd ddosbarth 3 gyda’r ffin gogleddol a ffordd sirol 

dosbarth 1, sef yr A497 ffordd osgoi Llanystumdwy, i’r de o’r llain. Ystâd o fyngalos sydd i’r 

gorllewin o’r llain a ceir tai preswyl gyferbyn â ffordd Llanystumdwy hefyd. Ceir coed a 

gwrychoedd gwasgaredig o amgylch terfynau’r llain. Mae hanner dwyreiniol y cae wedi ei ddynodi 

yn Lecyn Agored wedi ei warchod ym Mapiau Gosodiad Cynllun Datblygu Lleol. Nid oes unrhyw 

ddynodiad tirwedd i’r safle ac mae oddeutu 70 medr i ffwrdd o derfyn dynodiad Ardal Gadwraeth 

Llanystumdwy.  

1.3 Cyflwynir y cais i Pwyllgor Cynllunio gan ei fod yn gais am 5 neu fwy o dai.   

 

1.4 Cyflwynwyd Datganiad Cefnogi Cynllunio, Adroddiad Ecolegol Cychwynnol, Cynlluniau 

Draenio, Cynlluniau o’r fynedfa a ffordd fynediad gyda’r cais. Yn sgil ymatebion dderbyniwyd ar 

y cais cyflwynwyd Asesiad Canlyniadau Llifogydd a Prisiad Llyfr Coch yn ddiweddarach.    

 

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 

PS 2: Isadeiledd a chyfraniadau gan Ddatblygwyr 

ISA 4: Diogelu Llecynnau agored presennol 

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd 

 TRA 2: Safonau parcio 
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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 

PS 17: Strategaeth aneddleoedd 

TAI 4: Tai Mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol  

PS 18: Tai fforddiadwy 

TAI 15: Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad 

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

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth leol 

AMG 6: Gwarchod safleoedd o arwyddocâd rhanbarthol neu leol 

AT 4: Diogelu safleoedd archeolegol nad ydynt wedi ‘u dynodi a’u gosodiadau 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019)  

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy (Gorffennaf 

2019) 

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) 6: Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy (2010) 

Nodyn Cyngor technegol (NCT) 12: Dylunio 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 16: Chwaraeon, hamdden a mannau agored 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 18: Trafnidiaeth (2007) 
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Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 20: Cynllunio a’r Gymraeg 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 Dim hanes Cynllunio diweddar.  

 Y19/000746 Ymholiad Cynllunio am ddatblygiad preswyl wedi ei gyflwyno. Y cyngor a roddwyd 

oedd tynnu sylw’r ymholydd at y ffaith fod rhan o’r safle wedi ei ddynodi yn dir agored i’w 

warchod.  

4.          Ymgynghoriadau: 

Cyngor Cymuned 

Llanystumdwy 

Gwrthwynebu oherwydd dylai mwy ohonynt fod yn dai fforddiadwy. 

 

Uned Priffyrdd:  Ar ôl adolygu’r cynlluniau canlynol, gan roi sylw penodol i’r materion 

trafnidiaeth, hoffwn gyflwyno’r sylwadau canlynol;- 

Mae’r fynedfa i’r safle wedi ei leoli o fewn y pentref gyda gwelededd 

sy’n dderbyniol, i’r ddau gyfeiriad. Fel rhan o’r cais mae’r ymgeisydd 

hefyd yn cynnig ddarparu troedffordd ar ymyl y ffordd presennol yn 

ogystal ag o fewn y stad. Mae darpariaeth yma yn cynnig mynediad i 

rwydwaith troedffyrdd y pentref. Mae’r datblygiad hefyd yn gynnig 

gwella’r cysylltiadau i’r llochesi bws presennol yn y pentref.  

Mae’r ddarpariaeth parcio yn unol â’r safonau perthnasol er hyn nid yw’r 

dyluniad y mannau parcio yn delfrydol. Mae 3 o’r 6 tŷ gyda pharcio 

llinellol a gall arwain at broblemau parcio diystyriol o fewn y stad. Hefyd, 

mae llecynnau parcio P1/1 a P1/2 yn anodd i breswylwyr cael mynediad 

i mewn ac allan. 

Cyfeiriaf at y cais uchod ac argymhellaf cynnwys yr amodau / nodiadau 

canlynol yn cael ei gynnwys ar unrhyw caniatâd cynllunio a roddir: P01A 

– Rhaid cynllunio ac adeiladu'r fynedfa'n gwbl unol a'r cynllun 

gyflwynwyd.  

P003: NODYN: Na fydd yr Awdurdod Priffyrdd yn gyfrifol am unrhyw 

ddŵr wyneb o'r ffordd sy'n mynd i'r safle'n sgil y datblygiad. 

P006: NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i ysgrifennu at Uwch 

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

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

yn golygu newidiadau i’r ffordd bresennol er mwyn creu mynedfa i’r 

safle. 

 

Uned Strategol Tai:  Mae gan Llanystumdwy incwm canolrif aelwyd o £30,054. Yn unol â’r 

Canllaw, caiff pris eiddo fforddiadwy ardal ei ganfod drwy nodi 3.5 

gwaith yr incwm canolrif ac ychwanegu blaendal o 10% pris yr eiddo.  
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Yn yr achos yma, derbyniais gadarnhad o brisiad marchnad agored yr 

eiddo fel £230,000. Felly, dylid bod pris yr eiddo yn fforddiadwy yn: 

30,054 * 3.5 + 23,000 = £128,189 

Er mwyn sicrhau fod yr eiddo yn fforddiadwy, bydd angen disgownt 

oddeutu 40% y pris marchnad agored, sydd yn dod i’r swm £138,000. 

 

Uned Bioamrywiaeth:  Mae’r ymgeisydd wedi darparu adroddiad ecolegol gan Cambrian 

Ecology dyddiedig 4ydd mai 2021: Preliminary Ecological Assessment, 

Land Adjacent to Maes Llwyd, Llanystumdwy, Proposed Residential 

Development. Gallaf gadarnhau fod yr adroddiad wedi cael ei gwneud at 

safon dderbyniol. Yn ôl yr adroddiad mae’r glaswelltir y cae wedi ei 

gwella ar gyfer amaethyddiaeth, felly gyda gwerth natur isel. Mae yna 

wrych ar hyd un ochor y cae a sawl coed ar hyd ffiniau'r cae. Credaf y 

bwriad y cais ydy i gadw'r gwrych a'r coed. Felly nid oes gennyf bryderon 

ecolegol. Er hynny, hoffwn y datblygiad cynnwys mwy o fesuriadau i 

wella bioamrywiaeth, e.e. bocsys adar ac ystlumod ar y tai newydd, 

plannu coed cynhenid a choed ffrwythau. 

 

Uned Dwr ac 

Amgylchedd (Draenio):  

Sylwadau Mawrth 2022   

GWYBODAETH: Mae'r safle yn gorwedd o fewn parth A (Mapiau 

cyngor datblygu sy'n cyd-fynd â TAN15: Development and Flood Risk) 

a ystyrir felly ei fod yn wynebu ychydig neu ddim risg o lifogydd. Fodd 

bynnag, dangosir bod rhannau o’r safle mewn perygl o risg llifogydd yn 

y mapiau llifogydd wyneb diweddaraf. O'r herwydd, rydym o'r farn bod 

llifogydd yn ystyriaeth berthnasol yn unol ag adran 11.1 o TAN15. 

AMOD: Mae’r datblygwr wedi cynhyrchu Asesiad Canlyniadau 

Llifogydd (FCA) cryno sy'n dangos y gellir datblygu'r safle yn ddiogel 

yn unol â TAN15, drwy beidio cynyddu risg llifogydd i eiddo cyfagos 

(Weetwood, Chwefror 2022). Dylai'r datblygwr sicrhau bod yr 

argymhellion a ddarperir yn adran 5 o'r FCA yn cael eu cyflawni er mwyn 

lleihau'r risg llifogydd yn ddigonol, yn enwedig codi lefelau llawr 

gorffenedig o leiaf 150mm yn uwch na'r lefelau daear presennol. 

Sylwadau Rhagfyr 2021  

Risg Llifogydd a Draenio 

GWYBODAETH: Mae'r safle yn gorwedd o fewn parth A (Mapiau 

cyngor datblygu sy'n cyd-fynd â TAN15: Development and Flood Risk) 

a ystyrir felly ei fod yn wynebu ychydig neu ddim risg o lifogydd. Fodd 

bynnag, dangosir bod rhannau o’r safle mewn perygl o risg llifogydd yn 

y mapiau llifogydd wyneb diweddaraf. O'r herwydd, rydym o'r farn bod 

llifogydd yn ystyriaeth berthnasol yn unol ag adran 11.1 o TAN15. 
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GWRTHWYNEBIAD: Dylai'r datblygwr gynhyrchu Asesiad 

Canlyniadau Llifogydd (FCA) cryno sy'n ystyried a ellir datblygu'r safle 

yn ddiogel yn unol â TAN15. Dylai'r asesiad ystyried risgiau i'r 

datblygiad arfaethedig a dangos bod lefel llawr yr adeiladau newydd y tu 

hwnt i'r lefel llifogydd posib ar gyfer digwyddiad 1 mewn 100 mlynedd. 

Hefyd dylai'r FCA ddangos na fyddai datblygiad arfaethedig yn disodli 

dŵr wyneb tuag at eiddo eraill. Hyd nes y cynhyrchir FCA derbyniol, 

rhaid gwrthwynebu'r datblygiad ar sail risg llifogydd. 

SUDS 

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. 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Cynllunio-a-rheolaeth-

adeiladu/Cynllunio/System-Draenio-Cynaliadwy.aspx 

Dwr Cymru:   Ymateb a chyngor safonol ynglŷn â chyswllt a cyflenwad dŵr i’r safle 

ynghyd a nodi fod prif bibell dŵr yn croesi rhan o’r safle. 

 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru:  

Sylwadau 17.2.22 

Nodwn fod yr datblygiad tu allan i parth C o'r DAM maps ac yn Zone 1 

o'r Flood Map for Planning (FMfP). Mae'r FCA yn canolbwyntio ar 

'surface water' (mater i'r LLFA ystyried) ac felly nid oes gennym unrhyw 

sylwadau pellach i wneud dros ymateb ni o'r 03/12/2021 (ynghlwm). 

Sylwadau 3.12.21 

Nid oes gennym wrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig fel y 

cyflwynwyd a darparu'r cyngor canlynol.  

Rhywogaethau a Warchodir: Rydym wedi adolygu'r asesiad ecolegol a 

gyflwynwyd ar gyfer y cynigion (Clwydian Ecology, Preliminary 
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Ecological Assessment Land Adjacent to Maes Llwyd, Llanystumdwy 

Proposed Residential Development 4th May 2021). Nodwn nad yw'r 

datblygiad yn debygol o effeithio rywogaethau a warchodir ac felly nid 

oes gennym wrthwynebiad i'r cynigion.  

Rhoddir cyngor safonol.   

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd:   

Oherwydd lleoliad y safle yn agos i leoliadau hanesyddol, awgrymir 

cynnwys amodau safonol i gytuno ar raglen o waith archeolegol. 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus:  

Rhoddwyd rhybudd ger y safle a hysbyswyd y tai agosaf. Derbyniwyd 2 

ohebiaeth yn datgan gwrthwynebiad i’r cais ar sail: 

 Prysurdeb trafnidiaeth a phryder am y fynedfa  

 Datgan y dylai’r holl dai fod yn fforddiadwy  

 Colli golygfa o’r môr 

 Materion yn ymwneud a’r rhybudd safle.  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad 

5.1 Mae’r llain dan sylw wedi ei leoli o fewn ffin datblygu Llanystumdwy fel a ddangosir ym Mapiau 

Cynigion Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl). Mae’r bwriad felly yn 

dderbyniol ar sail cydymffurfiaeth a pholisi PCYFF 1 y CDLl sy’n annog datblygiadau tu fewn i 

ffiniau datblygu.  

5.2 Mae’r egwyddor o godi tai ar y safle hwn yn Llanystumdwy wedi ei selio ym Mholisi TAI 4,   TAI 

8 a TAI 15 o’r CDL. Yn amodol ar ofynion Polisi TAI 15 ynglŷn a darparu tai fforddiadwy ar gyfer 

angen lleol, fe ddatgan polisi TAI 4 y caniateir cynigion am dai marchnad agored yn y Pentrefi 

Lleol os gellir cydymffurfio â dau faen prawf sef,  

i. Bod maint, graddfa, math a dyluniad y datblygiad yn gytbwys a chymeriad yr anheddle  

ii. Bod y safle o fewn ffin datblygu'r anheddle. 

Ceir ystâd o fyngalos sengl cyfochrog a chymysgedd o resi o 4 tŷ deulawr, tai pâr a thai sengl 

gyferbyn a’r llain felly, ystyrir bod amrywiaeth yn y cyffiniau agos. Mae maint, graddfa a math o 

unedau arfaethedig yn gyson gyda chymeriad y tai preswyl agosaf gyda’r dyluniad ychydig yn fwy 

cyfoes. Ystyrir felly fod y bwriad yn cwrdd â gofynion y ddau faen prawf o bolisi TAI 4 uchod. 

5.3 Mae’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau mai Cyflenwad Dangosol Tai  

Llanystumdwy (gan gynnwys lwfans llithriad o 10%) yw 10 uned, gydag 1 tŷ wedi ei gwblhau yn 

y pentref rhwng 2011-2021. Ymddengys nad oes unrhyw dai yn y banc tir heb eu hadeiladu na 

dynodiadau tai yn y pentref, felly mae diffyg yn weddill o 9 uned. O ystyried y wybodaeth hwn, 

gellir caniatáu’r datblygiad gan fod 6 uned o fewn ffigyrau’r lefel cyflenwad ar gyfer 

Llanystumdwy. 
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5.4 Mae Polisi TAI 8 yn ceisio annog cymysgedd briodol o dai mewn datblygiadau preswyl newydd. 

Oherwydd maint y llain a’r nifer o dai a gynhigir mae’r amrywiaeth y gellir eu darparu wedi eu 

cyfyngu i raddau. Yn Natganiad Cynllunio’r cais fe nodir fod cymysgedd o;  

4 tŷ gromen 2 ystafell wely (2-3 person) 

2 dŷ deulawr 3 ystafell wely (3-4 person) 

Eglurai’r Datganiad Cynllunio fod y tai wedi eu hanelu i gwrdd ag anghenion cyplau, teuluoedd 

llai, rhieni sengl a rhai sy’n edrych am dŷ cost isel mewn lleoliad hygyrch. Mae’r Datganiad 

Cynllunio wedi cyflwyno gwybodaeth Cyfrifiad 2011 sy’n dangos o’r 849 tŷ sydd yn ardal 

Llanystumdwy, bod niferoedd tai pâr yn 21.7% o’r holl niferoedd gyda dim ond 20.1% yn dai 2 

ystafell wely a 45.9% yn dai 3 ystafell wely. Fe noda’r datganiad eu bod yn ceisio cyfarch yr 

anghyfartaledd a chynnig tai llai yn y pentref. Fe ddadleuir oherwydd maint y llain na fyddai 

darparu tai mwy (4 ystafell wely) yn sicrhau trefniant gorau yn yr achos yma. Ystyrir bod rhesymeg 

a thystiolaeth deg wedi ei gyflwyno dros y gymysgedd gerbron a fod y dwysedd yn gynhwysol ac 

yn cyfateb i gymeriad preswyl yr ardal. 

5.5 Nod Polisi TAI 15 yw ceisio sicrhau bod lefel priodol o dai fforddiadwy yn cael eu cynnig mewn 

datblygiadau tai, gan roddi ffigwr trothwy o 2 neu fwy uned ar gyfer datblygiadau mewn pentrefi 

lleol. Gan fod y datblygiad arfaethedig yn cynnig 6 uned, gyda 2 ohonynt i fod yn fforddiadwy, 

mae hyn yn cyd-fynd â'r trothwy sydd wedi ei nodi ym Mholisi TAI 15. Gan fod Llanystumdwy tu 

mewn i ardal pris tai 'Aneddleoedd Arfordirol Mwy’ yn y Cynllun, nodir fod darparu 30% o dai 

fforddiadwy yn hyfyw. Golygai hyn, y dylai 1.8 o’r unedau newydd fod yn fforddiadwy, ac mae’r 

2 uned a gynhigir yn bodloni’r maen prawf hwnnw. Tra gwerthfawrogir sylwadau'r Cyngor 

Cymuned y dylai mwy o’r tai fod yn fforddiadwy, nid yw hyn yn ofynnol o dan drothwyon y polisi. 

5.6 Mae meini prawf pellach i bolisi TAI 15 ar y cyd gyda pholisi TAI 8 yn gofyn bod datblygiadau 

yn cyflawni cymysgedd briodol o dai, fod yr unedau yn cael eu hintegreiddio’n llawn i’r datblygiad 

heb wahaniaethu, fod y tai o faint fforddiadwy a'u bod yn darparu tai ar gyfer angen lleol. 

Derbyniwyd Adroddiad Prisiad fel rhan o’r cais gan Syrfewyr Cofrestredig sy’n nodi mai lleiniau 

5 a 6 a ddisgwylir i fod yr unedau fforddiadwy, sef y tai pâr deulawr llawn 3 ystafell wely. Er yn 

ddyluniad gwahanol i’r 4 uned gromen sy’n weddill, credir bod manylion tebyg eu gorffeniad yn 

eu hintegreiddio’n addas i’r datblygiad graddfa fechan hwn. Nodir fod gofod mewnol y tai 

fforddiadwy yn mesur oddeutu 95m² sy’n cyd-fynd ar Arwynebedd Llawr Tybiedig o 94m² am dŷ 

3 ystafell wely 5 person awgrymir yng Nghanllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy.     

5.7 O ymgynghori’r Adroddiad Prisiad gyda’r Uned Strategol Tai a’r Uned Polisi ar y Cyd derbyniwyd 

y wybodaeth ganlynol: 

 Noder fod y prisiad wedi ei wneud gan Syrfëwr Siartredig gan ddefnyddio methodoleg 

Llyfr Coch RICS. Rhaid derbyn felly fod sail y prisiad yn dderbyniol.   

 Mae Gwefan Zoopla yn nodi gwerth cyfartalog o £188,799 ar gyfer gwerthiannau unedau 

pâr yn Llanystumdwy yn ystod y 5 mlynedd diwethaf (5 gwerthiant). Wrth gymharu ag 

eiddo eraill sydd wedi eu gwerth ers 1af Ionawr 2020 yn Llanystumdwy (gwybodaeth 

Gofrestrfa Tir) o ran y math o unedau a’r pris, ymddengys fod y prisiau a’u nodir yr 

adroddiad prisio yn addas. Mae hyn yn cymryd i ystyriaeth hefyd fod premiwm ar gyfer tai 

o’r newydd a’r ffaith fod ffactorau mewn perthynas ag effaith Covid-19 ar y farchnad dai 

yn debyg o fod wedi cynyddu gwerth eiddo yn ogystal.   

 Mae 7 o ymgeiswyr ar gofrestr Tai Teg am eiddo canolradd ac 87 ar y gofrestr yn aros am 

dai cymdeithasol. 

 Mae 71% o’r ymgeiswyr hyn yn dymuno cael tŷ 2 ystafell wely.  
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 Mae 29 % o’r ymgeiswyr yn dymuno cael 3 ystafell wely.  

 30% o’r tai yn fforddiadwy, felly yn cyfarch yr angen. 

 Caiff 66% eu prisio allan o’r farchnad yn yr ardal hwn. 

 Rhoddir prisiad marchnad agored o £230,000 ar gyfer y tai 3 ystafell wely sengl. 

 Mae gan Llanystumdwy incwm canolrif aelwyd o £30,054. Yn unol â’r Canllaw, caiff pris 

eiddo fforddiadwy ardal ei ganfod drwy nodi 3.5 gwaith yr incwm canolrif ac ychwanegu 

blaendal o 10% pris yr eiddo. Ar sail prisiad o £230,000 dylai pris eiddo fforddiadwy fod 

oddeutu £128,189 

 (30,054 * 3.5 + 23,000 = £128,189) 

 Er mwyn sicrhau fod yr eiddo yn fforddiadwy, bydd angen disgownt oddeutu 40% - 45% 

o bris marchnad agored, sydd yn dod a’r swm rhwng £128,189 -£138,000. 

 

5.8 Mae’r bwriad fel y cyflwynwyd felly yn ymddangos i fod yn ateb galw lleol am y math o dai sydd 

angen. Byddai angen cytundeb 106 i glymu’r 2 uned fel rhai fforddiadwy i gyfarch angen lleol y 

ward a disgwylir cytundeb yr ymgeisydd i’r lefel o ddisgownt. O wneud hyn, ystyrir fod y bwriad 

yn dderbyniol o ran cydymffurfio a gofynion Polisi TAI 15 CDLL a’r Canllaw Cynllunio Atodol 

Tai Fforddiadwy a’r cymysgedd tai yn briodol ac unol â gofynion Polisi TAI 8 hefyd. Mae datblygu 

tai ar y safle yn dderbyniol mewn egwyddor felly, ond mae gofyn fod y bwriad yn cydymffurfio 

gyda pholisïau eraill perthnasol hefyd.  

Llecyn Agored i’w warchod 

5.9 Mae hanner dwyreiniol y cae dan sylw wedi ei ddynodi yn Llecyn Agored Cae Chwarae wedi ei 

Warchod ym mapiau y CDLl. Byddai datblygu’r safle arfaethedig felly yn golygu y byddai’r llecyn 

agored yn cael ei golli. Noda Polisi ISA 4 (Diogelu Llecynnau Agored Presennol) y gwrthodir 

cynigion fydd yn arwain at golli llecynnau agored presennol oni bai bod gormodedd o ddarpariaeth 

yn y gymuned. 

5.10 Nodir mai cae amaethyddol yw’r safle yn hytrach na llecyn sydd wedi ei ddefnyddio gan y cyhoedd. 

Mae’r bwriad yn dangos bod ardaloedd gwyrdd wedi ei dirlunio yn cael eu cadw yn rhan blaen y 

datblygiad, sy’n cadw naws wledig agored cyhoeddus i’r safle. Yn unol â pholisi ISA 4 felly, rhaid 

rhoi ystyriaeth i'r cyflenwad o lecynnau agored yn y pentref a fod y ddarpariaeth o lecynnau agored 

yn y pentref yn ddigonol ac yn unol â safonau meincnod ‘Fields in Trust’ (FIT). Derbyniwyd 

cadarnhad gan yr Uned Polisi ar y Cyd, wrth ddefnyddio meincnod FIT fod angen cyfanswm o 

0.29ha o llecynnau agored yn y pentref. Gan gynnwys rhan o’r safle datblygiad arfaethedig mae 

cyfanswm o 0.90ha (sy’n cynnwys cae chwarae’r ysgol (0.3ha). Wrth golli’r llecyn sydd wedi ei 

warchod (0.11ha) mae’r pentref yn parhau gyda darpariaeth digonol o lecynnau agored felly, mae’r 

bwriad yn cyd-fynd gyda maen prawf 1 o bolisi ISA 4.  

5.11 Yn ychwanegol i hynny, rhaid ystyried yr angen am dai newydd yn Llanystumdwy ac mae hynny 

yn cael ei gadarnhau yn baragraff 5.3 uchod. Wrth edrych ar y ffin datblygu ynghyd a’r cyfyngiadau 

cynllunio, sy’n cynnwys Ardal Cadwraeth ac ardaloedd sydd mewn perygl o llifogi, mae tir 

datblygu addas ar gyfer tai yn gyfyngedig iawn yn yr anheddle. Yn yr achos penodol yma, ystyrir 

fod yr angen am dai newydd yn gorbwyso’r angen i warchod y llecyn agored. 

Mwynderau gweledol  

5.12 Fel y cyfeiriwyd ato uchod, saif y safle cyfochrog ac ystâd o fyngalos a gyferbyn a thai preswyl o 

amrywiol ddyluniad a gorffeniad sy’n bennaf yn chwipiad. Byddai’r tai arfaethedig o orffeniad to 

llechi a chymysgedd o rendr a chladin ar y muriau. Gan ystyried gosodiad, dyluniad, graddfa, 
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deunyddiau ac edrychiadau’r tai arfaethedig, ni fyddent yn creu strwythurau anghydnaws yn y 

strydlun nac yn cael effaith andwyol ar fwynderau gweledol yr ardal. Credir fod y bwriad yn 

cydymffurfio gyda gofynion Polisi PCYFF 3 y CDLL. 

5.13 O ystyried amlygrwydd y safle rhwng dwy lôn a natur wledig eu ffiniau, ystyrir y byddai triniaeth 

ffiniau meddal yn fwy addas ar hyd terfynau’r ffordd yn hytrach na ffensys caled er lles mwynderau 

gweledol. Gellir gosod amod bod cynllun tirlunio yn cael ei gyflwyno i gytuno’r driniaeth ffiniau 

gan annog ymgorffori tirlunio meddal ar y ffin ddeheuol ac atgyfnerthu’r gwrychoedd presennol. 

Gyda’r amod ystyrir y byddai’r bwriad yn dderbyniol ar sail polisi PCYFF 4 y CDLl. 

 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

5.14 Mae’r bwriad yn golygu codi 6 tŷ ynghyd â datblygiadau cysylltiedig ar dir gwyrdd agored. Yn 

anorfod felly, bydd ychydig o effaith ar fwynderau cyffredinol a phreswyl y cyffiniau o gael 

ychwaneg o dai yn yr ardal. Oherwydd gosodiad y safle mewn adain wyrdd, rhwng dwy ffordd, 

byddai effaith y bwriad ar drigolion wedi ei gyfyngu i raddau helaeth. Y ddau fyngalo cyfochrog 

i’r llain yn ystâd Maes Llwyd fyddai’r gweld y newid mwyaf yn sgil y bwriad. Mae gosodiad 

modurdy rhif 2 Maes Llwyd a’r tirlunio o amgylch ei derfyn, ynghyd ac ongl gosodiad y tai 

arfaethedig, yn golygu na fydd effaith sylweddol tebygol ar breifatrwydd a mwynderau rhif 2. O 

ran eiddo rhif 4 Maes Llwyd, nodwyd bod dwy ffenestr gul yn nhalcen y byngalo sy’n edrych yn 

uniongyrchol dros y cae. Er ar ychydig mwy o ongl, byddai gosodiad llain rhif 1 yn gymharol agos 

i drefniant 4 Maes Llwyd felly yn cynnig ychydig o ddilyniant gyda ffurf yr ystâd gyfochrog. Gan 

bod bwlch o oddeutu 13 medr rhwng talcen y ddau dŷ ynghyd â’r ffaith nad oes unrhyw ffenestr 

i’w gosod ar ddrychiad gorllewinol llain rhif 1, credir bod mwynderau 4 Maes Llwyd yn cael ei 

warchod. Gan mai adeiladau deulawr gromen fydd rhain, ni ystyrir y byddai’r datblygiad yn 

ymwthiol ar y byngalos gyfochrog ychwaith gan na fyddai gwahaniaeth sylweddol yn eu uchder. 

Byddai modd amodi na cheir gosod ffenestri ychwanegol newydd yn nhalcen rhif 1 er sicrhau 

gwarchod mwynderau’r cymydog i’r dyfodol. Oherwydd lleoliad y ffordd a phellter o oddeutu 31 

medr rhwng talcen llain rhif 5 a blaen rhesdai Cae’r Ffynnon, nid oes pryder am effaith sylweddol 

ar fwynderau’r trigolion hyn.  

  5.15 Gosodwyd rhybudd ar y safle a hysbyswyd y trigolion cyfagos. Dau ohebiaeth yn unig 

dderbyniwyd i’r ymgynghoriad cyhoeddus, oedd yn datgan pryder am gynnydd mewn prysurdeb 

trafnidiaeth a cholli golygfa o’r môr, ni chodwyd unrhyw bryder am effaith ar breifatrwydd na 

cholli mwynderau. Nid yw colli golygfa yn ystyriaeth cynllunio faterol a ni chredir y byddai’r 

datblygiad yn ymwthio’n annerbyniol ar unrhyw eiddo. Yn sgil yr uchod, ni ystyrir y byddai’r 

bwriad yn cael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau’r gymdogaeth leol ac ystyrir fod y bwriad 

yn dderbyniol o ran maen prawf 7 polisi PCYFF 2 CDLL. 

Materion trafnidiaeth a mynediad  

5.16   Mae mynedfa bresennol y cae wedi ei leoli ar y ffin ddeheuol oddi ar ffordd yr A497 ac mae’r 

cynllun gosodiad safle yn dangos y byddai hon yn cael ei chau a’i llenwi gyda wal garreg isel a 

ffens. Fel y soniwyd eisoes, credir y byddai tirlunio y bwlch yn well na ffens o ran mwynderau 

gweledol a gellir rheoli hyn trwy amod. Fel rhan o’r cais byddai mynedfa newydd yn cael ei greu 

yn uniongyrchol i ffordd ddosbarth 3 sy’n gwasanaethu Llanystumdwy a byddai wedi ei lleoli 

gyferbyn â maes parcio cyhoeddus y pentref.  Mae’r ffordd ble bwriedir gosod y fynedfa yn syth 
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ac o fewn cyfyngiad 30 milltir yr awr. Datgan gofynion Nodyn Cyngor Technegol 18 y dylid 

darparu lleiniau gwelededd o oddeutu 70 medr o fewn cyfyngiad 30 milltir yr awr. Mae dyluniad a 

gosodiad y fynedfa lydan ar ran syth o’r ffordd yn sicrhau bod mwy na 70 milltir o welededd, 

gyda’r ychwanegiad o balmant ar flaen yr ystâd yn welliant ac yn darparu gwell cysylltiad i’r safle 

bws cyfagos. Fe nodir o sylwadau’r Uned Priffyrdd eu bod yn ystyried y fynedfa’n dderbyniol, gan 

awgrymu nodiadau safonol.   

5.17 Byddai 2 lecyn parcio i’w gael o fewn cwrtil pob tŷ ond ni ddarperir modurdai. Mae’r nifer o 

lecynnau parcio yn addas i faint y tai. Ymddengys bod yr Uned Priffyrdd yn bryderus am osodiad 

parcio llinellol rhai o’r tai a all arwain at barcio diystyriol o fewn yr ystâd ac y byddai’n anodd i 

breswylwyr gael mynediad i mewn ac allan o lecyn parcio llain rhif 1. Gellir gofyn i’r asiant ail 

edrych ar osodiad parcio rhif 1. Nid oes pryder sylweddol am y problemau parcio gan mai ystâd 

fechan fydd hon. Fe nodir bod y safle gyferbyn ac mae parcio cyhoeddus hefyd. Mae’r safle yn 

hygyrch yn y pentref gyda chysylltiad addas i balmentydd ac arhosiad bws o flaen y safle. 

5.18 Argymhellir amodau safonol o ran dyluniad ac adeiladwaith y ffordd ynghyd â’r llecynnau parcio 

i’w darparu o fewn y safle. Ni ystyrir y byddai'r bwriad yn peri niwed annerbyniol sylweddol i 

weithrediad diogel ac effeithlon y briffordd a'i fod o ganlyniad yn dderbyniol o ran gofynion 

perthnasol polisi TRA 4 tra bod y nifer o lecynnau parcio a gynhigir yn dderbyniol o ran gofynion 

polisi TRA 2 ond gellir gofyn i’r asiant ail edrych ar eu gosodiad. 

Materion Bioamrywiaeth  

5.19 Cyflwynwyd Arolwg Ecolegol Cychwynnol fel rhan o’r cais ag fe gadarnhaodd yr Uned 

Bioamrywiaeth ei fod wedi ei gynnal i safon dderbyniol. Gan mai glaswelltir wedi ei wella ar gyfer 

amaethyddiaeth yw’r cae, nid oedd canfyddiadau’r arolwg yn codi materion o bwys Bioamrywiaeth 

uchel. Nid yw’r Ecolegydd o’r farn fod y datblygiad yn mynd i effeithio’r coed aeddfed i’r dwyrain 

o’r llain na’u gwreiddiau. Mae gwrychoedd a choed gwasgaredig o amgylch y cae, sydd a 

photensial i adar nythu felly awgrymir fod y gwaith clirio llystyfiant yn digwydd tu allan i’r cyfnod 

nythu. Mae’r mesurau lliniaru hefyd yn nodi y dylid bod yn ofalus na fydd moch daear a draenogod 

yn cael eu rhwystro yn ystod y gwaith adeiladu. Gofynnir hefyd bod gwelliannau Bioamrywiaeth 

yn cael eu gwneud, trwy blannu coed a gwrychoedd cynhenid. Mae’r Swyddog Bioamrywiaeth yn 

datgan nad oes ganddynt bryderon ecolegol, fodd bynnag hoffai weld mwy o fesurau i wella 

bioamrywiaeth e.e. bocsys adar ac ystlumod ar y tai newydd, plannu coed cynhenid a choed 

ffrwythau. Gellir gosod amod bod cynllun tirlunio manwl yn cael ei gyflwyno sy’n cynnwys 

gwelliannau ecolegol megis bocsys adar. O ystyried sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth yn ymwneud 

a’r safle, ni chredir fod y bwriad yn annerbyniol a gydag amodau priodol gellir bod yn dderbyniol 

o safbwynt gofynion perthnasol polisïau PCYFF 4, PS 19 ac AMG 5. 

Materion Archeolegol  

5.20 Derbyniwyd sylwadau gan Wasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd ar y cais, fod potensial am 

effaith archeolegol ar y cais. Ymddengys fod cofnodion ym mapiau cynnar y 19 Ganrif yn dangos 

bod adeiladau ôl-ganoloesol ar y safle. Mae cofnodion o weithgarwch oes efydd yn y cyffiniau 

hefyd a diffyg astudiaeth archeolegol o amgylch yr anheddiad. Mae Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd felly yn awgrymu y dylid cynnwys amodau safonol os caniateir y bwriad, 

er mwyn sicrhau fod rhaglen o waith archeolegol yn cael ei gynnal i sicrhau cofnod priodol o’r tir. 

Gyda’r amodau a awgrymir, credir fod y bwriad yn dderbyniol i gydymffurfio â gofynion 

perthnasol polisi AT 4 y CDLl. 
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Materion ieithyddol  

5.21 Y polisi perthnasol yma yw Polisi PS 1 o’r CDLL sy’n datgan, o fewn rhai sefyllfaoedd, bydd 

angen i geisiadau cynllunio gynnwys datganiad iaith Gymraeg neu asesiad effaith iaith Gymraeg 

er mwyn asesu effaith datblygiadau ar yr iaith ei hun. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, nid oes angen 

Datganiad Iaith Gymraeg gyda’r cais gan nad yw’r datblygiad yn darparu mwy nac yn mynd tu 

hwnt i niferoedd y cyflenwad tai dangosol. Er hynny, derbyniwyd datganiad ieithyddol fel rhan o’r 

Datganiad Cynllunio. Mae’r Datganiad yn nodi bod graddfa fach y bwriad mewn cymhariaeth a 

maint y boblogaeth leol yn golygu na fyddai effaith preswylwyr newydd ar yr iaith yn sylweddol 

nac ar y gymuned leol a’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae natur yr unedau yn annhebygol o ddenu 

pobl o du allan i’r ardal a fwy tebygol o ddenu trigolion lleol. Bydd y bwriad yn cyfrannu at dai 

fforddiadwy i’r gymuned. Fe nodir fod y datblygwr yn adeiladwr lleol ac yn defnyddio cwmnïau a 

chontractwyr lleol ac yn hapus i gytuno i enw Cymraeg a darparu arwyddion dwyieithog. O ystyried 

graddfa fechan y datblygiad ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad 

na chydbwysedd ieithyddol y gymuned leol. 

Materion Llifogydd a Draenio 

5.22 Ymgynghorwyd gyda'r Uned Dŵr ac Amgylchedd y Cyngor ar y cais, sydd wedi nodi bod y safle 

yn gorwedd o fewn parth A (Mapiau cyngor datblygu sy'n cyd-fynd â Nodyn Cyngor Technegol 

NCT 15: Datblygu a pherygl llifogydd) a ystyrir felly ei fod yn wynebu ychydig neu ddim risg o 

lifogydd. Fodd bynnag, ymddengys bod rhannau o’r safle mewn perygl o risg llifogydd yn y mapiau 

llifogydd dŵr wyneb diweddaraf ac o’r herwydd ystyriwyd bod llifogydd yn ystyriaeth berthnasol 

yn unol ag adran 11.1 o NCT 15. Gofynnwyd felly i’r datblygwr gyflwyno Asesiad Canlyniadau 

Llifogydd (ACLl) cryno sy'n ystyried os gellir datblygu'r safle yn ddiogel yn unol â gofynion NCT 

15. Mae’r ACLl yn nodi fod risg llifogydd dŵr wyneb yn ochr de dwyreiniol y llain, ble lleolir y 

tai fforddiadwy. Mae argymhellion yr ACLl yn nodi y dylai lefel llawr daear y tai deulawr fod â 

isafswm o 16.80m uwchben seilnod Ordnans, na ddylai unrhyw dŷ fod yn llai na 150mm o lefel 

llawr daear ynghyd â gweithredu system ddraenio dŵr wyneb. Ail ymgynghorwyd gyda’r Uned 

Ddraenio ar yr ACLl sy’n awgrymu y dylid dilyn argymhellion yr ACLl er mwyn lleihau’r risg yn 

ddigonol. Fe nodir nad oes gan Gyfoeth Naturiol Cymru unrhyw sylwadau o ran y materion 

Llifogydd, gan ei fod tu allan i barth llifogydd C ac yn ymwneud â dŵr wyneb. Gyda’r amodau a 

argymhellir ystyrir fod y bwriad yn bodloni gofynion NCT 15 a pholisi PS 6 a PCYFF 6 y CDLl. 

6. Casgliadau: 

6.1 Wedi pwyso a mesur y bwriad yn erbyn gofynion y polisïau perthnasol a rhoddi ystyriaeth lawn i’r 

ymatebion ymgynghoriadau, cesglir fod y bwriad yn ei hanfod yn cwrdd â chydymffurfio gyda 

gofynion y polisïau a drafodwyd uchod. Nid oes unrhyw fater Cynllunio perthnasol arall sy’n 

gorbwyso’r ystyriaethau polisi hyn. I’r perwyl hyn, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol i’w ganiatáu 

yn ddarostyngedig i arwyddo Cytundeb 106 i gyfyngu’r ddau dŷ i dai fforddiadwy angen lleol 

gyda’r amodau a nodir isod. 

7. Argymhelliad: 

7.1 Dirprwyo’r hawl i Pennaeth yr Adran Amgylchedd i caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau, 

cwblhau cytundeb 106 i sicrhau darpariaeth o un 2 dŷ fforddiadwy a trafod manylion parcio plot 

rhif 1: 

    Amodau 
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1. 5 mlynedd.  

2. Yn unol â’r cynlluniau.  

3. Cytuno ar fanylion gorffeniad allanol yn cynnwys llechi 

4. Cyflwyno a derbyn cymeradwyaeth iddo Gynllun Tirlunio sy’n ymgorffori tir  lunio 

meddal i’r driniaeth ffiniau, cadw ac atgyfnerthu gwrychoedd a chynnwys gwelliannau 

ecolegol 

5. Atal gosod ffenestri ychwanegol yn nhalcen y tai. 

6. Tynnu hawliau datblygu caniataol y tai fforddiadwy.   

7. Amodau lefel llawr y datblygiad /materion llifogydd. 

8. Materion Fforddiadwy 

9. Materion Archeolegol 

10. Materion Priffyrdd 

11. Materion Draenio Cynaliadwy 

12. Enw Cymraeg i’r stad a’r tai. 
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  Rhif:    7 
 

Cais Rhif:                   C22/0608/11/DT 

Dyddiad 

Cofrestru: 

29/07/2022 

Math y Cais: Deiliad Ty 

Cymuned: Bangor  

Ward: Glyder  

 

Bwriad: Estyniad a newidiadau i flaen yr eiddo, ynghyd â throsi'r 

gofod to yn ystafell wely ac ystafell ymolchi ac anecs dwy 

ystafell wely yng nghefn yr annedd i ddarparu llety 

ychwanegol. 

  

Lleoliad: 
 

33 Bryn Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2LA 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tud. 175

Eitem 5.7

https://gwynedd-planning.tascomi.com/locations/index.html?fa=edit&id=42586


PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 26/09/2022 
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
 

 

1.  Disgrifiad: 

1.1 Mae’r cais hwn ar gyfer ymgymryd â newidiadau i dŷ deulawr presennol. Fe fyddai'r gwaith yn 

cynnwys : 

 codi estyniad llawr cyntaf 2.3m yn ei flaen ar ben modurdy unllawr presennol sydd ar flaen 

yr eiddo 

 Trosi'r gofod to yn ofod byw ychwanegol, a 

 Chodi estyniad deulawr cefn i weithredu fel "anecs" i'r prif dŷ. Fe fyddai'r estyniad yn 

ymestyn 6.6m tua'r dwyrain ac fe fyddai'n 6.6m at frig y to. 

 

1.2 Fe fyddai'r toeau newydd wedi eu gorchuddio â llechi naturiol tra byddai'r waliau wedi eu gorffen 

â rendr. Yn y pendraw, fe fyddai'r eiddo yn cynyddu o dŷ pedair llofft, i dŷ gydag anecs a fyddai â 

chyfanswm o chwe llofft. 

 

1.3 Mae’r safle o fewn cwrtil tŷ “33 Bryn Eithinog” sy’n eiddo ar wahân mewn ardal anheddol o fewn 

ffin ddatblygu Canolfan Isranbarthol Bangor fel y’i diffinnir gan Gynllun Datblygu Lleol ar y cyd 

Gwynedd a Môn. Saif mewn stad dai a’i gwasanaethir gan ffyrdd di-ddosbarth yn arwain o Ffordd 

Belmont ger Ysgol Tryfan. 

 

1.4  Cyflwynir y cais i Bwyllgor ar gais yr Aelod Lleol. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Lleol. 

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

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

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

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

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

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

 

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

2017 

TRA 2 - Safonau parcio 

TRA 4 – Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 1 - Ffiniau datblygu 

PCYFF 2 – Meini prawf datblygu 
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PCYFF 3 – Dylunio a siapio lle 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 11, Chwefror 2021 

 

Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

C20/0083/11/DT - Cais ar gyfer codi estyniad deulawr blaen a chefn ac ychwanegu ffenestri yn y 

to (dyluniad diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan gais C19/1135/11/LL) -  Caniatawyd 06/07/20 

C19/1135/11/DT Creu ystafell wely ychwanegol o fewn gwagle'r to (cynllun diwygiedig i ganiatâd  

rhif C19/0764/11/LL) - Gwrthodwyd  - 21/01/2020. 

C19/0764/11/LL Estyniad (cynllun diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd o dan gais rhif 

C19/0328/11/LL) -Caniatawyd 12/08/2019. 

C19/0328/11/LL Estyniadau yn y cefn ac yn nhu blaen yr eiddo - Caniatawyd 02/04/2019. 

C18/0337/11/AM Adeiladu tŷ - Gwrthodwyd 18/04/2018. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn  

Uned Drafnidiaeth: Dim sylwadau i'w cynnig gan y tybir na fuasai’r datblygiad 

arfaethedig yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd 

Dŵr Cymru: Gofyn am amod er atal llif ychwanegol o ddŵr wyneb i’r system 

garthffosiaeth a chanllawiau ar gyfer yr ymgeisydd 
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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’r datblygiad arfaethedig ar y seiliau cynllunio materol 

isod : 

 Fe fyddai niwed i breifatrwydd cymdogion  

 Fe fyddai'r estyniad yn cysgodi eiddo cymdogion 

 Mae hwn yn gor-ddatblygiad o'r safle 

 Pryder ynghylch y cynnydd mewn trafnidiaeth a allasai 

ddeillio o'r cynnydd preswylwyr yn yr eiddo 

 Fe all y datblygiad niweidio’r system ddraenio leol 

 Fe fyddai'r anecs gyfystyr a thŷ ar wahân 

 Nid yw'r dyluniad yn gweddu gyda thai eraill yn yr ardal 

 

Derbyniwyd yn ogystal sylwadau nad ydynt yn ystyriaethau cynllunio 

materol megis : 

 Pryder bydd yr adeilad yn cael ei osod fel uned wyliau 

 Pryder bod yr annedd yn cael ei ddefnyddio fel tŷ 

amlfeddiannaeth (HMO) 

 Fe fyddai niwed i olygfeydd o eiddo preifat 

 Fe fyddai'r gwaith adeiladu'n niweidio mwynderau 

cymdogion 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad 

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

fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ mabwysiedig yn yr achos yma. Mae’r 

safle o fewn ffin ddatblygu Canolfan Isranbarthol Bangor fel y’i diffinnir gan y CDLl ac felly mae’r 

cais yn gyson gyda Pholisi PCYFF 1 y CDLl. Mae Polisi PCYFF 3 hefyd yn caniatáu’r egwyddor 

o newidiadau i eiddo presennol yn ddarostyngedig i gyfres o feini prawf a’u trafodir mewn mwy o 

fanylder isod.  Ar y cyfan felly mae’r cais hwn yn gyson gydag egwyddor y Cynllun Datblygu 

mabwysiedig. 

5.2 Mae'r estyniad blaen eisoes wedi ei gymeradwyo fel rhan o'r cynlluniau a dderbyniodd caniatâd 

drwy gais cynllunio C20/0083/11/DT ac nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer newid y gofod 

to yn ofod trigiannol. Felly, ar wahân i'w cyfraniad tuag at effaith cronnus y datblygiadau ar y safle, 

ni roddir ystyriaeth fanwl i'r elfennau hyn yn yr adroddiad hwn er iddynt gael eu cynnwys yn y 

cynlluniau a gyflwynwyd. 

Defnydd Anecs 

5.3 Dylid nodi bod gan y term “anecs” ystyr benodol yng nghyd-destun cynllunio ac i gael ei ystyried 

yn “anecs” mae'n hanfodol y byddai'r adeilad yn is-wasanaethol i'r prif dŷ ac na fyddai'n cael ei 

ddefnyddio fel annedd ar wahân. Dylai gael ei gysylltu i'r prif annedd trwy ddefnydd bob dydd, fel 

arfer byddai hyn yn golygu defnydd llety byw lled-annibynnol, ond cysylltiedig, gan aelodau o'r un 

teulu. Yn yr achos hwn, yng ngoleuni lleoliad yr adeilad yn gysylltiedig i'r prif dŷ mewn man lle 
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nad oes mynediad annibynnol i'r stryd, fe gredir, er i'r cynlluniau ddangos y byddai'r anecs yn 

cynnwys ystafell ymolchi a chegin ar wahân, ei fod yn rhesymol ystyried y strwythur newydd fel 

anecs israddol i'r prif annedd. Mae'r ymgeisydd wedi cadarnhau mai ei fwriad ydy defnyddio'r tŷ 

fel tŷ teuluol ac nid fel HMO a chan mai anecs a geisir amdano yn y cais, fe gredir, trwy ddefnyddio 

amod cynllunio wedi'i eirio'n briodol, y gellid rheoli’r defnydd o’r strwythur newydd mewn modd 

priodol. 

Mwynderau gweledol 

5.4 Y prif bolisi sy'n ymwneud a'r agwedd hon yw Polisi PCYFF 3 y CDLL sy'n datgan bod disgwyl i 

bob cynnig arddangos dyluniad o ansawdd uchel sy'n rhoi llawn ystyriaeth i gyd-destun yr 

amgylchedd adeiledig o gwmpas. Mae hefyd yn pwysleisio y caniateir cynlluniau ar gyfer 

datblygiadau newydd dim ond os gellir cydymffurfio gyda chyfres o feini prawf. Fe drafodir y cais 

hwn yng nghyd-destun y meini prawf perthnasol isod: 

 

1. Er i’r estyniad cefn (anecs) fod yn adeilad deulawr, wrth ystyried natur ddatblygedig yr 

ardal a maint yr ardd lle bydd yr estyniad yn cael ei godi, ni chredir y byddai’n elfen 

ddominyddol yn y strydwedd ac ni fyddai’n achosi effaith niweidiol arwyddocaol ar 

edrychiad y safle na’r ardal o gwmpas. Fe gredir y byddai'r toeau brig a waliau rendr a 

fwriedir eu gosod ar yr estyniadau yn gweddu gyda'r datblygiadau eraill sydd o gwmpas. 

2. Wrth ystyried graddfa weddol fechan yr estyniadau o safbwynt eu cyd-destun adeiledig,  fe 

gredir y byddai’r estyniadau newydd yn parchu cymeriad y safle ac yn gweddu gyda’r ardal 

o gwmpas. 

3. Bwriedir gosod llechi naturiol ar y toeau newydd  a defnyddio rendr ar y waliau - fe ellid 

gosod amod er sicrhau priodolwyd y deunyddiau allanol ar gyfer eu lleoliad. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.5 Datganwyd pryder gan gymdogion oherwydd y posibilrwydd o or-edrych o’u heiddo o’r estyniadau 

newydd, fodd bynnag fe nodir mai dim ond un ffenestr llawr cyntaf newydd a fyddai yn edrychiad 

gogleddol yr eiddo ac fe fyddai hwnnw yn gwasanaethu ystafell ymolchi newydd yn y tŷ 

gwreiddiol. Gan i'r ffenestr honno fod yn edrychiad ochr y tŷ, yn unol â 'r Gorchymyn Datblygiad 

a Ganiateir Cyffredinol, fe fydd yn ofynnol fod y ffenestr dan sylw yn cael ei chadw’n afloyw yn 

barhaol. Fe fyddai ffenestr do yn yr estyniad newydd a fyddai'n gwasanaethu ystafell ymolchi ond 

wrth ystyried ei leoliad a defnydd yr ystafell ni chredir bod angen amod i reoli natur y ffenestr 

honno. 

5.6 Roedd pryder yn ogystal y byddai'r estyniadau newydd yn achosi niwed annerbyniol o safbwynt 

cysgodi eiddo cymdogion ac y byddent yn ddominyddol dros eu heiddo. Wrth ystyried maint y 

safle, y pellter sydd rhwng y tai cyfagos ac uchder gweddol fychan yr estyniadau, ni chredir bydd 

niwed arwyddocaol i fwynderau cymdogion yn deillio o'r materion hyn. 

5.7 Ar y cyfan felly fe gredir bod y cynnig yn dderbyniol dan ofynion polisi PCYFF 2 y CDLl fel y 

mae'n ymwneud ag amddiffyn mwynderau preifat a chyffredinol. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.8  Mynegwyd pryder y byddai cynnydd mewn defnydd o’r fynedfa i'r safle a'r diffyg mewn 

darpariaeth barcio yn arwain at gynyddu problemau trafnidiaeth yr ardal. Wrth gydnabod y 

pryderon hyn, ni chredir y byddai cynyddu'r nifer o lofftydd o bedair i chwech yn debygol o gael 

effaith arwyddocaol ar y llif trafnidiaeth yn enwedig wrth ystyried bod y safle mewn lleoliad trefol 

gyda mynediad rhwydd at ddulliau amgen o drafnidiaeth. Ni ddatganodd yr Uned Drafnidiaeth 

unrhyw bryderon ynghylch y bwriad ac, ar y cyfan, ni chredir y byddai unrhyw niwed arwyddocaol 

ychwanegol i hwylustra'r briffordd yn deillio o’r datblygiad hwn ac felly mae’r cynnig fel y mae 

yn dderbyniol dan bolisïau TRA 2 a TRA 4 y CDLl. 

Materion eraill 

5.9  Fe godwyd sawl pwynt gan wrthwynebwyr yn ymwneud a materion sydd, er yn bryderon dilys, 

ddim yn ystyriaethau cynllunio materol ar gyfer y cais dan sylw. Mae’n ofynnol ymdrin â phob cais 

ar ei haeddiant ei hun ac felly gan mai cais am anecs anheddol at ddefnydd preswylwyr y tŷ, ynghyd 

a newidiadau eraill i'r eiddo anheddol, sydd dan sylw yma, ni ellid ystyried materion ynghylch 

datblygiadau eraill yr honnir y gall ddigwydd ar y safle e.e. uned wyliau, tŷ amlfeddiannaeth neu 

annedd ar wahân. Yn yr un modd, o safbwynt cynllunio, mae'r eiddo dan sylw yn eiddo anheddol 

yn nosbarth defnydd C3 ac felly mae’n rhaid trin unrhyw gais fel sy’n briodol i eiddo o’r fath. 

Mae’n arferol gosod amod ar unrhyw ganiatâd cynllunio er sicrhau mai dim ond at ddefnydd atodol 

i’r prif dŷ y defnyddir anecs ac nid at unrhyw ddiben arall. Fe fyddai angen caniatâd cynllunio 

ychwanegol ar gyfer unrhyw newid defnydd materol o’r anecs neu'r tŷ yn gyffredinol. 

5.10  Fe nododd wrthwynebydd bryderon ynghylch effaith y datblygiad ar ddraeniau'r ardal ac fe nododd 

Dŵr Cymru bod carthffos yn croesi'r safle a bod angen mynediad parhaus i'r cyfleuster hwnnw gan 

y cwmni.  Fodd bynnag mae deddfwriaeth benodol ar gyfer delio gyda materion megis isadeiledd 

carthffosiaeth gyhoeddus sydd ar wahân i'r system gynllunio ac felly nid ydyw’n briodol 

defnyddio’r system gynllunio i geisio rheoli materion o’r fath. Fe ystyrir felly mai mater rhwng y 

datblygwr a Dŵr Cymru yw’r uchod. 

6. Casgliadau:  

6.1 Wedi asesu’r cais yn erbyn gofynion y polisïau perthnasol ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o 

agwedd mwynderau gweledol, mwynderau preifat a mwynderau cyffredinol. Ar sail yr uchod gellir 

caniatáu’r cais yn unol â’r amodau cynllunio isod. 

Argymhelliad: 

7.1 Caniatáu – amodau  

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol a’r cynlluniau 

3. Deunyddiau a lliwiau i’w cytuno 

4. Defnydd anecs yn atodol i’r tŷ yn unig a dim defnydd busnes 

5. Amod Dŵr Cymru 
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Nodyn :  Dŵr Cymru 
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