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argymhelliad.
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Yn bresennol: 

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

Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Dafydd Owen ac Aeron Maldwyn Jones (Aelodau Lleol).

Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Cynllunio), A Rhys Roberts (Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch Swyddog 
Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Lowri Haf Evans (Swyddog 
Cefnogi Aelodau).

Diolchodd y Cynghorydd Anne Lloyd Jones am y gefnogaeth a dderbyniodd gan ei chyd-aelodau a 
swyddogion y Gwasanaeth Cynllunio yn ystod ei chyfnod fel Cadeirydd.

1.      ETHOL CADEIRYDD

Penderfynwyd: Ethol y Cynghorydd Elwyn Edwards yn Gadeirydd i’r Pwyllgor hwn am 
y flwyddyn 2018/19.

2. ETHOL IS-GADEIRYDD

Penderfynwyd:Ethol y Cynghorydd Eric Merfyn Jones yn Is Gadeirydd i’r Pwyllgor hwn 
am y flwyddyn 2018/19.

3. YMDDIHEURIADAU: 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Simon Glyn a Louise Hughes,

4. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

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

 Y Cynghorydd Catrin Wager, yn eitem 7.2 a 7.6 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C17/0903/16/LL a C18/0266/44/LL) oherwydd ei bod yn ffrindiau gydag ymgeisydd y 
ceisiadau.

 Y Cynghorydd Stephen Churchman, yn eitem 7.3 ar y rhaglen (cais cynllunio rhif 
C17/1094/36/LL) oherwydd bod y Cross Foxes yn eiddo cyfagos i’w gartref. Yr ymgeisydd 
yn gymydog ac yn ffrind i’r Cynghorydd

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

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

 Y Cynghorydd Dafydd Owen, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
7.1 a 7.2 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau C17/1266/16/LL a C17/0903/16/LL)
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 Y Cynghorydd Aeron Maldwyn Jones  (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
yn eitem 7.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0967/39/LL).

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

5. COFNODION

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 16 Ebrill 
2018, fel rhai cywir.

6. MATERION BRYS

Dim i’w nodi

7. CEISIADAU CYNLLUNIO

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r ceisiadau canlynol i ddatblygu.

Ymhelaethwyd ar fanylion y ceisiadau ac ymatebwyd i gwestiynau mewn perthynas â’r 
cynlluniau ac agweddau o’r polisïau.

PENDERFYNWYD

1. Cais rhif C17/1266/16/LL - Tir ym Mryn Cul, 2 Tal Gae, Tregarth, Bangor

Gosod mast telathrebu 17.5 medr o uchder gan gynnwys 3 antenna a 2 ddysgl darlledu 
ynghyd a 2 gaban offer a 1 cabinet mesurydd a gwaith atodol.

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

Roedd yr Aelodau wedi ymweld â’r safle

a) Amlygodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu bod y cais yn un i osod tŵr telathrebu uchder ar dir 
amaethyddol garw i’r gorllewin o ffin ddatblygu Pentref Tregarth. Nodwyd y byddai'r tŵr ar ffurf 
'monopole', wedi ei osod ar lawr o goncrid gyda 3 antenna a 2 ddysgl trawsyriant ar ei ben; 3 
cabinet offer ger ei waelod, a ffens 1.2m o uchder o’i gwmpas i greu compownd. Y bwriad yw 
y bydd dau gwmni, megis Telefónica UK Cyf. (O2) a Vodafone Cyf. yn defnyddio’r cyfleuster 
i wella darpariaeth 2G a 3G a chynnig gwasanaeth 4G oherwydd diffyg yn y ddarpariaeth leol 
bresennol. Ategwyd bod yr ymgeisydd yn ceisio cwrdd gyda dyhead Llywodraeth Cymru o 
sicrhau gwell isadeiledd digidol mewn cymunedau gwledig.

Atgoffwyd yr Aelodau bod y penderfyniad ar y cais yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio ar 
26/02/18 wedi ei ohirio er mwyn ymweld â’r safle. Yn y cyfarfod hwnnw gwnaed cais gan yr 
Aelodau i’r ymgeisydd ymateb i rai o’r materion a godwyd yn ystod y drafodaeth a 
chyfeiriwyd at yr ymateb hynny yn adran 1.7 o’r adroddiad. Gohiriwyd y cais am yr ail 
dro ym Mhwyllgor 16/04/18 er mwyn ail drefnu ymweliad safle (yr ymweliad cyntaf wedi ei 
ohirio oherwydd tywydd garw). Amlygwyd bod gohebiaeth gan wrthwynebydd yn 
cwestiynu dilysrwydd y broses o ddelio gyda’r cais wedi ei dderbyn a chyfeiriwyd at yr 
ymateb yn adran 1.8 o’r adroddiad.

Nodwyd, yng nghyd-destun asesu’r cais mai mwynderau gweledol a materion 
bioamrywiaeth oedd y prif ystyriaethau cynllunio perthnasol. Derbyniwyd y byddai’n anorfod 
i’r strwythur arfaethedig fod yn rhannol weledol o fannau cyhoeddus oherwydd yr angen 
iddo fod mewn lleoliad weddol agored i sicrhau y byddai’n gweithio i’w gapasiti yn llawn. 
Nodwyd gyda’r safle arfaethedig yn un coediog, byddai’r tŵr yn weddol guddiedig o’r rhan 
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fwyaf o fannau cyhoeddus ac na fyddai yn goruchafu na gormesu unrhyw eiddo preifat. 
Ategwyd bod nifer o strwythurau main ag uchel eisoes yn bodoli yn yr ardal sydd yn 
cynnwys coed sylweddol, polion llinellau ffôn a rhes o beilonau trydan. Amlygwyd bod yr 
Uned Bioamrywiaeth wedi gofyn am adroddiadau ychwanegol ynghylch yr effaith ar 
ecoleg a choed gan fod y datblygiad wedi ei leoli ar safle o dir amaethyddol sydd heb ei wella  
a bod coed brodorol aeddfed gerllaw.

Ystyriwyd fod y bwriad yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion y polisïau 
perthnasol.

b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 
hwn), y pwyntiau canlynol;

 Nad oedd y cais yn cydymffurfio gyda pholisïau - yn groes i TAN19
 Nad oedd sylw digonol wedi ei  roi i ardaloedd o dirwedd arbennig
 Nad oedd asesiad gwrthrychol wedi ei gwblhau - y cynnig yn dibynnu ar ddehongliad 

gwrthrychol
 Bod yr astudiaeth dewis safle yn wan ac yn anfoddhaol
 Yr ardal yn cael ei defnyddio yn aml gan bobl leol
 Diffyg y cais o ddangos dealltwriaeth o’r safle
 Bod gofynion Llywodraeth Cymru yn ‘gosod yr hawl’ ac mai rhwystr i’r broses yw’r 

Pwyllgor
 Bod y cais yn cynnwys ffeithiau anghywir
 Awgrym cryf i wrthod yr argymhelliad
 Dim gwrthwynebu mastiau – y mast yma yn y lle anghywir

c) Mewn ymateb i’r sylwadau, nododd Uwch Reolwr y Gwasanaeth Cynllunio bod rhagor o 
wybodaeth wedi ei ddarparu a bod safleoedd amgen wedi eu hystyried. Ategodd bod y 
polisïau yn gefnogol i’r math yma o ddatblygiad a’i fod yn hyderus bod yr asesiad yn ystyried 
yr holl faterion cynllunio perthnasol.

ch) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais

d) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:
 Oes modd ystyried bod ‘rhannu’ mastiau / peilonau cyfagos?
 Awgrym rhoi Gorchymyn Cadw Coed ar y goeden sydd o flaen y safle

dd) Mewn ymateb i sylw ynglŷn â rhannu polion, nodwyd bod materion diogelwch yn ystyriaeth 
ynghyd a sicrhau bod y peilonau yn y llefydd cywir i sicrhau’r effaith gorau posib. Ategwyd bod 
y safle yn diwallu'r angen a bod yr ymgeisydd wedi cyfarch y rhesymeg dros y dewis o safle.

e) Penderfynwyd caniatáu y cais yn ddarostyngedig i amodau cynllunio perthnasol

1. Amser
2. Cydymffurfio gyda’r cynlluniau
3. Tynnu’r mast a’r offer cysylltiol ac adfer y tir os yw’r defnydd yn dod i ben.

       4. Rhaid cyflwyno Datganiad Dulliau Adeiladu Amgylcheddol cyn dechrau ar y 
datblygiad

5. Dim gwaith i goed heb gytuno ymlaen llaw gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol
6. Amod lliw mast a’r antena/dysgl
7. Amod lliw ffens a’r “cabinets”
8. Rhaid ymgymryd ag arolwg archeolegol cyn dechrau gwaith
9. Rhaid ffensio ardal gwarchod gwrychoedd / coed cyn dechrau unrhyw 

waith arall ar y safle
10. Rhaid dilyn argymhellion yr Adroddiad Asesiad Ecolegol yn union
11. Rhaid cyflwyno Cynllun Plannu a’i ddilyn yn union 

Tud. 8



PWYLLGOR CYNLLUNIO 14/05/18

2. Cais rhif  C17/0903/16/LL - Carreg y Fedwen, Sling, Tregarth, Bangor 

Creu canolfan ymchwil a menter iachâd acwstig cysegredig gan gynnwys codi pedwar 
adeilad newydd, creu meysydd parcio a chodi wal ffin 2.3m o uchder (cais diwygiedig i gais 
a dynnwyd yn ôl - C16/1158/16/LL)

Roedd yr Aelodau wedi ymweld â’r safle

a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn 
ydoedd i greu canolfan ymchwil newydd ar gyfer cwmni menter gymunedol. Amlygwyd y 
gohiriwyd y penderfyniad yn wreiddiol yng nghyfarfod Pwyllgor Cynllunio 15 Ionawr, 2018 er 
mwyn trefnu ymweliad safle. Ategwyd bod gwybodaeth ychwanegol wedi ei dderbyn gan yr 
ymgeisydd yn rhoi eglurhad mwy manwl o natur y datblygiad arfaethedig oedd yn cynnwys 
cais i newid disgrifiad y bwriad i “Swyddfa, Ystafell Amlbwrpas a Chyfleuster Ymchwil” yn unol 
â’r Datganiad Dyluniad a Mynediad a gyflwynwyd.

Eglurwyd y byddai tair elfen i’r cyfleuster:
 Swyddfa
 Ystafell aml-ddefnydd (y brif gromen) – i’w ddefnyddio ar gyfer chwarae a recordio 

offerynnau acwstig a lleisiau ar gyfer profi eu heffeithiau ar iechyd dynol. Mae’r 
adeilad wedi ei ddylunio er mwyn darparu ansawdd uchel o sŵn a chyda mesurau 
lliniaru fel na fyddai’r sŵn i’w glywed yn allanol.

 Tair cromen fechan wedi eu dylunio i gyseinio ag amleddau penodol.

Ategwyd mai’r bwriad yw y byddai’r adeiladau unigol wedi eu “tiwnio” fel bod effaith unrhyw 
amledd yn cael ei uchafu gyda gobaith o ddarparu modelau pensaernïol y gellid eu 
hatgynhyrchu ar gyfer gosod mewn adeiladau presennol. Cadarnhawyd nad oedd bwriad trin 
cleifion ar y safle, ond ymchwilio er mwyn deall, modelu a phrofi effeithlonrwydd nodweddion 
acwstig. 

Nodwyd bod y safle mewn lleoliad ynysig mewn coedwig gymysg ac ystyriwyd y byddai’r 
adeiladau, oherwydd eu maint a deunyddiau, yn gweddu’r safle ac yn guddiedig o welfannau 
pell. O safbwynt ymyrraeth gyffredinol, cadarnhawyd y disgwylir dau aelod a staff fod ar y 
safle i ddechrau (o bosib i gynyddu i 5), gyda’r nifer o gwsmeriaid yn y “rhifau sengl isel” ar 
unrhyw adeg benodol.

Ni ystyriwyd fod y bwriad yn groes i unrhyw bolisi cynllunio perthnasol o fewn y Cynllun 
Datblygu Lleol. Ategwyd ei fod yn ddefnydd priodol o’r safle ac nad oedd yn debygol o achosi 
effeithiau andwyol annerbyniol o safbwynt y polisïau hynny. Nodwyd hefyd nad oedd y 
wybodaeth newydd a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd yn newid yr argymhelliad.

 
b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 

hwn), y pwyntiau canlynol;
 Nad oedd dyfodol i’r fenter
 Bod trigolion ardal Pentir yn poeni yn ddirfawr am effaith weledol y datblygiad
 Ei fod yn amheus o’r gair ‘ymchwil’
 Bod y cytiau gwellt a phren allan o gymeriad
 Petai'r fenter yn methu, pa ddefnydd fydd o’r lle?
 Bod y busnes yn annelwig
 Argymell gwrthod

c) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais

ch) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:
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 Balch o gael gwybodaeth ychwanegol yn cadarnhau mai gwaith ymchwil yn unig fydd 
yn cael ei ddarparu ac nid trin cleifion

 Siâp iglw ddim yn briodol i’r ardal
 Pam nad oes gofyn i’r busnes yma gael ei leoli mewn stad ddiwydiannol?
 Nid yw dyluniad y datblygiad yn gweddu i’r ardal
 Effaith weledol
 Nad oedd sail wyddonol i’r gwaith ymchwil
 Os nad yw’r fenter yn gynaliadwy ac yn methu fel busnes, beth fydd yn digwydd i’r 

adeiladau?
 Awgrym gosod amod i ddymchwel yr adeilad petai’r fenter yn dod i ben
 Cais i warchod llwybr cyhoeddus (rhif 59) yn ystod y datblygiad ac wedi hynny.

d) Penderfynwyd caniatáu y cais yn ddarostyngedig i amodau cynllunio perthnasol.

1. Amser cychwyn y datblygiad 
2. Datblygiad yn llwyr unol a'r cynlluniau
3. Deunyddiau
4. Amod Bioamrywiaeth
5. Rhaid cwblhau’r ddarpariaeth barcio cyn i’r safle fod yn weithredol
6. Rheoli amser gweithredu – 09:00 – 17:00 Llun i’r Sadwrn
7. Rhaid cyflwyno  a chytuno mesurau rheolaeth sŵn cyn i’r adnodd ddod yn 

weithredol
8. Amod i gyfyngu lefel sŵn all gyrraedd yr eiddo preswyl agosaf

3. Cais rhif C17/1094/36/LL – The Cross Foxes, Garndolbenmaen, Gwynedd

Newid defnydd o dŷ tafarn i dŷ preswyl

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi y gohiriwyd y penderfyniad   ym 
mhwyllgor Ebrill 16eg 2018 er mwyn gofyn i gynrychiolwyr Cymdeithas Cymunedol 
Garndolbenmaen am wybodaeth bellach, ar ffurf pecyn ariannol realistig, ar gyfer eu bwriad  
o brynu’r adeilad a’i gadw fel tŷ tafarn, ynghyd a thystiolaeth o gynnig ariannol rhesymol i 
brynu’r eiddo.

        
Ers y penderfyniad i ohirio, mynegwyd bod y cais bellach yn destun apêl ffurfiol i’r Arolygaeth 
Gynllunio am ddiffyg penderfyniad o fewn yr amserlen briodol. Nodwyd bod trefn ffurfiol i 
ddelio gydag apêl am ddiffyg penderfyniad ac amlygwyd bod y rheoliadau perthnasol o fewn 
Deddfwriaeth Cynllunio yn nodi’r canlynol:

Ar gyfer apeliadau Cynllunio ble mae apêl wedi ei wneud am fethiant yr Awdurdod Cynllunio 
Lleol i wneud penderfyniad ar y cais o fewn y cyfnod priodol, mae cyfnod o 4 wythnos o 
dderbyn yr apêl ble mae cyfle i’r Awdurdod Cynllunio Lleol barhau i benderfynu’r cais.

Yn yr achos yma, cyflwynwyd yr apêl i’r Arolygaeth Cynllunio ar y 18fed o Ebrill gyda’r angen 
am benderfyniad erbyn Mai 16eg. Atgoffwyd yr Aelodau bod y cais hefyd wedi ei ohirio ym 
Mhwyllgor Cynllunio 26ain o Chwefror 2018 er mwyn rhoi cyfle i’r gymdeithas gymunedol leol 
gyflwyno tystiolaeth o’u bwriad i brynu’r adeilad er mwyn cadw ei ddefnydd fel tŷ tafarn.

Nodwyd, ei bod yn rhesymol ystyried nad oedd y defnydd presennol bellach yn hyfyw fel 
tafarn. Derbyniwyd gwybodaeth gyda’r cais gan gwmni o gyfrifwyr yn cadarnhau bod dirywiad 
wedi bod ers rhai blynyddoedd yn nhrosiant y busnes.
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Mynegwyd bod argymhelliad y swyddogion yn glir i ganiatáu y cais, ond cyfeiriwyd at dri 
opsiwn, oedd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad, yn amlygu'r risgiau i’r Cyngor, oedd yn agored 
i’r Pwyllgor eu hystyried.

b) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais yn unol ag argymhelliad y swyddogion fyddai’n golygu 
fod yr apêl yn dod i derfyn heb unrhyw weithrediad pellach gan osgoi costau i’r Cyngor.

c) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:
 Bod asedau cymunedol yn cael llawer mwy o sylw o dan y Localism Act  yn Lloegr
 Y Pwyllgor eisoes wedi cynnig 9 wythnos i’r Gymdeithas Gymunedol - dylid cadw at 

eu gair a chadw at yr amserlen

ch) Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r amserlen, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio 
bod y Pwyllgor yn cael eu gorfodi i drafod y cais oherwydd trefniadau apêl. Ategodd y 
buasai yn dymuno gweld y dafarn yn parhau fel tafarn, ond gyda’r busnes wedi bod ar y 
farchnad ers 2011, nid oedd prynwr wedi dod ymlaen. Nododd bod y Gymdeithas Gymunedol 
yn ceisio prynu'r safle, ond nad oedd pecyn ariannol realistig na chynnig cadarn wedi ei 
wneud.

d) Mewn ymateb i sylw ynglŷn â thebygolrwydd y Gymdeithas Gymunedol o gyrraedd eu targed, 
nododd y Rheolwr Cynllunio bod y wybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd wedi ei gynnwys 
ym mharagraff 5.14 o’r adroddiad. Ategwyd bod cyfarfod cymunedol wedi ei gynnal a 
derbyniwyd bod bwriad y gymdeithas gymunedol yn ddiffuant a chanddynt gynllun busnes 
uchelgeisiol iawn sydd i’w ganmol. Er hynny, nodwyd mai ychydig o filoedd yn unig oedd 
wedi ei addo i’r ymgyrch, hyd yma, oedd ymhell o’r targed.

dd) Mewn ymateb i bryder y gall y gymdeithas herio penderfyniad y Pwyllgor o newid eu meddwl 
ynglŷn â’r amserlen, nododd y Cyfreithiwr na fydd sail i’r her gan fod angen i’r Pwyllgor ddod 
i gasgliadau yn gynt oherwydd yr amserlen statudol. Nododd hefyd nad oedd dim byd yn 
arbed i’r Gymdeithas Gymunedol rhag gwneud cynnig am yr adeilad.

e) Gwnaed cais am bleidlais gofrestredig

Yn unol â’r Rheolau Gweithdrefn, cofnodwyd y bleidlais ganlynol i ganiatáu y cais:

O blaid y cynnig i ganiatáu y cais, (8) Y Cynghorwyr: Anne Lloyd Jones, Huw Wyn Jones, 
Berwyn Parry Jones, Edgar Wyn Owen, Dilwyn Lloyd, Eric Merfyn Jones, Siân Wyn Hughes, 
Owain Williams

Yn erbyn y cynnig i ganiatáu y cais, (2) Y Cynghorwyr: Gruffydd Williams ac Eirwyn 
Williams

Atal, (1) Y Cynghorydd Catrin Wager

f) Penderfynwyd caniatáu y cais

Amodau

1. Amser
2. Cydymffurfio gyda chynlluniau
3. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir

4. Cais rhif C17/1011/24/LL – Safle Fron Deg, Rhostryfan, Caernarfon

Cais llawn i godi 4 tŷ deulawr newydd i gymryd lle 4 byngalo fel y caniatawyd yn flaenorol
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Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

a) Argymhellodd y Rheolwr Cynllunio i ohirio penderfyniad ar y cais gan fod anawsterau cofrestru 
i siarad wedi bod ar y cais ynghyd ag awgrym i ymweld â’r safle.

b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 
hwn), 

 Bod y safle wedi dioddef llifogydd yn y gorffennol ac nad oedd digon o waith paratoi 
pellach wedi ei wneud

 Angen gofyn i’r datblygwr wella trefniadau dŵr wyneb
 Angen amodau pendant fyddai yn ymdrin â sefyllfa llifogydd a gorlif dŵr wyneb
 Gormod o dai ar y safle yn arwain at ormod o geir
 Angen ystyried preifatrwydd tai cyfagos - goredrych
 Nifer o broblemau parcio yma 
 Dim mynediad i wasanaethau brys – datrysiadau eisoes wedi gorfod eu gwneud i 

gasglu gwastraff
 Byddai cadw at 4 byngalo yn gweddu yn well ac yn edrych yn naturiol
 Dim sôn am dai fforddiadwy yn y cais
 Cytuno gyda’r awgrym i ymweld â’r safle
 Angen ystyried y safle yn ystod yr hwyr – posib dosbarthu lluniau

c) Cynigiwyd ac eiliwyd i ohirio y cais 

ch) PENDERFYNWYD gohirio y cais
- anawsterau cofrestru i siarad ar y cais ac felly angen sicrhau ail gyfle
- angen trefnu ymweliad safle

5. Cais rhif C18/0233/15/LL - Tir ger Tŷ Du Road, Llanberis, Caernarfon

Newid defnydd tir i ddarparu 5 llecyn parcio ffurfiol, llwybr troed newydd ac ardaloedd gardd

a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi  mai cais ydoedd i 
ddarparu 5 lle parcio ffurfiol fyddai’n cael eu gosod i drigolion lleol, ynghyd â darparu llwybr 
troed i’r safle o Fron Goch a newidiadau i’r trefniant ar gyfer gerddi a mynediad i’r tai bwriedig.

Amlygwyd mai safle parcio preifat ydoedd ac y byddai unrhyw drefniadau ynghylch hawliau 
parcio yn faterion preifat rhwng y defnyddwyr a’r perchennog. Ategwyd gall fod peth ymyrraeth 
i  eiddo cymdogion fod drwy oleuadau ceir a sŵn y nifer bychan o leiniau parcio a fwriedir, 
lleoliad a gogwydd y safle parcio, ynghyd â’r defnydd cyson o’r ffordd gerllaw. Ni ystyriwyd y 
byddai’r datblygiad yn newid y sefyllfa o safbwynt mwynderau preifat mewn modd 
arwyddocaol o’i gymharu â’r hyn a ganiatawyd eisoes. 

Nodwyd y byddai’r lleiniau parcio yn ymestyn hyd at 1.2m i’r parth diogelu gwreiddiau coed a 
adnabuwyd yn y cynllun safle blaenorol, ond eglurwyd bod gwaith i wyneb y tir eisoes wedi 
digwydd yn y lleoliad hwn fel rhan o gynllun gwelliannau carthffosiaeth Dŵr Cymru. Amlygwyd 
y byddai'r coed a oedd i’w plannu ar y rhan yma o’r safle yn cael eu plannu mewn man arall.

Ategwyd bod pob mater cynllunio perthnasol wedi ei ystyried a bod y newidiadau a gynigiwyd 
yn dderbyniol.

b) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais

c) PENDERFYNWYD caniatáu y cais
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Amodau

1. Amser
2. Cydymffurfio gyda’r cynlluniau
3. Amod Dŵr Cymru

6. Cais rhif C18/0266/44/LL – 26, Y Ddol, Porthmadog

Codi estyniad deulawr ar ochr eiddo ag estyniad unllawr ar y cefn

a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y cais wedi ei ddiwygio o’i 
gyflwyniad gwreiddiol trwy ddileu balconi juliet ar lawr cyntaf yr edrychiad cefn. Nodwyd fod y 
cais yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio gan mai'r Aelod Lleol oedd yr ymgeisydd.

Golygai'r  bwriad  ychwanegiad at estyniad cefn unllawr presennol er mwyn creu ystafell fyw 
ac ystafell fwyta fwy.  Byddai’r estyniad newydd yn darparu ystafell wely ag ystafell ymolchi 
ar y llawr cyntaf heb newidiadau mewnol i’r llawr daear presennol.

Wedi ystyried yr holl faterion Cynllunio perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a 
chenedlaethol, ystyriwyd na fyddai’r bwriad yn cael effaith niweidiol andwyol ar yr ardal a thai 
cyfagos a bod dyluniad diwygiedig y bwriad yn dderbyniol.

b) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais

c) PENDERFYNWYD caniatáu y cais

Amodau

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd.
2. Unol gyda’r cynlluniau.
3. Llechi
4.       Gorffeniadau’r waliau
5.       Tynnu hawliau PD ffenestri

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 2.15pm.

                                                                         CADEIRYDD
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD PWLLHELI

Rhif:    1

Cais Rhif: C18/0127/39/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

07/03/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Llanengan

Ward: Abersoch

Bwriad: Adeiladu cwt glan mor yn lle un presennol 

Lleoliad: Cwt Glan Mor 27,  Porth Mawr, Abersoch, Pwllheli  
LL53 7EF

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

1.1 Cais yw hwn i gyfnewid cwt glan môr presennol (rhif 27) am gwt newydd mwy ar 
draeth Borth Fawr, Abersoch.  Mae’r cwt presennol yn llydan gyda llethr y to yn disgyn 
i’r blaen ac mae wedi ei osod yn wahanol i osodiad gweddill cytiau’r cyffiniau.  
Byddai’r cwt glan môr arfaethedig yn mesur oddeutu 4.2 medr o led wrth 5 medr o hyd 
gyda tho cysgodol yn ymestyn allan medr yn fwy.  Bwriedir gosod llwyfan bren 4.2m 
o ddyfnder o’i flaen a storfa gaeedig o dan y dec. Bwriedir gorffen y to a waliau allanol 
y cwt gyda shitiau bocs proffil.

1.2 Saif y cwt ymysg rhes o gytiau glan y môr eraill ar draeth Borth Fawr yn Abersoch. 
Safle arfordirol cefn gwlad ydyw sydd o fewn dynodiad Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol Llyn, ger Arfordir Treftadaeth ac o fewn dynodiad Ardal Rheoli Newid 
Arfordirol. 

1.3 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio gan fod tri gwrthwynebiad wedi ei dderbyn.   

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

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

PCYFF 3: Dylunio a siapio lle
ARNA 1 : Ardal Rheoli Newid Arfordirol
PS 19: Gwarchod lle’n briodol gwella’r amgylchedd naturiol
AMG 1:  Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 
AMG 4:  Gwarchod yr Arfordir
AMG 5:  Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9) 2016
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 Dim hanes cynllunio blaenorol nac ymholiad ymlaen llaw. 

4.          Ymgynghoriadau:
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Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Gwrthwynebir oherwydd nad yw’r un maint a’r gwreiddiol 
ac er y nodir yng nghyflwyniad y Datganiad Dylunio a 
Mynediad mai ‘codi un newydd yn lle un a ddinistriwyd 
yn stormydd gaeaf 2013-2014’ yw’r bwriad, dangosir yn 
glir iawn yn y llun atodedig y deil ar ei draed.

Uned Ardal o 
Harddwch Naturiol 
Eithriadol: 

Mae Cwt Glan Mor rhif 27 wedi ei leoli ymysg cytiau eraill 
ar ran uchaf o draeth Abersoch ac yn yr AHNE.  Mae’r cwt 
wedi ei osod yn groes i’r cytiau eraill ond mae’n 
ymddangos mewn cyflwr gweddol dda. Nid yw 
mesuriadau'r cwt presennol wedi eu darparu ond er gweddu 
i’r cefndir dylid osgoi adeilad rhy lydan ac uchel. Hefyd, er 
cadw cymeriad hanesyddol yr adeilad gwreiddiol awgrymir 
shitiau rhychog (Corrugated) yn hytrach na box profile a 
drysau pren (nid shutters).

Uned 
Bioamrywiaeth: 

Dim pryderon Bioamrywiaeth am y cais. 

Uned Morwrol a 
Pharciau Gwledig:

Heb eu derbyn

Cyfoeth Naturiol 
Cymru:

Nid oes gan CNC unrhyw wrthwynebiad i’r cais. 

Perygl Llifogydd: Mae safle’r cais wedi ei leoli tu allan i, 
ond wrth ymyl, parth C2, fel y diffinnir ym map cyngor 
datblygu y cyfeirir ato dan TAN 15 Datblygu a Pherygl 
Llifogydd. Mae ein map llifogydd diweddaraf yn cadarnhau 
bod y cwt glan môr wedi’i leoli yn union y tu allan i’r 
amlinelliadau llifogydd llanwol 1% (1 mewn 100 o 
flynyddoedd) a 0.1% (1 mewn 1000 o flynyddoedd). Er 
hynny, oherwydd lleoliad arfordirol agored y cwt, dylai’r 
ymgeisydd fod yn ymwybodol o’r perygl o lifogydd yn sgil 
y tonnau. Ymhellach, dylai cynnydd yn lefel y môr yn sgil 
newid hinsawdd arwain at stormydd a llifogydd amlach. O’r 
herwydd, argymhellwn y dylai’r deunyddiau adeiladu a 
ddewisir fod yn rhai cryf sy’n gallu gwrthsefyll llifogydd 
cyn belled ag y bo modd.

Safle Gwarchodedig: Mae’r safle wedi’i leoli yn union y tu 
allan i Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Pen Llŷn a’r 
Sarnau. Os caiff rhagofalon priodol yn ymwneud ag atal 
llygredd a rheoli gwastraff eu rhoi ar waith, ni chredwn y 
bydd y datblygiad yn effeithio ar nodweddion nac amcanion 
cadwraethol y safle.  

Rheolaeth Amgylcheddol 
O ran unrhyw wastraff adeiladu a gynhyrchir yn ystod y 
datblygiad, dylid cael gwared ag ef mewn ffordd foddhaol 
yn unol â’r gofynion dyletswydd gofal dan adran 34 Deddf 
Diogelu’r Amgylchedd 1990. 
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Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle.  Daeth y cyfnod hysbysebu 
i ben ar   5 Ebrill 2018. Derbyniwyd 2 sylwad/ 
gwrthwynebiad ar sail: 
 Uchder – wedi ei ddangos fel rhif 28, ond mae hwnnw 

fymryn yn uwch na’r gweddill.
 Ystyried y drws rholio yn weledol israddol
  Gor-ddatblygiad

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Mwynderau gweledol a Thirlun

5.1 Mae’r bwriad yn ymwneud â chyfnewid cwt glan môr presennol am gwt glan môr 
newydd, gan gylchdroi ei osodiad a chynyddu ei faint.  Nodwyd yn ystod yr archwiliad 
mai hwn yw’r unig gwt o fewn y rhes, i’r gogledd o fynedfa’r traeth, sydd wedi ei osod 
ar ffurf lydan. Mae’r cwt presennol yn mesur oddeutu 3 medr o uchder i’r brig, 4 medr 
o led yn y blaen, oddeutu 3 medr mewn dyfnder yn ôl, gyda’r llyfan bren yn ymestyn 
allan oddeutu 2.2 medr. Byddai’r cwt arfaethedig yn mesur ychydig mwy, sef 3.3 medr 
o uchder, 4.2 medr o led yn y blaen, 5 medr mewn dyfnder gyda tho cysgodol yn 
ymestyn allan medr yn fwy. Byddai’r llwyfan pren yn ymestyn allan 4.2medr o flaen y 
cwt a byddai storfa gaeedig o dan y cwt.  Mae’r cynlluniau yn nodi y byddai’r cwt yr 
un uchder a brig cwt rhif 28 gyfochrog (i’r gogledd) sydd newydd ei adnewyddu’n 
ddiweddar ac y byddai’r llwyfan yn dilyn yr un llinell datblygu. Bwriedir gosod drysau 
rholio a byddai’r cwt wedi ei orffen gyda shitiau bocs proffil dur ond nid oes manylion 
wedi ei gynnwys am ei liw.

5.2 Mae ychydig o sylwadau ymgynghoriadau a thrydydd parti wedi mynegi pryder am y 
bwriad, ar sail maint, uchder a gorffeniad y cynnig, a dyma’r rheswm dros ei gyflwyno 
i’r pwyllgor.  Er bod y bwriad yn golygu cyfnewid cwt am gwt mwy, ni ystyrir fod y 
cynnig yn afresymol o ran graddfa, uchder a mas, nac yn or-ddatblygiad, gan ei fod i 
raddau helaeth yn dilyn yr un patrwm maint a chytiau eraill yn y rhes. Credir hefyd fod 
cylchdroi’r cwt yn dderbyniol ac yn cynnig mwy o ddilyniant na’r ffurf bresennol.  O 
ran yr uchder, nodir fod sylw wedi ei godi am y ffaith y byddai'r un maint a chwt rhif 
28, sydd i weld fymryn yn uwch na lleill.  Fodd bynnag, ni ystyrir fod y cynyddu o 0.3 
medr mewn uchder yn mynd i gael effaith gweledol sylweddol wahanol yn yr achos 
yma ac o gofio natur symudol twyni tywod byddai’n anodd cael llinell uchder gwbl 
syth.  O ran y deunyddiau, mae’r Swyddog AHNE wedi awgrymu y byddai shitiau 
rhychog (Corrugated) yn cadw cymeriad hanesyddol yr adeilad gwreiddiol yn well na 
bocs proffil a drysau pren nid drysau rholio. Tra gwerthfawrogir y pwyntiau am y 
gorffeniadau, ystyrir y byddai’n anodd gwrthod ar sail hynny ac yn anodd mynnu 
shitiau rhychog, o ystyried fod nifer o gytiau o ddeunydd bocs proffil o fewn yr un rhes. 
Yn yr un modd, cytunir nad yw drysau rholio yn nodwedd ddelfrydol ar y cytiau, serch 
hynny, ni ystyrir ein bod mewn sefyllfa i wrthod y cais ar sail hynny.

5.3 Gan fod dyluniad y bwriad yn addas i gwt glan mor a’i osodiad, ymddangosiad, 
graddfa, uchder a thriniaeth drychiadau'r bwriad yn gymharol debyg i weddill cytiau’r 
rhes, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail polisi PCYFF 3 CDLL ac yn parchu ei 
gyd-destun safle a’i le yn y dirwedd. 

5.4 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llyn, felly mae 
polisi AMG 1 yn ystyriaeth yma. Gan fod y bwriad yn cymryd lle cwt presennol ac 
ymysg rhes o gytiau tebyg ni ystyrir y byddai’r bwriad yn effeithio’n sylweddol ar 
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osodiad na golygfeydd arwyddocaol i mewn i’r AHNE yn yr achos yma. Ystyrir felly 
bod y datblygiad yn dderbyniol o agwedd polisi AMG 1 ac egwyddorion PS 19 CDLL.

5.5 Gan fod y cynnig yn ymwneud ac uwchraddio cwt sy’n bodoli’n bresennol, yn hytrach 
na datblygiad arfordirol o’r newydd, ystyrir fod y bwriad o gyfnewid y cwt yn cwrdd 
ag egwyddorion polisi AMG 4 CDLL.  Oherwydd natur y strwythur mae’n ofynnol ei 
leoli ar lan y môr a byddai a chysylltiad gweledol agos ag adeiladau a strwythurau sy’n 
bodoli eisoes.

Materion Llifogydd a rheoli newid arfordirol

5.6 Mae polisi ARNA 1 yn ystyriaeth yma, ble y dylid osgoi datblygiadau amhriodol mewn 
ardaloedd arfordirol bregus mewn ymgais i leihau risgiau o lifogydd ac effaith erydu 
arfordirol. Er bod y safle o fewn Ardal Rheoli Newid Arfordirol (ARhNA) mae’r 
bwriad dan sylw yn gallu bod yn dderbyniol o fewn yr ARhNA, gan ei bod yn 
gysylltiedig â defnydd dibreswyl presennol ar y safle. Er bod maen prawf 6 yn gofyn 
am gyflwyno asesiad llifogydd, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gofyn am asesiad 
o’r fath yn eu sylwadau, dim ond datgan fod y safle tu allan i’r amlinelliad llifogydd a 
thynnu sylw at y posibilrwydd o lifogydd gan gynghori y dylai’r cytiau fod o 
ddeunyddiau addas. Cyfnewid cwt presennol am gwt mwy yw’r bwriad a ystyrir yn 
dderbyniol o ran egwyddor polisi ARNA 1 CDLL.

Materion Bioamrywiaeth

5.7 Nid oedd gan y Swyddog Bioamrywiaeth unrhyw bryderon bioamrywiaeth ar y cais, 
felly ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd polisi AMG 5 CDLL. 

Unrhyw faterion eraill

5.8 Nodir bod sylwadau’r Cyngor Cymuned yn cwestiynu cynnwys y Datganiad Dylunio 
a Mynediad ynglŷn â chyflwr y cwt, fodd bynnag gan nad yw DDM yn angenrheidiol 
ar gais o’r fath, ni fyddai’n angenrheidiol gofyn am gywiriad a ni fyddwn yn rhoddi 
pwysau ar ei gynnwys. Gwerthfawrogir fodd bynnag, nad yw’r cwt yn ymddangos 
mewn cyflwr gwael ond mater i’r ymgeisydd ydyw os yw’n dymuno cyflwyno cais i’w 
newid.   

6. Casgliadau:

6.1 Wedi asesu’r bwriad yn erbyn y polisïau perthnasol ac ystyried yr ymatebion a 
sylwadau i gyd, ystyrir fod y cwt glan môr arfaethedig yn dderbyniol o ran maint, 
dyluniad a deunyddiau. O ystyried mai cwt i gymryd lle'r un gwreiddiol sydd dan sylw 
ni ystyrir y bydd newid arwyddocaol ar dirlun yr AHNE, ar fioamrywiaeth nac ar yr 
arfordir. Ystyrir bod y datblygiad yn bodloni gofynion y polisïau uchod ac felly yn 
dderbyniol i’w ganiatáu gyda’r amodau a restrir isod.

7. Argymhelliad:

7.1 Caniatáu gydag amodau:
1. Unol â’r cynlluniau
2. Lliw gorffeniad allanol i’w gymeradwyo
3. Dim defnydd byw na chysgu achlysurol.
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Rhif:    2

Cais Rhif: C18/0244/25/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

22/03/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Pentir

Ward: Pentir

Bwriad: Codi chwech tŷ newydd gan gynnwys 4 tŷ ar wahân 
a 2 dŷ pâr gyda pharcio a gerddi cysylltiedig 

Lleoliad: Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2NT

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: GWRTHOD
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1. Disgrifiad:

1.1 Mae hwn yn gais cynllunio llawn ar gyfer codi chwe thŷ, gan gynnwys pedwar tŷ ar 
wahân a dau dŷ pâr, ar ddarn o dir i’r gogledd ddwyrain o safle tai presennol Goetre 
Uchaf ym Mhenrhosgarnedd. Bwriedir i’r ddau dŷ pâr fod yn rhai fforddiadwy.

1.2 Fe fyddai’r chwe thŷ ar lain o dir glas a adnabyddir fel llecyn agored cyhoeddus yn y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, wedi ei gysylltu gyda’r stad bresennol gyda ffordd 
newydd yn arwain o’r man troi ar ben y ffordd stad fel y’i caniatawyd.  Y bwriad fyddai 
i’r ddau dy pâr fod yn ddeulofft (math “Avon” - arwynebedd llawr 63.15m2), dau o’r 
tai eraill fod yn bedair llofft (math “Cambridge” - arwynebedd llawr 128.41 m2) ac un 
bob un o fath “Warwick” (3 llofft - 100.41 m2) a “Shrewsbury” (4 llofft - 107.94 m2). 
Fe fyddai gan y tŷ math “Shrewsbury” fodurdy integredig tra adeiledir modurai ar 
wahân ar gyfer y tri thŷ ar wahân arall.  Fe fyddai gan yr holl adeiladau waliau brics a 
/ neu rendr a thoeau o lechi naturiol.  

1.3 Cyflwynwyd y dogfennau isod er cefnogi’r cais :
 Adroddiad Arolwg Coed
 Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad
 Asesiad Ecolegol

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

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

ISA 4 : DIOGELU LLECYNNAU AGORED PRESENNOL

PCYFF 1 : FFINIAU DATBLYGU

PCYFF 2: MEINI PRAWF DATBLYGU

PCYFF 3: DYLUNIO A SIAPIO LLE

TAI 1: TAI YN Y GANOLFAN ISRANBARTHOL A’R CANOLFANNAU 
GWASANAETH TREFOL
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TAI 15 : TROTHWY TAI FFORDDIADWY A’U DOSBARTHIAD

TRA 2: SAFONAU PARCIO

TRA 4: RHEOLI ARDRAWIADAU CLUDIANT

AMG 5 : CADWRAETH BIOAMRYIAETH LLEOL

2.5 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 9, 2016

Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dyluniad

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

C16/0935/25/LL - Diwygio amod rhif 2 o ganiatâd cynllunio rhif C12/1347/25/LL er 
mwyn addasu dyluniad plotiau rhif 1,3,4,6,8,9 ac 11 - Caniatawyd 18/06/15

C16/0831/25/DA - Cais am ddiwygiad ansylweddol er mwyn newid dyluniad plotiau 
rhif :166, 167, 204, 205, 224, 225, 246, 247, 249, 250, 89, 92, 181, 208, 212, 220, 222, 
253, 255,, 258, 260, 91, 114, 117, 118, 195, 226, 88, 115, 116, 162, 170, 203, 263, 165, 
182, 197, 206, 210, 211, 223, 218, 252, 256, 265, 164, 213, 248, 251, 257, 261. 
Gwrthodwyd gan nad oedd yn ddiwygiad ansylweddol.

C16/0803/25/DA - Cais am ddiwygiad ansylweddol er mwyn newid dyluniad plotiau 
rhif 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 a 11. Gwrthodwyd gan nad oedd yn ddiwygiad ansylweddol.

C15/0634/25/LL - Addasu rhan o safle preswyl fel y caniatawyd o dan gyfeirnod 
C12/1347/25/LL er mwyn cynyddu nifer meddu byw o 245 i 266 ar ffurf tai ar wahân, 
tai par a fflatiau, gyda chanran fforddiadwy (35%), gan gynnwys llecynnau parcio a 
gerddi cysylltiol. Caniatawyd ar apêl – 22/04/16

C12/1347/25/LL - Codi 245 o unedau byw gan gynnwys tai ar wahân, tai par, fflatiau 
(yn cynnwys 86 uned fforddiadwy), mannau parcio a gerddi, gwaith cysylltiol, codi 
gorsaf bwmpio a dymchwel un adeilad allanol un llawr. Caniatawyd 02/09/13

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Gwrthwynebu
Mae’r safle yn dir agored / mwynderol yn y cais 
gwreiddiol.
Fe fyddai ei ddatblygu’n gor-ddatblygiad o’r safle
Nid yw’r safle o fewn yr ardal a glustnodwyd ar gyfer tai 
yn y Cynllun Datblygu Lleol
Mae pibellau carthffosiaeth a cheblau trydan dan y tir yma
Pryder ynghylch colli coed a gwrychoedd
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Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad yn sgil derbyn cynllun yn dangos 
trefniant ffordd ddiwygiedig i oresgyn pryderon 
cychwynnol.

Uned Llwybrau : Heb eu derbyn

Uned 
Bioamrywiaeth :

Heb eu derbyn

Adran Addysg : Heb eu derbyn

Dwr Cymru Dim gwrthwynebiad 
Mae angen cydymffurfio gydag amodau safonol Dŵr 
Cymru

Uned Strategol Tai : Heb eu derbyn

CADW : Dim gwrthwynebiad

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 
cyfagos. Derbyniwyd y sylwadau isod mewn ymateb i'r 
ymgynghoriad yn ymwneud ag ystyriaethau cynllunio 
materol :

 Nid oes angen am y tai hyn – mae digonedd o dai 
eisoes ar werth ym Mangor

 Fe fyddai’r datblygiad yn cynyddu’r drafnidiaeth 
sy’n defnyddio’r mynediad i’r stad sydd eisoes yn 
beryglus i geir a cherddwyr

 Mae diffyg darpariaeth barcio eisoes ar y stad ac fe 
fydda’r tai hyn yn ychwanegu at y galw

 Mae llecynnau agored yn hollbwysig ar gyfer 
iechyd a les trigolion lleol

Derbyniwyd yn ogystal y sylwadau isod nad ydynt yn 
ystyriaethau materol :

 Mae’r datblygwyr yn codi ffi ar gyfer cynnal a 
chadw llecynnau agored ac nid oes cynnig gostwng 
y ffi hon os collir llecyn agored

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y Datblygiad

5.1 Fe gyflwynwyd y cais hwn ar y cyd gyda chais arall am 2 dŷ ar safle gwahanol o fewn 
stad Goetre Uchaf ac mae’r Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd 
gyda’r cais yn ei wneud yn eglur bod yr ymgeiswyr yn gweld y ddau gais newydd fel 
rhan o’r safle presennol a dderbyniodd caniatâd yn 2013 a 2016. Mae’n hollbwysig 
nodi fodd bynnag nad oedd safle’r tai a’i ddangosir ar y cais hwn  yn ffurfio rhan o’r 
safle sydd wedi derbyn caniatâd ac yn wir, oherwydd i’r caniatadau blaenorol gael eu 
penderfynu dan bolisïau’r cynllun datblygu blaenorol, a bod y caniatadau hynny eisoes 
wedi eu gweithredu, mae’n rhaid ystyried y cais newydd hwn ar ei rinweddau ei hun 
dan y polisïau cynllunio cyfredol.  Yn ogystal, gan i’r ddau gais newydd fod am 
ddatblygiadau ar safleoedd cwbl wahanol, er y buasai’r ddau yn ffurfio estyniadau i’r 

Tud. 28



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/06/2018
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD PWLLHELI

stad sydd eisoes wedi derbyn caniatâd, mae eu cyd-destun ffisegol ac o safbwynt polisi 
yn gwbl wahanol ac mae’n rhaid ystyried y ceisiadau yn unigol ac nid ar y cyd.

5.2 Mae safle’r cais hwn gerllaw, ond (ar y cyfan) y tu allan i, ffin gogledd ddwyreiniol 
safle Goetre Uchaf a gafodd ganiatâd cynllunio yn flaenorol ar gyfer 266 uned anheddol 
(mae rhan ddeheuol y safle newydd, sy’n cynnwys y cyswllt a’r ffordd stad, oddi fewn 
yr ardal a gafodd caniatâd yn flaenorol ond fe fyddai’r tai y tu allan i’r safle hwnnw).  
Fe ystyrir felly fod hwn yn gais cynllunio newydd ar gyfer datblygiad tai ar safle ar hap 
o fewn ffin ddatblygu Canolfan Isranbarthol Bangor fel y’i diffinnir gan Gynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.  

5.3 O safbwynt y CDLL, mae Polisi PCYFF 1 yn annog cyfeirio datblygiadau i dir o fewn 
ffiniau datblygu ac mae TAI 1 yn awgrymu darpariaeth dai dangosol ar safleoedd ar 
hap o fewn ffiniau’r Ganolfan Isranbarthol o 479 uned.  Wrth ystyried bod hwn yn safle 
wag gerllaw ardal adeiledig bresennol o fewn ffin ddatblygu, fe all fod egwyddor 
datblygu unedau anheddol ar y safle yn addas ar gyfer helpu tuag at gwrdd gyda tharged 
datblygu’r CDLl. Wedi dweud hynny, mae Polisi TAI 1 yn ei wneud yn glir bod yn 
rhaid i safleoedd ar hap fod yn addas ac fe asesir addasrwydd y safle hwn isod.

Llecynnau Agored

5.4 Mae safle’r tai a gynhigir gan y cais hwn yn gyfan gwbl o fewn tir a’i clustnodir fel 
Llecyn Agored i’w Warchod ar fapiau Mewnosod y CDLl. Mae Polisi ISA 4 y CDLl 
yn annog gwrthod cynhigion fydd yn arwain at golli llecynnau agored presennol, gan 
gynnwys mannau gwyrdd amwynder, oni bai y gellid cwrdd â phedwar maen prawf 
penodol. Mae’r asesiad isod yn edrych ar y cynnig yng nghyd-destun y meini prawf 
hynny:

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

5.5 Mae’r Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd gyda’r cais yn honni 
bod 4.93ha o lecyn agored presennol o fewn stad Goetre Uchaf (sy’n 10.55ha yn ei 
gyfanrwydd). Nid oes manylion yn yr adroddiad pa dir a ystyriwyd yn llecyn agored 
wrth ddod at y ffigwr hwn ond, fe dybir i’r ymgeisydd gynnwys y mwyafrif o’r tir nad 
ydyw’n cael ei ddatblygu sydd ar y stad bresennol yn eu cyfrifiad.

5.6 Er gwaetha’r uchod mae’n rhaid cofio i fwyafrif llethol safle’r cais hwn gael ei 
ddynodi’n llecyn agored yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn 2017 yn sgil proses 
ymgynghori helaeth ac Archwiliad Cyhoeddus cyflawn i gadernid y polisïau a’r 
dynodiadau a gynhwyswyd ynddo. Nid oes unrhyw dystiolaeth wedi ei gyflwyno i 
ddangos bod yr angen am lecynnau agored yn yr ardal wedi lleihau ers yr adeg honno, 
yn wir gan i ddatblygiad y stad fynd yn ei flaen ymhellach ers mabwysiadau’r CDLl, 
fe dybir bod yr angen am lecynnau agored wedi tyfu os unrhyw beth dros y flwyddyn 
ddiwethaf.,  

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

5.7 Wrth ystyried nad ydyw’r datblygiad tai presennol eto wedi gorffen ni chredir bod 
modd dadlau bod yr angen hirdymor ar gyfer y cyfleuster wedi gorffen gan nad ydyw 
eto wedi cyrraedd ei lawn defnydd.

3. Y gellir cael darpariaeth amgen o'r un safon mewn ardal ac sydd yr un mor hygyrch 
i'r gymuned leol dan sylw;
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5.8 Mae llawer o’r tir gwag a dybir sydd wedi ei gynnwys yng nghyfrifiad yr ymgeisydd o 
Lecynnau Agored presennol, yn dir llethrog coediog ger yr A55 ac ni chredir ei fod yn 
rhesymol ystyried y tir hwnnw fel tir o’r un ansawdd mwynderol i gymuned 
Penrhosgarnedd a’r tir fflat, canolog a hygyrch a fyddai’n cael ei golli petai’r datblygiad 
hwn yn mynd yn ei flaen..

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

5.9 Ni fyddai unrhyw fuddion hamdden yn deillio o’r datblygiad fel y’i cynhigir.

Tai Fforddiadwy

5.10 Mae Polisi TAI 15 y CDLl yn ceisio sicrhau y darperir lefel briodol o dai fforddiadwy 
dros ardal y Cynllun. Mae safle’r cais hwn o fewn Canolfan Is Ranbarthol Bangor ac 
mae'r CDLl yn nodi y bydd disgwyl i unrhyw ddatblygiadau tai o ddwy uned neu ragor 
mewn canolfan o'r fath wneud cyfraniad tuag at gwrdd â tharged y CDLl ar gyfer 
darpariaeth tai fforddiadwy. Ym Mangor disgwylir cyfraniad o 20% o unrhyw gynllun 
tuag at gwrdd â'r targed tai fforddiadwy. Yn ddelfrydol, disgwylir i o leiaf un uned o 
fewn pob datblygiad gael ei hymrwymo trwy amod cynllunio neu gytundeb cyfreithiol 
i fod yn fforddiadwy. 

5.11 Wrth ystyried yr uchod, fe gredir bod cynnwys dau dŷ fforddiadwy yn y cynllun hwn 
yn dderbyniol dan ofynion polisi TAI 15 y CDLl.  

Dyluniad a deunyddiau

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

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

5.13 Oherwydd ei safle mewn lleoliad sydd gerllaw tai presennol, ni ystyrir y byddai’r tai 
hyn yn gwneud niwed arwyddocaol i edrychiad cyffredinol y safle nac yn amharu ar 
fwynderau gweledol yr ardal o'i gymharu gyda'r hyn sydd wedi'i ganiatáu eisoes. Fe 
gredir bod y  dyluniadau a'u cynhigir yn gweddu gyda’r tai eraill sydd ar y stad ac, yn 
gyffredinol, fe ystyrir bod dyluniad y datblygiad arfaethedig yn gweddu’r lleoliad 
mewn modd derbyniol. Ni ystyrir y buasai’r newidiadau a gynhigir yn achosi niwed 
arwyddocaol i ansawdd adeiledig y safle na’r gymdogaeth leol ac o’r herwydd fe ystyrir 
bod y datblygiad yn dderbyniol dan Bolisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y CDLl fel y maent 
yn ymwneud â'r materion hyn.

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl 

5.14 Oherwydd lleoliad, dyluniad a maint y tai arfaethedig, er y byddai peth effaith ar 
olygfeydd o dai cyfagos, ni ystyrir y byddai effaith niweidiol arwyddocaol ar 
fwynderau preifat o safbwynt cysgodi neu or-edrych. Fe gredir felly y byddai'r 
datblygiad yn dderbyniol dan Bolisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y CDLL o safbwynt yr 
effaith ar fwynderau preifat. 
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Materion priffyrdd

5.15 Yn ddarostyngedig i amod perthnasol, nid oedd gan yr Uned Trafnidiaeth 
wrthwynebiad i'r bwriad hwn ac  fe gredir bod y cynnig yn dderbyniol dan bolisïau 
TRA 2 a TRA 4 y CDLl.

6. Casgliadau:

6.1 Er gwaetha’r ffaith nad ydyw’n debygol y byddai niwed arwyddocaol yn deillio o’r 
datblygiad hwn i fwynderau trigiannol nac ychwaith i’r cymeriad adeiledig yr ardal, 
wedi pwyso a mesur y datblygiad arfaethedig yng nghyd-destun polisïau’r Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd ni chredir y gellid cymeradwyo’r cynlluniau a gyflwynwyd 
gan y byddai’n golygu colli llecyn agored mwynderol heb gyfiawnhad digonol fel sy’n 
ofynnol dan bolisi ISA 4 y CDLl.

7. Argymhelliad:

7.1 Gwrthod - rheswm :

1. Nid oes cyfiawnhad digonol wedi ei gyflwyno er caniatáu colli llecyn agored 
presennol ac felly nid yw’r cynnig yn cwrdd gyda gofynion ISA 4 Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.

.
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Rhif:    3

Cais Rhif: C18/0312/25/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

18/04/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Pentir

Ward: Pentir

Bwriad: Codi anecs un lloft un llawr

Lleoliad: 2, Maes Mawr, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2LR

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

1.1 Cais llawn yw hwn i godi anecs un llawr yng ngardd gefn yr eiddo a adnabyddir fel 2 
Maes Mawr, Penrhosgarnedd.  Yn fewnol, bydd yr anecs yn darparu cegin/ystafell fyw 
ac ystafell fwyta o fewn yr un gofod (21m2), ystafell ymolchi (3.42m2) ynghyd ac 
ystafell wely (8.7m2) gyda chyfanswm o 33.12m2 o arwynebedd llawr newydd.  Yn 
allanol, bydd yr adeilad o wneuthuriad rhannol to llechi a rhannol to gwastad, waliau o 
ro chwipio i weddu gyda’r brif dŷ ynghyd ac agoriadau UPV-c gwyn eto i gyd-weddu 
gyda’r brif dŷ.  Bydd uchder yr adeilad yn amrywio o 2.5m (to gwastad) i 3.9m (to 
llechi).  Bwriedir i aelodau o deulu a ffrindiau’r ymgeisydd ddefnyddio’r anecs i 
bwrpas gwyliau.

1.2 Bwriedir defnyddio’r llecyn parcio presennol ar gyfer yr anecs gyda 2 lecyn parcio 
eisoes yn nhu blaen y prif dŷ ynghyd â chyd-ddefnyddio’r llecyn ail-gylchu sydd yng 
nghefn y modurdy presennol.  Mae’r ardd gefn wedi ei sgrinio gan gloddiau/gwyros 
trwchus gyda choeden aeddfed ger yr agoriad presennol ynghyd a ffens bren sy’n 
gwahanu’r safle gydag eiddo rhif 1 Maes Mawr.  Lleolir yr agoriad cefn oddi ar cul-
de-sac sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion parcio gan breswylwyr lleol ac 
ymwelwyr.  Saif y safle oddi fewn i ffin datblygu Bangor fel y’i cynhwysir yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, 2017 (CDLL).  I’r gogledd o’r safle lleolir 
gerddi cefn anheddau Stad Ffordd Gwyndy, i’r dwyrain lleolir y cul-de-sac ac 
anheddau preswyl pellach draw, i’r de lleolir anheddau Stad Maes Mawr ac i’r 
gorllewin lleolir gerddi cefn anheddau preswyl Stad Maes Mawr.  

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

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

Polisi TRA2 – safonau parcio.

Polisi TRA4 – rheoli ardrawiadau cludiant.

Polisi PCYFF1 – ffiniau datblygu.

Polisi PCYFF2 – meini prawf datblygu.

Polisi PCYFF3 – dylunio a siapio lle.
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2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Nodyn Cyngor Technegol 12 Dylunio (2016).

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 Cais rhif C17/0694/25/LL - Adeiladu tŷ un llawr gyda pharcio yn nhu blaen rhif 2 Maes 
Mawr wedi ei wrthod ym Medi, 2017 ar sail tanseilio mwynderau preswyl preswylwyr 
cyfagos gan greu strwythur gormesol ynghyd â thanseilio mwynderau gweledol y 
strydlun a’r ffurf ddatblygedig ac awyrgylch y rhan yma o’r anheddle.

3.2     Cais rhif C17/1248/25/LL - Adeiladu tŷ un llawr gyda mynediad ar wahân a pharcio 
wedi ei wrthod yn Chwefror, 2018 ar sail tanseilio mwynderau preswyl preswylwyr 
cyfagos ynghyd â thanseilio mwynderau gweledol y strydlun a’r ffurf ddatblygedig ac 
awyrgylch y rhan yma o’r anheddle.

3.3    Cyflwynwyd ymholiad o dan gyfeirnod C16/1134/25/YM ar gyfer codi anecs ar safle’r 
cais cyfredol hwn. Cadarnhawyd mewn ymateb bod y fath strwythur o ran ei faint (a 
oedd yn fwy o ran arwynebedd allanol na’r cynllun diweddaraf hwn), defnydd, 
dwysedd a’i leoliad ger y tŷ yn dderbyniol a phe bai cais yn cael ei gyflwyno am anecs 
byddai angen cynnwys amod yn sicrhau bod yr anecs ei hun yn israddol i ddefnydd 
eiddo’r ymgeisydd a ddim i’w ddefnyddio fel annedd ar wahân.

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Argymell gwrthod ar sail dwysedd yr adeiladau mewn stad 
o dai wrth ddatblygu anheddau mewn gerddi.

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad.

Cyfoeth Naturiol 
Cymru:

O’r wybodaeth a gyflwynwyd nid yw CNC o’r farn bod y 
datblygiad yn effeithio ar fater a restrwyd ar Restr Wirio 
Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ymgynghoriadau Cynllunio 
(2015).

Dŵr Cymru: Angen i’r ymgeisydd gysylltu â Dŵr Cymru ynglŷn â statws 
y garthffos gyhoeddus.

Uned Gwarchod y 
Cyhoedd:

Dim ymateb.
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Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

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

 Byddai’r bwriad yn gwaethygu’r problemau parcio 
enfawr sydd yn nalgylch safle’r cais ac yn 
amharu’n andwyol ar y gallu i droi cyfeiriad 
cerbydau o fewn y cul-de-sac ei hun. 

 Nid yw’r bwriad yn parchu cymeriad nac yn 
diogelu nodweddion yr ardal adeiledig leol a 
buasai codi tŷ yng nghefn yr eiddo yn tanseilio 
patrwm datblygu'r ardal leol.

 Byddai codi adeilad o’r fath yn amharu’n andwyol 
ar fwynderau gweledol ar sail mwynhau gerddi 
mwynderol preifat.

 Byddai codi adeilad o’r fath yn creu strwythur 
gormesol ac yn amharu’n andwyol ar gerddi cefn 
anheddau cyfagos yn groes i ofynion Polisi 
PCYFF3 o’r CDLL.

 Colli gwagle amwynder ar draul gofynion Polisi 
PCYFF2 o’r CDLL.

 Byddai creu anecs yn gyfystyr a gor-ddatblygiad o 
ardd cefn rhif 2 Maes Mawr.

 Byddai creu anecs yn gyfystyr a chodi tŷ newydd 
ar sail ei effaith ar fwynderau preswyl a diogelwch 
ffyrdd.

  Nid yw dyluniad a graddfa’r anecs yn adlewyrchu 
graddfa a dyluniad y tai sydd o’i amgylch.

 Gallai caniatáu’r cais hwn osod cynsail peryg ar 
gyfer    ceisiadau cyffelyb yn y dyfodol ar draul 
cymeriad yr ardal.

 Dylid gwrthod y cais presennol yn unol â’r 
rhesymau gwrthodwyd y cais blaenorol gan ei fod, 
mewn gwirionedd, ar gyfer yr un fath o 
ddatblygiad (tŷ newydd ar wahân).

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’r egwyddor o leoli datblygiadau newydd wedi ei selio ym Mholisi PCYFF1 o’r 
CDLL sy’n datgan caniateir cynigion y tu fewn i ffiniau datblygu yn unol â pholisïau 
a chynigion eraill y Cynllun Datblygu, polisïau cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio 
perthnasol eraill. I’r perwyl hyn, felly, credir bod y cais diweddaraf hwn o ddarparu 
anecs go fechan ei faint a’i raddfa o fewn cwrtil preswyl 2 Maes Mawr yn dderbyniol 
mewn egwyddor gan ystyried yr asesiad isod.

Mwynderau gweledol

5.2 Mae Polisi PCYFF3 yn datgan gwrthodir cynigion os nad ydynt yn dderbyniol ar sail 
gosodiad, ymddangosiad, graddfa, uchder, mas, parchu cyd-destun y safle a’r driniaeth 
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i’r drychiadau. Dywed eglurhad y polisi arbennig hwn rhaid i osodiad a dyluniad 
datblygiadau newydd fod wedi’u selio ar ddealltwriaeth drylwyr o’r safle ei hun a’i 
gefndir ehangach.  Mae safle’r cais wedi ei leoli y tu cefn i eiddo’r ymgeisydd ar lecyn 
o lawnt weddol guddiedig ar wahan i’r olygfa drwy’r agoriad presennol o’r dwyrain.  
Gan ystyried bod maint a graddfa’r anecs arfaethedig yn llai na’r hyn a wrthodwyd yn 
y ceisiadau blaenorol ynghyd â’r cynllun a gyflwynwyd gyda’r ymholiad cyn cyflwyno 
cais (rhif C16/1134/25/LL - gweler uchod) credir na fydd mwyach yn creu strwythur 
anghydnaws yn y strydlun gan ystyried ei ddyluniad a’i uchder a’r ffaith bod 
amrywiaeth o dai un llawr a deulawr eisoes yn bodoli yn nalgylch safle’r cais.

5.3 Er gwrthodwyd y ceisiadau blaenorol ar sail nad yw safle’r cais yn addas ar gyfer codi 
tŷ ychwanegol arno ystyrir bod y cais diweddaraf hwn ar gyfer defnydd anecs yn unig 
ynghyd â’i fod o raddfa a maint llai na’r cynigion blaenorol yn dderbyniol erbyn hyn 
parthed ei ad-drawiad ar y treflun lleol. Rhaid ystyried hefyd ei bod hi’n bosibl o dan 
hawliau datblygiadau a ganiateir i osod carafán/siale mewn gardd o faint sylweddol 
mwy (i fyny i 136m2) na maint yr anecs sy’n destun y cais hwn a byddai gosod y fath 
strwythur yng nghefn gardd yr ymgeisydd yn debygol o gael ad-drawiad sylweddol 
mwy ar fwynderau gweledol y treflun.  O’r safbwynt yma credir bod y bwriad cyfredol 
yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi PCYFF3 o’r CDLL ar sail 
lleoliad, dyluniad, graddfa, dwysedd a gosodiad.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

5.4    Mae Polisi PCYFF2 yn datgan gwrthwynebir cynigion os ydynt yn cael effaith andwyol 
sylweddol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol, defnyddiau tir 
neu eiddo arall neu nodweddion yr ardal leol oherwydd mwy o weithgareddau, 
aflonyddwch, sŵn, a.y.b.  Fel y cyfeiriwyd ato eisoes mae gwrthwynebiadau wedi eu 
derbyn gan breswylwyr cyfagos sy’n gwrthwynebu’r cais diweddaraf hwn ar gyfer 
anecs ar sail y byddai ei ganiatáu yn parhau i amharu’n andwyol ar fwynderau preswyl 
a chyffredinol deiliaid cyfagos ar sail sŵn ac aflonyddwch.  Fodd bynnag, credir gan 
ystyried dyluniad, llystyfiant o amgylch y ffiniau a maint/graddfa’r anecs arfaethedig 
ynghyd â’i osodiad yng nghefn yr ardd ni fydd yn cael effaith andwyol sylweddol ar 
fwynderau preswylwyr cyfagos.  Gwrthwynebwyd y ceisiadau blaenorol ar sail byddai 
gosod uned breswyl newydd ar wahan i’r tŷ presennol yn dwysau defnydd preswyl ar 
y safle.  Fodd bynnag, mae’r cais cyfredol hwn yn darparu anecs sy’n gyfystyr ac 
ymestyn cyfleusterau'r eiddo presennol yn hytrach na chreu uned breswyl ychwanegol.  
Credir hefyd na fydd y bwriad yn golygu gor-erdych a cholli preifatrwydd i’r anheddau 
cyfagos (gan gynnwys 1 Maes Mawr) gan ystyried gosodiad a dyluniad yr agoriadau 
ar edrychiadau allanol yr adeilad ynghyd â bod ymylon safle’r cais gyda  gerddi 
anheddau cyfagos wedi eu sgrinio gan ffensys a choed/gwyros trwchus.

5.5  Credir na fyddai unrhyw wahaniaeth sylweddol, os o gwbl, ar raddfa a natur effaith yr 
anecs ar fwynderau preswyl deiliaid cyfagos pe tai’r bwriad yn golygu creu anecs ar 
ffurf estyniad a fyddai’n  ynghlwm i dŷ’r ymgeisydd.  Ni fydd y bwriad yn cynnwys 
cwrtil/llecyn amwynder ar wahan nag ychwaith llecyn ail-gylchu ar wahan a bwriedir 
rhannu’r cyfleusterau hyn gyda’r ymgeisydd fel y’i cadarnheir yn y cais diweddaraf 
hwn.  I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad diweddaraf hwn yn cydymffurfio gyda 
gofynion Polisi PCYFF2 o’r CDLL ar sail ei effaith ar fwynderau preswyl a 
chyffredinol preswylwyr cyfagos.  

Materion trafnidiaeth a mynediad

5.6  Mae’r bwriad yn cynnwys defnyddio’r fynedfa bresennol yng nghefn yr eiddo er mwyn 
gwasanaethu’r anecs newydd ynghyd â chadw 2 lecyn parcio yn nhu blaen y safle ar 
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gyfer defnydd preswylwyr 2 Maes Mawr.  Mae’r rhan cefn o’r eiddo yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer llecyn parcio gan yr ymgeisydd gyda’r fynedfa iddo wedi ei leoli 
ar ddiwedd cul-de-sac sy’n cysylltu gyda ffordd sirol ddi-ddosbarth a adnabyddir fel 
Rhos Uchaf.  Fel y cyfeiriwyd ato uchod, mae nifer o wrthwynebwyr yn pryderu byddai 
caniatáu’r cais hwn yn ychwanegu’n sylweddol at broblemau parcio/trafnidiaeth sydd 
eisoes yn bodoli yn yr ardal yn enwedig yn ystod oriau gwaith.  Fodd bynnag, rhaid 
ystyried y ffaith mai achlysurol yw’r broblem hon ac nid yw’n broblem sydd yn 
unigryw i’r stad arbennig yma ond yn broblem ehangach a chyffredinol yn nalgylch 
safle’r cais.  Mewn ymateb i’r ymgynghoriaeth statudol mae’r Uned Drafnidiaeth wedi 
datgan nad oes ganddynt wrthwynebiad i’r bwriad ar sail diogelwch ffyrdd yn 
ddarostyngedig i’r ymgeisydd dderbyn trwydded ôl-weithredol ar gyfer creu'r fynedfa 
yng nghefn yr eiddo. Er gwaethaf pryderon y gwrthwynebwyr parthed problemau 
parcio/trafnidiaeth credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail diogelwch ffyrdd a 
darpariaeth parcio ac, felly, yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi TRA2 a TRA4 o’r 
CDLL.

Ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus

5.7 Yn dilyn y cyfnod ymgynghori cyhoeddus derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu’r 
cais gyda’r prif faterion a godwyd gan y gwrthwynebwyr yn cynnwys:-

 

 Aflonyddwch sŵn ar sail symudiadau/gweithgareddau cerbydau a phobl - er yn 
cydnabod byddai rhywfaint o gynnydd mewn aflonyddwch sŵn yn anorfod pe 
caniateir y cais hwn ni chredir byddai’r cynnydd yn sylweddol mwy, os o gwbl, pe 
tai’r bwriad ar gyfer creu anecs drwy ymestyn y tŷ presennol ar gyfer creu anecs 
neu drwy i deulu a ffrindiau’r ymgeisydd aros yn nhŷ’r ymgeisydd ei hun. Rhaid 
ystyried hefyd bod y safle wedi ei leoli oddi fewn i ardal breswyl sefydledig ble 
mae elfen o darddiad sŵn eisoes yn bodoli o weithgareddau preswyl dyddiol yn 
nalgylch safle’r cais.  

 Gor-ddatblygiad - er bod gwrthwynebiadau wedi eu derbyn sy’n ymwneud â’r 
bwriad yn lleihau llecyn amwynder i ddeiliaid presennol 2 Maes Mawr gan amharu 
ar gymeriad ffurf ddatblygedig y rhan yma o’r ddinas.  Mae’r cynlluniau 
diweddaraf wedi eu diwygio fel na fydd y cwrtil/gardd gefn wedi ei rannu i fyny i 
ddau lecyn amwynder ar wahan gan olygu bydd y gwagle gwyrdd a fydd rhwng y 
tŷ presennol a’r anecs yn cael ei rannu.  Gan ystyried arwynebedd y safle yn ei 
gyfanrwydd credir na fydd yn rhy annhebyg i faint o gerddi tai cyfagos sydd hefyd 
yn cynnwys amrywiaeth o strwythurau is-atodol a gellir cymharu graddfa a manit 
yr anecs i strwythur modurdy dwbl nodweddiadol.   

 Mwynderau gweledol - dywed bod y bwriad yn parhau i fod yn ddatblygiad 
cefnwlad (backland) ac yn amharu ar fwynderau gweledol a chymeriad yr ardal 
leol. Mae’r cynllun diweddaraf hwn wedi cael ei leihau ar sail arwynebedd llawr 
ac ar sail ei uchder ac er bod ganddo elfen o do gwastad fel rhan o’r dyluniad gan 
ystyried ei leoliad weddol guddiedig ynghyd â’i ddyluniad, deunyddiau, gosodiad 
a graddfa credir na fydd yn creu strwythur gormesol nac ad-drawiadol  ar 
fwynderau gweledol.  Fel y cyfeiriwyd ato uchod, mae hawliau datblygiadau a 
ganiateir yn caniatáu i berson osod siale neu garafán go helaeth o fewn cwrtil/gardd 
tŷ ac fe all y fath strwythur o fewn cyd-destun y safle arbennig hwn creu strwythur 
llawer mwy niweidiol ar fwynderau gweledol nag adeilad anecs o wneuthuriad 
parhaol sy’n cyd-weddu â’r prif dŷ ar sail edrychiadau.
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 Diogelwch ffyrdd a gofynion parcio - er yn cydnabod bod problemau 
parcio/trafnidiaeth sydd yn nalgylch safle’r cais gan ystyried graddfa a natur y 
bwriad credir na fydd creu anecs o’r maint a’r raddfa a fwriedir sydd yn ddefnydd 
is-atodol i ddefnydd y prif dŷ yn mynd i waethygu’r sefyllfa bresennol yn 
sylweddol, os o gwbl, o safbwynt cynnydd mewn trafnidiaeth ynghyd â diffygion 
parcio.  Mae’r ymgeisydd eisoes gyda llecyn parcio o fewn yr ardd gefn ynghyd â 
2 lecyn pario yn nhu blaen y tŷ ac nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw 
wrthwynebiad i’r ddarpariaeth yma nac ychwaith ar effaith y bwriad ar lif 
trafnidiaeth leol.

6. Casgliadau:

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol yn ogystal 
â’r holl wrthwynebiadau a sylwadau a dderbyniwyd ar y cais ystyrir bod y bwriad 
diweddaraf yma yn dderbyniol a’i fod yn bodloni'r polisïau perthnasol fel y nodir 
uchod.

 
7. Argymhelliad:

7.1 Caniatáu - amodau:-
 

1. 5 mlynedd.
2. Yn unol â’r cynlluniau.
3. Llechi naturiol.
4. Cyfyngu defnydd yr anecs i ddefnydd atodol i ddefnydd preswyl y prif dŷ.
5. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir parthed ffenestri ac esytniadau newydd.
6. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir parthed codi ffensys/waliau.
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Rhif:    4

Cais Rhif: C18/0078/44/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

02/02/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Porthmadog

Ward: Gorllewin Porthmadog 

Bwriad: Dymchwel ac ail godi tŷ

Lleoliad: Trwyn Cae Iago, Borth-y-Gest, Porthmadog, 
Gwynedd    LL49 9TW

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: GWRTHOD
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1. Disgrifiad:

1.1 Cais ar gyfer dymchwel yr annedd bresennol ynghyd â chodi annedd newydd yn ei le.  
Mae’r bwriad hefyd yn golygu dymchwel y modurdy presennol a chodi modurdy 
newydd yn ei le.  Mae bwriad gorffen yr annedd newydd gyda chymysgedd o garreg, 
rendr a gwaith brics gyda tho sedum ar ffurf bwa.  

1.2 Mae’r annedd bresennol yn fwthyn llawr a hanner gyda ffenestri cromen.  Mae’r 
annedd wedi ei leoli o fewn ei blot ei hun sy’n eithaf sylweddol ac sy’n disgyn i lawr 
tua’r arfordir. Mae’r modurdy presennol a’r fynedfa gerbydol tu cefn i’r eiddo. Mae 
tai eraill o gwmpas yr eiddo. O bellter mae’r eiddo yn ymddangos mewn rhes sy’n 
dilyn yr arfordir.  Mae’r eiddo presennol wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu Borth y 
Gest, ond mae gweddill y safle tua’r arfordir wedi ei leoli tu allan. Mae’r safle o fewn 
Ardal Tirwedd Arbennig.

1.3 O’r cynlluniau sydd wedi eu cyflwyno, mae’n ymddangos fod yr annedd bresennol yn 
cynnwys 4 llofft, gyda ôl-troed oddeutu 100m sgwâr.  Mae’n mesur oddeutu 13m wrth 
8m ac 6.5m o uchder i’r crib ac oddeutu 3m i’r bondo.  Mae’r arwynebedd llawr 
oddeutu 173m sgwâr.

1.4 Mae’r annedd bwriedig i’w leoli mwy neu lai ar yr un ôl-troed a’r annedd presennol, 
ond ei fod yn ymestyn ymlaen ac i’r ochr ymhellach na’r presennol. O’r cynlluniau 
sydd wedi eu cyflwyno, mae’r annedd bwriedig yn cynnwys 4 llofft gyda ôl-troed 
oddeutu 272m sgwâr. Mae’n mesur oddeutu 26m o hir ar ei hiraf, ac 17m ar ei letaf, 
ac 6.4m o uchder ar y cefn ac 9m o uchder ar y blaen gyda tho sedum ar ffurf bwa sydd 
ar ei isaf ar y cefn ac ar ei uchaf ar y blaen. Mae’r edrychiad blaen yn cynnwys 3 llawr.   
Mae’r arwynebedd llawr bwriedig oddeutu 465m sgwâr.

1.5 Mae’r bwriad yn cynnwys dymchwel y modurdy presennol a chodi modurdy dwbl o’r 
newydd sy’n mesur oddeutu 9m wrth 8m a 5.5m o uchder i’r crib a 2.5m o uchder i’r 
bondo.

1.6 Mae cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio wedi ei roi ar gyfer dymchwel ac ail-godi 
annedd ar y safle yma.  Mae cynlluniau diwygiedig hefyd wedi eu derbyn ar y 
12.04.2018 yn lleihau’r annedd bwriedig ac yn ei symud yn ôl fwy na’r cynllun 
gwreiddiol. Mae’r asesiad isod wedi ei selio ar y cynlluniau diwygiedig yma.

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

 Cynllun Draenio
 Datganiad Dull Adeiladu
 Datganiad Mynediad
 Deunyddiau Allanol
 Gwerthusiad Ecolegol
 Asesiad Coed
 Datganiad Cynllunio
 Datganiad Cynllunio Ychwanegol

2. Polisïau Perthnasol:

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi 
Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun 
Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau 
cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol.
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2.2 O dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 
Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy a hefyd i gymryd pob cam rhesymol wrth 
arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). Mae'r 
adroddiad hwn wedi ei baratoi gan gymryd i ystyriaeth dyletswydd y Cyngor a'r 
'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi ei ddatgan yn y Ddeddf 2015, ac wrth 
ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ymgeisio i sicrhau fod anghenion y presennol 
yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion 
hwythau. Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol neu annerbyniol ar gyflawniad 
yr amcanion llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig.

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

PS 5: Datblygu cynaliadwy

PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu

PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle

PCYFF 4: Dylunio a thirweddu

TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant

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

AMG 2: Ardaloedd Tirwedd Arbennig

TA1 13: Ail-Adeiladu Tai

2.4 Polisïau Cenedlaethol:
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8) 2019
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2009)

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

Y17/002315 Cyngor cyn cyflwyno cais ar ddymchwel ac ail-godi eiddo

4. Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Gwrthod oherwydd bod y datblygiad yn rhy fawr ac amlwg 
ac yn anghydnaws a’i amgylchedd.

Dwr Cymru: Amod dŵr wyneb/dŵr ffo

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad.

Cyfoeth Naturiol 
Cymru: 

Nid oes gennym wrthwynebiad i’r cais.

Nodir fod adroddiad arolwg rhagarweiniol ar ystlumod a 
rhywogaethau gwarchodedig a gyflwynwyd i gefnogi’r cais 
wedi nodi nad oes ystlumod yn bresennol ar safle’r cais. Yn 
ôl y wybodaeth  yn yr adroddiad ar ystlumod, rydym yn 
ystyried bod y datblygiad arfaethedig yn achos o risg is i 
ystlumod.
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Felly nid ydym yn gwrthwynebu’r cynnig, yn amodol ar 
lynu wrth yr holl fesurau osgoi a ddisgrifir yn yr adroddiad 
ar ystlumod.

Mae’r bwriad o fewn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) 
Pen Llyn a’r Sarnau, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig (SDdGA) Morfa Harlech. Tybiwn na fydd y 
bwriad yn cael effaith sylweddol ar yr ardaloedd yma.

Mae CNC yn bryderus y gallai’r gweithgaredd ar y safle 
achosi i solidau crog lifo i gyrsiau dwr cyfagos. Rhaid 
gwneud gwaith adeiladu yn unol ag amodau safonol CNC ar 
gyfer gwaith ger cyrsiau dwr.

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r arolwg ystlumod yn negyddol ac nid oes gennyf 
bryderon Bioamrywiaeth am y cais yma. Dim pryderon 
coed.

Uned Llwybrau : Cyfeiriaf at y cais uchod. Yn dilyn archwiliad o’r Map 
Swyddogol, cadarnhaf fod y datblygiad yn ymylu ar lwybr 
cyhoeddus rhif 14, Cyngor Tref Porthmadog. Gan hynny, 
rhaid diogelu’r Llwybr a sicrhau bod mynediad yn cael ei 
warchod yn ystod ac ar ôl y datblygiad

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybuwyd trigolion 
cyfagos. Daeth y cyfnod ail-hysbysebu yn dilyn cynlluniau 
diwygiedig i ben ar 16.05.2018 a derbyniwyd sawl 
gohebiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad:

 Byddai’r annedd bwriedig wedi’i leoli ymlaen o’r 
ffin ddatblygu a’r llinell adeiladu bresennol

 Effaith ar fwynderau’r trigolion drws nesaf
 Angen gwydr wedi ei gymylu ar yr edrychiadau 

ochr
 Oriau gweithio
 Effaith traffig adeiladu
 Maint yr annedd bwriedig o’i gymharu ag 

anheddau eraill yn yr ardal, a’r eiddo presennol
 Lluniau/datganiadau camarweiniol parthed rhes o 

goed coniffer rhwng safle’r cais a’r eiddo drws 
nesaf

 Effaith ar gymeriad Borth y Gest
 Effaith weledol
 Dyluniad
 Gorddatblygiad o’r safle
 Datblygiadau eraill yn yr ardal wedi gosod sail ar 

gyfer datblygiadau fel hyn

A chefnogi’r bwriad:
 Byddai’r datblygiad yn gwella’r ardal yn weledol
 Dim effaith ar fwynderau trigolion cyfagos
 Dyluniad modern a newydd
 Gwelliant i’r trefniant a’r eiddo presennol

Tud. 61



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/06/2018
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD PWLLHELI

5. Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’r cais gerbron ar gyfer dymchwel yr eiddo presennol a chodi tŷ newydd yn ei le.  
Mae polisi TAI 13 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn yn ymwneud 
â chynigion ar gyfer ail-adeiladu tŷ sy’n cydymffurfio gyda chyfres o feini prawf 
penodol.  Mae rhan o’r safle sy’n cynnwys lleoliad yr eiddo a’r modurdy presennol 
wedi ei leoli o fewn y ffin ddatblygu, ond gan fod rhan o’r safle, a’r annedd bwriedig 
wedi ei leoli tu allan i ffin ddatblygu, mae meini prawf rhifau 2, 3, 6, 7, 10 ac 11 yn 
berthnasol.

5.2 Mae’r eiddo yn ymddangos mewn cyflwr eithaf da, ac er heb gael defnydd diweddar; 
mae’n ymddangos ei fod wedi ei warchod, ac wedi cael defnydd cyn i’r perchennog 
presennol ei brynu. Nid yw’r adeilad wedi ei restru, ac nid ydyw o unrhyw werth 
pensaernïol a/neu hanesyddol a/neu weledol arbennig fyddai’n golygu y dylid ei gadw. 
Mae’r tŷ bwriedig wedi’i leoli ar yr un ol-troed a’r tŷ presennol ac felly byddai’r tŷ 
presennol yn sicr yn cael ei ddymchwel, a byddai modd sicrhau drwy amod cynllunio 
y byddai hawliau datblygu a ganiateir yn cael eu tynnu’n ôl. Ar sail hyn felly, ni ystyrir 
fod y bwriad yn groes i ofynion maen prawf rhif 2, 3, 10 nac 11 o’r polisi.

5.3 Mae trafodaethau o flaen llaw wedi bod ynghylch â’r bwriad i ddymchwel ac ail-godi’r 
tŷ. Amlygwyd fod y safle yn cynnwys rhannau sydd o fewn a thu allan i’r ffin 
ddatblygu, a bod y safle o fewn Ardal Tirwedd Arbennig 02 Porthmadog a Bae 
Tremadog; a bod angen i’r bwriad fod o faint a graddfa dderbyniol er mwyn gallu 
cydymffurfio gyda gofynion y polisïau perthnasol. Awgrymwyd nad oedd y cynllun a 
gyflwynwyd ar gyfer derbyn cyngor cyn cyflwyno cais yn dderbyniol oherwydd ei 
leoliad tu allan i’r ffin ddatblygu a’r faint a’i raddfa. ‘Roedd y cynlluniau a gyflwynwyd 
fel rhan o’r cais yn wreiddiol yn parhau i leoli y rhan fwyaf o’r annedd bwriedig y tu 
allan i’r ffin ddatblygu, ac er gwaethaf cyngor pellach yn ystod delio gyda’r cais 
cynllunio, mae cyfran o’r annedd bwriedig yn parhau i fod tu allan i’r ffin ddatblygu, 
ac mae ei faint a’i raddfa yn sylweddol fwy na’r eiddo presennol sydd ar y safle. Mae 
cyngor clir wedi ei roi hefyd ar sut y gellir goresgyn effaith gormesol ac effaith ar 
fwynderau’r eiddo gerllaw.

5.4 Mae’r bwriad felly yn groes i’r meini prawf isod o bolisi TAI 13:

5.5 Maen prawf rhif 6: Tu allan i Ardal Reoli Newid Arfordirol, dylid lleoli tŷ sydd 
i’w adeiladu oddi mewn i’r un ôl troed a’r adeilad presennol oni bai y gellir dangos 
bod ail leoli o fewn y cwrtil yn lleihau ei effaith gweledol a’i effaith ar fwynderau 
lleol - Mae’r cynlluniau sydd wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais yn dangos bwriad i 
osod y tŷ bwriedig ar yr un ôl troed yr eiddo presennol. Er hyn, mae’r tŷ bwriedig yn 
sylweddol fwy na’r un presennol sy’n golygu fod ei ol-troed yn ymestyn heibio’r ol 
troed presennol ym mhob cyfeiriad. Mae’r bwriad yn golygu symud blaen y tŷ bwriedig 
ymlaen ar y safle sydd yn ei ymestyn dros y ffin ddatblygu. Mae lefelau tir ar y rhan 
yma o’r safle yn disgyn yn serth tua’r arfordir, a gyda gwaith peirianyddol sylweddol, 
mae hyn yn galluogi’r datblygwr i ddarparu tŷ tri llawr ar y safle.

5.6 Mae gosodiad rhan o’r tŷ bwriedig y tu allan i ol-treod y tŷ presennol a’r ffin datblygu 
yn amharu ar linell adeiladu a phatrwm datblygu'r ardal benodol yma, ac yn golygu y 
byddai’r eiddo yn ymestyn allan yn fwy na’r eiddo union ddrws nesaf tua’r arfordir, ac 
felly yn cael effaith andwyol ar eu mwynderau. Byddai ymestyn y tŷ bwriedig allan 
heibio linell y ffin ddatblygu a’r llinell adeiladu hefyd yn golygu y byddai’r tŷ bwriedig 
yn llawer mwy gweladwy o gyfeiriad yr arfordir (yn benodol o lwybrau a’r rheilffordd 
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dros y Cob ym Mhorthmadog). Ystyrir felly nad yw lleoliad na gosodiad y tŷ bwriedig 
yn lleihau ei effaith ar fwynderau lleol, yn benodol mwynderau presennol yr eiddo 
gerllaw. Ar sail hyn felly, ystyrir fod y bwriad yn groes i ofynion maen prawf rhif 6 o’r 
polisi.

5.7 Maen prawf rhif 7: Tu allan i ffiniau datblygu, dylai gosodiad a dyluniad y 
datblygiad newydd cyfan fod o faint a graddfa debyg a ni ddylai greu effaith 
weledol sy’n sylweddol fwy na’r adeilad presennol, fel y gall ymdoddi neu 
integreiddio’n ddigonol i mewn i’r dirwedd. Mewn amgylchiadau eithriadol gellid 
cefnogi annedd mwy o ddyluniad da nad yw’n arwain at effaith weledol sylweddol 
fwy na’r adeilad presennol - Mae’r tŷ presennol wedi ei leoli’n gyfan gwbl o fewn 
ffin ddatblygu pentref Borth y Gest. Mae’r tŷ bwriedig wedi ei leoli ar yr un ol troed 
a’r eiddo presennol, ond mae’r tŷ bwriedig yn sylweddol yn fwy na’r un presennol sy’n 
golygu fod ei ol-troed yn ymestyn heibio’r ol troed presennol ym mhob cyfeiriad. 
Mae’r tŷ bwriedig yn ymestyn allan oddeutu 4m ymhellach na’r ffin ddatblygu i’r 
blaen, ac oddeutu 9m ymhellach na’r ffin ddatblygu i’r ochr.

5.8 Mae’r cynlluniau sydd wedi’u cyflwyno yn cadarnhau na fyddai’r tŷ bwriedig yn uwch 
na lefel crib y to presennol. Er hyn, mae’r tŷ bwriedig yn sylweddol fwy swmpus na’r 
tŷ presennol, a thra mae to crib yn cyrraedd ei uchder pennaf ar bwynt yn unig, byddai’r 
to sedum bwriedig sydd ar ffurf bwa yn cadw’r uchder mwy neu lai ar draws ol-troed 
y tŷ, sy’n golygu y byddai’n ymddangos yn llawer mwy a swmpus na’r eiddo presennol 
sydd gyda tho crib.

5.9 Mae’r tŷ bwriedig yn sylweddol fwy na’r tŷ presennol, ac mae ei ddyluniad bras, 
oeraidd tebyg i flychau di-nod trillawr o’r blaen yn ymestyn ymlaen o’r ffin ddatblygu 
a’r llinell adeiladu yn cael effaith weledol sylweddol fwy na’r adeilad traddodiadol 
presennol. Ni ystyrir fod y bwriad yn gweddu i’w safle gweledol, ac nid yw’r tŷ 
bwriedig wedi ei ddylunio mewn modd sy’n parchu ei gyffiniau.  Mae’r to sedum wedi 
ei ddylunio fel ei fod yn crymu dros edrychiad cefn yr eiddo, ond yn ymddangos yn 
gwbl fflat o’r edrychiad trillawr blaen a fyddai’n sefyll allan ar yr arfordir.

5.10 Ystyrir y byddai tŷ sydd wedi ei leoli o fewn y ffin ddatblygu ac wedi ei ddylunio’n 
sensitif i barchu’r ardal o’i gwmpas yn dderbyniol; ond yn yr achos yma; ystyrir fod 
maint, swmp a gosodiad y tŷ bwriedig yn annerbyniol a golygai hyn fod y dyluniad yn 
creu strwythur sy’n anghydnaws a’r ochr llethr amlwg, ac sy’n arwain at effaith 
weledol sylweddol fwy na’r adeilad presennol.  Ar sail hyn felly, ystyrir fod y bwriad 
yn groes i ofynion maen prawf rhif 7 o’r polisi.

5.11 Mae polisi AMG2 o’r CDLl yn datgan wrth ystyried cynnig o fewn Ardaloedd Tirwedd 
Arbennig, bydd angen roi ystyriaeth briodol i raddfa a natur y datblygiad gan sicrhau 
na fyddai’n cael effaith andwyol sylweddol ar y dirwedd. Ble’n bosib fe ddylai’r 
datblygiad ychwanegu tuag at gynnal, gwella neu adfer cymeriad cydnabyddedig yr 
Ardal Tirwedd Arbennig, a dylai’r cynnig rhoi sylw i’r ‘Datganiad o Werth ac 
Arwyddocâd’ perthnasol sy’n nodi y dylai gwaith cynllunio a chynigion rheoli yn Ardal 
Tirwedd Arbennig 02 Porthmadog a Bae Tremadog roi ystyriaeth i nodweddion 
arbennig sy’n cynnwys yr isod:

 Cymeriad gwledig a llonydd y dirwedd
 Y golygfeydd maith ac ysgubol ar draws aber Afon Glaslyn, Traeth Bach, 

arfordir a mynyddoedd Eryri
 Rôl bwysig y dirwedd fel gosodiad i Barc Cenedlaethol Eryri a chefnlen i dref 

hanesyddol Porthmadog.
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5.12 Er bod y bwriad gerbron yn golygu dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ o’r newydd yn 
ei le, fel sydd wedi ei nodi uchod mae’r tŷ bwriedig yn sylweddol fwy na’r tŷ presennol, 
ac yn ymestyn allan ymlaen yn fwy na’r tŷ presennol. O ganlyniad, mae’r effaith 
weledol ar sail ei faint, dyluniad, ffurf a gosodiad yn sylweddol fwy na’r eiddo 
presennol. Ni ystyrir fod y bwriad wedi rhoi ystyriaeth lawn i raddfa a natur y 
datblygiad yn nhermau ei effaith ar yr Ardal Tirwedd Arbennig, nac wedi rhoi 
ystyriaeth i nodweddion arbennig na chymeriad y dirwedd. Ystyrir felly fod y bwriad 
yn groes i bolisi AMG2 o’r CDLl.

Materion trafnidiaeth a mynediad

5.13 Ymgynghorwyd gyda’r Uned Drafnidiaeth parthed y bwriad, ac mae’r Uned 
Drafnidiaeth wedi cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r datblygiad ar sail y datganiad 
dull adeiladu sydd wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais.

5.14 Ystyrir y byddai’r bwriad yn gydnaws ac amcanion polisi TRA 4 o’r Cynllun Datblygu 
Lleol o ran mynediad a chyfleusterau parcio. 

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl 

5.15 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn cyffiniau pentref Borth y Gest, gyda rhan o’r safle tu 
mewn, a rhan ohono tu allan i ffin ddatblygu’r pentref. Mae’r safle yn amlwg ar yr 
arfordir, ble mae rhes o dai wedi eu lleoli ar ochr y tir cyn iddo ddisgyn i’r môr. Mae’r 
ardal yn un preswyl, gyda nifer o dai o gwmpas, ac yn benodol tu ôl i’r safle yma. Mae 
un tŷ penodol wedi ei leoli union ddrws nesaf i’r safle (Sŵn y Môr) ac mae’r annedd 
yma wedi ei leoli oddeutu 4-5m i ffwrdd o’r ffin rhwng yr eiddo yma a safle’r cais.

5.16 Mae’r bwriad yn golygu dymchwel yr eiddo presennol a chodi tŷ o’r newydd yn ei le, 
yn ogystal â dymchwel y modurdy presennol a chodi modurdy o’r newydd.  Ystyrir fod 
y modurdy bwriedig yn dderbyniol mewn egwyddor o ran lleoliad, dyluniad a 
deunyddiau.

5.17 Nodir fod polisïau’r CDLl yn annog dyluniadau gwahanol a modern; ond ystyrir fod y 
bwriad yn y ffurf y mae wedi ei gyflwyno yn annerbyniol ar sail ei effaith ar yr ardal.  
Nodir yr ymgais sydd yma i godi adeilad modern ac arloesol, ond nad yw graddfa, ffurf 
na manylder y bwriad yma sydd yn swmpus ac heb ei dorri i fyny yn gwneud y gorau 
o nodweddion a ffurf y safle.  Ystyrir fod potensial i ail-edrych ar hyn yn sgil y polisïau 
a nodir uchod o ran dymchwel ac ail-godi, ac isod o ran dyluniad, ac effaith ar yr ardal 
a mwynderau lleol.

5.18 Fel sydd wedi ei nodi uchod, mae’r tŷ newydd wedi ei leoli ar yr un ôl-troed a’r tŷ 
presennol, ond ei fod yn sylweddol yn fwy, ac felly yn ymestyn tu allan i’r ffin 
ddatblygu oddeutu 4m i’r blaen. Golygai hyn y byddai’r tŷ bwriedig wedi ei leoli 
ymhellach ymlaen na’r tŷ union ddrws nesaf, a’r tai eraill sy’n ffurfio rhes anffurfiol 
ond weddol gyffredin o safbwynt llinell adeiladu a nodweddion a chymeriad y plotiau 
(h.y tai wedi eu lleoli yn ôl o fewn eu plot gyda gerddi yn ymestyn allan ac i lawr i’r 
arfordir) o dai ar yr arfordir yn y lleoliad yma. Er bod y cynlluniau sydd wedi eu 
cyflwyno yn dangos  na fyddai’r tŷ bwriedig yn uwch na chrib y to presennol, mae’r 
effaith o’i symud ymlaen a’r uchder yn y lleoliad yma (9m o’r llawr i’r to), yn golygu 
y byddai’n debygol iawn o gael effaith ormesol annerbyniol ar fwynderau’r eiddo drws 
nesaf yma.

5.19 ‘Roedd y bwriad yn wreiddiol yn golygu darparu balconïau sylweddol ar flaen y tŷ 
newydd.  Mae lleoliad y tŷ newydd wedi ei dynnu yn ôl ychydig fel bod llai ohono 
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wedi ei leoli tu allan i’r ffin ddatblygu erbyn hyn, ac mae cyfanswm maint y tŷ bwriedig 
wedi ei leihau ( er mae’r tŷ bwriedig yn parhau i fod yn sylweddol yn fwy na’r tŷ 
presennol); ond mae’r balconïau yn parhau i fodoli. Mae’r cynlluniau erbyn hyn yn 
dangos darparu wal 8m o uchel ar ochr y tŷ bwriedig i geisio osgoi’r effaith goredrych 
i mewn i ardd Sŵn y Môr. Gan y byddai lefel llawr safle’r cais yn sylweddol is o 
ganlyniad i’r datblygiad, byddai’r wal yma yn parhau i ymddangos ar uchder o 4m i 
Sŵn y Môr. Ystyrir fod hyn yn ategu at yr effaith gormesol ar yr eiddo yma, yn hytrach 
na lleddfu ei effaith.  Er y byddai modd defnyddio rhannau o’r ardd bresennol ar gyfer 
eistedd allan ayyb, byddai graddfa hynny yn cael ei rwystro o ganlyniad i lefel y tir. 
Byddai darparu balconïau o'r maint ac ar yr uchder bwriedig yn ychwanegu at y 
defnydd yma ac yn debygol o achosi effaith andwyol ar yr eiddo drws nesaf ar sail 
effaith sŵn a natur ei ddefnydd.

5.20 Mae safle’r cais yn un amlwg wedi ei leoli ar yr arfordir ac yn weladwy o Borthmadog 
ac ardaloedd o Borth y Gest. Mae blaen yr eiddo yn cynnwys edrychiad tri llawr sydd 
wedi ei orchuddio a gwydr heb unrhyw fath o dirweddu na lleddfu ei edrychiad gyda 
gwahanol lefelau o doeau yn crymu, er enghraifft. Mae pryder y byddai’r bwriad gyda’r 
potensial i achosi llygredd golau sylweddol a fyddai’n amlwg ar draws y bae ac allan 
o gymeriad gyda gweddill yr ardal.

5.21 Ar sail yr uchod felly, ystyrir fod y bwriad yn groes i faen prawf 7 o bolisi PS5, maen 
prawf 7 o bolisi PCYFF 2 a 10 o bolisi PCYFF 3 ar sail effaith ar fwynderau trigolion 
yr ardal a chyfagos, gan gynnwys llygredd golau; maen prawf 13 o bolisi PS5, meini 
prawf 1 a 2 o bolisi PCYFF 3 a 1, 2, 3 a 4 o bolisi PCYFF 4 o ran maint, graddfa, safon 
dyluniad ac effaith ar y dirwedd oherwydd  nad yw’r bwriad yn ychwanegu at nac yn 
gwella cymeriad ac ymddangosiad y safle, yr adeilad neu’r ardal o ran y gosodiad, yr 
ymddangosiad, a’r driniaeth i’r edrychiadau ac nad yw o safon dylunio uchel sy’n 
gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r ardal leol a mannau hygyrch; a meini prawf 1 a 2 o 
bolisi PCYFF 2 o ran diffyg cydymffurfio gyda pholisïau perthnasol y Cynllun a 
pholisïau cenedlaethol.

Materion Bioamrywiaeth

5.22 Mae’r Uned Bioamrywiaeth, wedi asesu’r cais, ac wedi datgan fod arolwg ystlumod 
yn negyddol ac nad oes pryderon bioamrywiaeth na choed ar gyfer y bwriad yma.  Ar 
sail hyn felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisi PS 19 gwarchod 
lle bo’n berthnasol gwella’r amgylchedd naturiol.

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus

5.23 Yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus, derbyniwyd nifer o sylwadau yn cefnogi ac 
yn gwrthwynebu’r cais.

5.24 Mae’r sylwadau sy’n cefnogi yn nodi y byddai’r datblygiad modern a newydd yn 
cynnig trefniant gwell na’r eiddo presennol, ac yn gwella’r ardal yn weledol; ac na 
fyddai’n cael effaith ar fwynderau’r trigolion cyfagos. Ystyrir fod yr adroddiad uchod 
yn delio gyda’r agweddau yma o safbwynt polisi Cynllunio.

5.25 Mae’r sylwadau sy’n gwrthwynebu yn cyfeirio at leoliad yr annedd bwriedig o’i 
gymharu â’r eiddo presennol a’r ffin ddatblygu, maint y tŷ bwriedig, yr effaith ar 
fwynderau trigolion cyfagos a’r ardal. Ystyrir fod y materion yma wedi derbyn sylw 
llawn yn yr adroddiad uchod
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5.26 Derbyniwyd sylwadau hefyd yn ymwneud ac oriau gweithio ac effaith traffic adeiladu. 
Ystyrir petai’r datblygiad wedi bod yn dderbyniol, byddai modd amodi oriau gwaith, a 
datganiad dull adeiladu wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais sy’n dangos sut byddai traffic 
gwaith yn cael ei reoli, ac mae’r Uned Drafnidiaeth yn fodlon gyda hynny.

6. Casgliadau:

6.1 I grynhoi felly, mae cyngor cyn cyflwyno cais a chyngor yn ystod y cais yma wedi ei 
gynnig sydd yn awgrymu y dylai lleoli’r ty bwriedig o fewn cyffiniau’r ffin ddatblygu, 
gan fod y ffin yma yn gweithredu fel llinell adeiladu yn y lleoliad yma, a byddai tynnu 
blaen y ty yn ol i’r linnell yma yn sicrhau fod gosodiad y ty bwriedig yn well yn gyd-
destun yr ardal, ac yn lleddfu’r rhan helaeth o bryderon yr eiddo cyfagos. Mae’r 
datblygiad fel y mae wedi ei gyflwyno yn achosi effaith weledol sylweddol yn fwy na’r 
ty presennol, ac yn achosi effaith andwyol ar fwynderau’r trigolion cyfagos, ac i’r 
perwyl hyn, ystyrir fod y bwriad yn annerbyniol ac yn groes i’r polisïau a nodir uchod.

7. Argymhelliad:

7.1 Gwrthod – rhesymau

1. Mae cyfran o’r tŷ bwriedig i’w leoli tu allan i ol-troed y tŷ bwriedig a ffin 
ddatblygu’r pentref, ac o ganlyniad i faint a swmp y bwriad yn y lleoliad yna, 
ystyrir fod y bwriad yn groes i feini prawf 6 a 7 o bolisi TAI 13 o Gynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn sy’n sicrhau na ddylai cynigion i ddymchwel ac 
ail-godi tai sy’n ymestyn heibio ol-troed y tŷ presennol a’r ffin ddatblygu gael 
effaith gweledol sylweddol fwy na’r presennol.

2. Ystyrir fod y bwriad yn groes i faen prawf rhif 13 o bolisi PS5 meini prawf 1 a 2 
o bolisi PCYFF 3 a 1, 2, 3 a 4 o bolisi PCYFF 4 a pholisi AMG2 o Gynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn o ran maint, graddfa, safon dyluniad ac 
effaith ar y dirwedd oherwydd  nad yw’r bwriad yn ychwanegu at nac yn gwella 
cymeriad ac ymddangosiad y safle, yr adeilad neu’r ardal o ran y gosodiad, yr 
ymddangosiad, a’r driniaeth i’r edrychiadau ac nad yw o safon dylunio uchel sy’n 
gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r ardal leol a mannau hygyrch nac yn ychwanegu 
tuag at gynnal, gwella neu adfer cymeriad cydnabyddedig yr Ardal Tirwedd 
Arbennig.

3. Ystyrir hefyd fod y bwriad yn groes i ofynion maen prawf rhif 7 o bolisi PS5, maen 
prawf rhif 7 o bolisi PCYFF 2 ac maen prawf rhif 10 o bolisi PCYFF 3 oherwydd 
y byddai’r datblygiad yn cael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau 
meddianwyr eiddo lleol a’r ardal gyfagos, gan gynnwys llygredd golau, ac 
oherwydd na fydd yn helpu creu amgylchedd iach a bywiog ac yn ystyried iechyd 
a lles defnyddwyr y dyfodol.
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Rhif:    5

Cais Rhif: C18/0132/23/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

23/02/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Llanrug

Ward: Llanrug

Bwriad: Codi 9 ty deulawr (gan gynnwys ty fforddiadwy), 
mynedfa newydd, llecynau parcio a throi 

Lleoliad: Tir yn Cae'r Eglwys, Ffordd Llanberis, Llanrug, 
Caernarfon LL55 4JA

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: 

CANIATAU YN DDAROSTYNGEDIG I GWBLHAU 
CYTUNDEB O DAN ADRAN 106 AR GYFER 
DARPARU TY FFORDDIADWY AC I AMODAU 
PERTHNASOL
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1. Disgrifiad:

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer codi 9 tŷ deulawr i gynnwys un tŷ fforddiadwy (llain rhif 
1A) ac 8 tŷ marchnad agored ynghyd â chreu mynediad newydd, ffordd stad, rhodfeydd 
a seilwaith cysylltiedig.  Gellir rhannu’r cais i fyny i elfennau gwahanol gan gynnwys:-

 Codi 4 ty par deulawr 3-llofft a chodi un tŷ ar wahân deulawr 3-llofft ar ffurf 
cilgant.

 Darparu mynedfeydd/rhodfeydd ar gyfer parcio ar wahân i’r tai oddi ar ffordd 
y stad.

 Cynllun plannu coed ynghyd a chodi ffens 1.8m o uchder yn amgáu rhai o’r 
gerddi o fewn y safle.

 Seilwaith gan gynnwys gosod siambr rheoli llifiant dwr tanddaearol.

1.2 Bydd y 9 tŷ yn ddeulawr o ran uchder ac o wneuthuriad toeau llechi naturiol, waliau yn 
rhannol o ro chwipio, rhannol o fyrddau llorweddol a rhannol o waith bric glan. Bydd 
yr agoriadau o wneuthuriad UPV-c gwyn ac mae’r cymysgedd o ddeunyddiau hyn yn 
adlewyrchiad o wneuthuriad adeiladwaith yn nalgylch safle’r cais.

1.3 Bydd y tai yn darparu lolfa, ystafell gawod, cegin/ystafell fwyta ar y llawr gwaelod 
gyda 3 llofft ar y llawr cyntaf ynghyd ac ystafell ymolchi. Bydd y tŷ ar wahân yn 
cynnwys modurdy yn ychwanegol i’r cyfleusterau uchod.  Mae’r safle yn wastad ei 
natur ac wedi ei leoli ar lecyn o dir agored yng nghanol y pentref gydag anheddau 
preswyl i’r gogledd, dwyrain ac i’r gorllewin gan gynnwys y feddygfa leol i’r gogledd 
a’r ysgol gynradd i’r de'r ochr arall i’r ffordd sirol.  Lleolir y safle oddi fewn i ffin 
datblygu Llanrug fel y’i cynhwysir yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a 
Môn, 2017 (CDLL).  Bydd y safle yn cael ei wasanaethu oddi ar ffordd sirol dosbarth 
I (Ffordd Llanberis) sy’n cynnwys culfan bws gerllaw.  

1.4 Er nad oes angen statudol ar gyfer Datganiad Dylunio a Mynediad mae’r ymgeisydd 
wedi cyflwyno’r fath wybodaeth fel rhan o’r cais cyfredol hwn.  

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

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

Polisi ISA1 – darpariaeth isadeiledd.

Polisi PS1 - yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig.

Tud. 78



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/06/2018
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD PWLLHELI

Polisi TRA2 – safonau parcio.

Polisi TRA4 – rheoli ardrawiadau cludiant.

Polisi PS5 – datblygiad cynaliadwy.

Polisi PCYFF1 – ffiniau datblygu.

Polisi PCYFF2 - meini prawf datblygu.

Polisi PCYFF3 - dylunio a siapio lle.

Polisi PCYFF4 – dylunio a thirweddu.

Polisi TAI8 – cymysgedd briodol o dai.

Polisi TAI15 – trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad.

Polisi AMG5 – cadwraeth bioamrywiaeth leol.

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA): Cynllunio a’r Iaith Gymraeg.

CCA: Ymrwymiadau Cynllunio.

CCA: Tai Fforddiadwy.

CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol.

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9 (2016).

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

NCT12: Dylunio (2016).

NCT20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg.

NCT22: Adeiladau Cynaliadwy (2010).

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 Cais rhif C12/0891/23/LL - adeiladu 10 tŷ, cylchfan, ffordd newydd a gwaith adeiledd 
wedi ei ganiatáu yn Rhagfyr, 2012.

3.2       Cais rhif C08A/0109/23/LL - adeiladu ffordd gysylltiol rhwng Ffordd yr Orsaf a’r 
A.4086 wedi ei dynnu’n ôl yn Nhachwedd, 2012.

3.3    Yn ychwanegol i’r ceisiadau uchod cyflwynwyd ymholiad cyn cyflwyno cais o dan 
gyfeirnod Y17/000258.  Ymatebwyd drwy gyfeirio at y polisïau cynllunio lleol 
perthnasol ynghyd a’r angen i ystyried materion yn ymwneud â:-

 Egwyddor - egwyddor yn dderbyniol ar sail dwysedd a bod angen ystyried 
cynnwys tŷ fforddiadwy o fewn unrhyw gynllun preswyl ar y safle arbennig hwn.

Tud. 79



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/06/2018
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD PWLLHELI

 Cynllun safle – angen gwneud gwelliannau i’r cynllun ar sail llecynnau parcio, 
dyluniad ffordd y stad ynghyd a gosodiad y tai.

 Capasiti’r ysgol gynradd – angen edrych ar gapasiti’r ysgol gynradd o ran 
niferoedd plant a all ddeillio o’r fath ddatblygiad ac os fydd angen cyfraniad 
addysgol ar gyfer y bwriad hwn.

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Gwrthwynebu ar sail:-

 Byddai creu cylchfan yn arafu traffig o flaen yr 
ysgol ac, felly, angen ei gynnwys fel rhan o’r cais.

 Pe byddai’r cais hwn yn cael ei ganiatáu ni 
fyddai’n bosib lleddfu’r sefyllfa traffig ar y sgwâr 
sydd ar hyn o bryd yn eithriadol o beryglus.

 Trefniadau parcio yn annerbyniol.
 Nid oes llwybr troed o’r datblygiad i Ffordd yr 

Orsaf.
 Byddai caniatáu’r cais yn amharu ar ddiogelwch 

ffyrdd gyferbyn a’r ysgol gynradd.
 Dim son am dai fforddiadwy yn y cynllun.
 Dim son am dai ar gyfer preswylwyr gydag 

anawsterau anabledd yn y cynllun.
 Dim angen am y datblygiad gyda digon o dai fel 

hyn eisoes ar werth yn y pentref.    

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad yn ddarostyngedig ar gynnwys 
amodau perthnasol.

Cyfoeth Naturiol 
Cymru:

Dim gwrthwynebiad.

Dŵr Cymru: Amod parthed gwaredu dwr aflan o’r safle.

Uned Gwarchod y 
Cyhoedd:

Dim ymateb.

Uned 
Bioamrywiaeth:

Dim pryderon bioamrywiaeth.

Adran Draenio Tir: Dim ymateb.
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Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

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

 Mynedfa newydd i’r safle o Ffordd Llanberis yn 
beryglus ar sail diogelwch disgyblion Ysgol 
Gynradd Llanrug gan ei fod wedi ei leoli gyferbyn 
a man parcio bysiau ysgol. Dylai unrhyw fynedfa 
newydd i’r safle fod o Ffordd yr Orsaf.

 Roedd y cais blaenorol yn cynnwys ffordd cysylltu 
gyda darpariaeth parcio ar gyfer 8 car i ddefnydd yr 
ysgol. 

 Trafnidiaeth drom bresennol yn cael ei gynyddu pe 
caniateir y cais hwn ar ran o’r ffordd sirol sydd y tu 
allan i’r ysgol.

 Byddai’n fuddiol cael llwybr troed drwy’r safle ar 
gyfer plant yn teithio yn ddiogel i’r ysgol.

 Byddai’n fuddiol cael maes parcio ar gyfer yr ysgol 
yn unol a’r cais blaenorol. 

Mewn ymateb i’r sylwadau uchod mae’r ymgeisydd yn 
datgan:-

 Mae’r cynllun llecynnau parcio wedi ei 
ddiwygio i gydymffurfio a gofynion yr Uned 
Drafnidiaeth.

 Nid oes bwriad i ddarparu llwybr troed sy’n 
cysylltu Ffordd Llanberis gyda Ffordd yr 
Orsaf gan fod llwybr troed yn bodoli eisoes 
nepell o safle’r cais rhwng y ddwy ffordd sy’n 
mynd trwy stad Nant Y Glyn. Mae’r llwybr 
yma wedi ei oleuo ac yn cynnwys llwybr troed 
ar ddwy ochr i’r ffordd ac eisoes yn cael ei 
ddefnyddio gan rieni fel llwybr i’r ysgol 
gynradd.

 Byddai creu llwybr troed ar hyd ffin 
orllewinol y safle yn creu problemau 
anghymdeithasol ar draul mwynderau preswyl 
trigolion cyfagos.

 Nid yw’n statudol ofynnol ar sail diogelwch 
ffyrdd i gael naill a’i llwybr troed na 
chylchfan fel rhan o’r datblygiad hwn. 

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’r egwyddor o godi tai ar y safle arbennig hwn wedi ei selio ym Mholisi PCYFF1, 
TAI 2, TAI8 a TAI15 o’r CDLL.  Dywed Polisi PCYFF1 caniateir cynigion du mewn 
ffiniau datblygu yn unol â pholisïau a chynigion eraill y Cynllun, polisïau cynllunio 
cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill.  Fel y cyfeirir ato uchod, lleolir 
y safle o fewn ffin datblygu canolfan wasanaeth lleol Llanrug yn ogystal â’i fod wedi 
ei ddynodi’n bwrpasol ar gyfer datblygiad tai (cyfeirnod T44 o fewn y CDLL).  Mae 
Polisi TAI2 yn datgan bydd tai i gwrdd â strategaeth y Cynllun yn cael eu sicrhau drwy 
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ddynodiadau tai ynghyd a safleoedd ar hap addas o fewn y ffin datblygu. Dywed Polisi 
TAI15 bydd y Cynghorau yn sicrhau lefel briodol o dai fforddiadwy o fewn 
datblygiadau tai sydd hefyd yn cael ei ategu gan Bolisi TAI8.  Mae Polisi TAI15 yn 
nodi fod disgwyl i oleiaf 10% o’r unedau sy’n destun y cais hwn fod yn rhai 
fforddiadwy ac o safbwynt y bwriad hwn byddai’r gofyniad tai fforddiadwy yn 0.9 
uned (gan mai dim ond 9 uned a fwriedir ei godi yma) sydd yn disgyn o dan 1 uned 
gyfan. Mae Polisi TAI15 yn datgan pan fo’r gofyniad tai fforddiadwy yn disgyn o dan 
1 uned, yna, bydd darparu uned fforddiadwy yn parhau i fod yn flaenoriaeth. I’r perwyl 
hyn, felly, mae’r bwriad cyfredol hwn yn darparu un uned fforddiadwy allan o’r 
cyfanswm o 9 tŷ.    

5.2  Gan ystyried yr asesiad hwn ac yn ddarostyngedig i’r bwriad gydymffurfio gyda’r 
polisïau eraill y cyfeirir atynt isod credir bod y cais yn dderbyniol mewn egwyddor.  

Mwynderau gweledol

5.3  Fel y cyfeiriwyd ato uchod saif y safle ar lecyn o dir agored oddi fewn i ardal adeiledig 
yng nghanol y pentref.  Mae’r safle yn wastad ei natur ac yn weledol iawn o’r ffordd 
sirol dosbarth I cyfagos (Ffordd Llanberis) ond yn rhannol guddiedig o Ffordd yr Orsaf. 
Mae’r tai wedi eu cynllunio ble mae’r 4 tŷ par a’r tŷ ar wahan wedi eu gosod ar ffurf 
cilgant gyda ffordd y stad wedi ei ddylunio fel bod rhodfeydd i bob tŷ yn deillio o’r 
ffordd ei hun.  Mae gosodiad y tai o fewn y safle yn golygu bydd rhan go sylweddol y 
safle yn ardal amwynder/gwyrdd a chan ystyried ffurf, maint, dwysedd, edrychiad a 
dyluniad y tai arfaethedig ni chredir bydd y bwriad yn creu datblygiad estron na 
gormesol a fyddai’n cael ad-drawiad sylweddol nac arwyddocaol ar fwynderau 
gweledol y rhan yma o’r strydlun.  I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn 
dderbyniol mewn egwyddor ac yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi PCYFF3 a 
PCYFF4 o’r CDLL.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

5.4 Mae’r safle wedi ei amgylchynu gan anheddau preswyl i gyfeiriad y gogledd, gorllewin 
ac i’r dwyrain gyda gerddi cefn yr anheddau hyn yn cefnu a’r safle.  Mae ffin y safle 
gydag eiddo cyfagos yn cynnwys wal garreg 1.2m o uchder, wal fric 0.3m o uchder, 
cloddiau/gwyros, ffens cadw da byw 1.1m o uchder ynghyd â ffens bren 1.4m a 1.8m 
o uchder sydd ynddynt eu hunain yn gymorth i gadw preifatrwydd deiliaid yr anheddau 
hyn.  Bydd y bwriad yn golygu codi ffensys pren 1.8m ble mae gwagleoedd ar hyn o 
bryd rhwng y safle a chefnau’r anheddau cyfagos.  Yn ychwanegol i hyn, mae gosodiad 
y tai o fewn y safle (ar sail y pellter sydd rhwng cefnau’r tai arfaethedig a chefnau’r 
anheddau cyfagos ynghyd â gosodiad y ffenestri ar edrychiadau allanol y tai 
arfaethedig) yn lleihau unrhyw or-edrych sylweddol ac uniongyrchol i mewn i’r 
anheddau hyn a rhaid ystyried hefyd bod gor-edrych cymunedol a goddefol eisoes yn 
bodoli rhwng yr anheddau eu hunain.  Ni dderbyniwyd unrhyw ymateb gan ddeiliaid 
cyfagos yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol i’r bwriad.  I’r perwyl hyn, felly, credir 
bod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi PCYFF2 o’r CDLL.

Materion trafnidiaeth a mynediad

5.5  Mae’r bwriad yn golygu creu mynedfa safonol oddi ar y ffordd sirol dosbarth I cyfagos 
ynghyd ac ymestyn y llwybr troed presennol i mewn i’r safle ei hun.  Diwygiwyd 
dyluniad a chynllun ffordd y stad ynghyd â’r llecynnau parcio er mwyn cydymffurfio 
gyda gofynion yr Uned Drafnidiaeth. Mae lleoli mynediad newydd ar y rhan yma o’r 
briffordd hefyd yn dderbyniol ar sail gofynion diogelwch ffyrdd ar sail gwelededd a’r 
niferoedd o dai byddai’r fynedfa yn ei wasanaethu. Fel y cyfeirwyd ato uchod, mae 
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trydydd partion wedi argymell dylai’r bwriad cyfredol hwn gynnwys cylchfan, 
llwybr/ffordd cyswllt a llecynnau parcio fel yn y cais blaenorol.

5.6 Fodd bynnag, rhaid ystyried y ffaith bod yr elfennau hyn o’r cais blaenorol wedi eu 
cynnwys o fewn y cais ei hun ar ddymuniad yr ymgeisydd bryd hynny (Esgobaeth 
Bangor) ac nad oeddynt yn angenrheidiol nac yn statudol ofynnol er mwyn sicrhau 
diogelwch ffyrdd nac er mwyn gwneud y bwriad yn dderbyniol o safbwynt materion 
cynllunio. Fe amlygwyd hyn yn yr adroddiad Pwyllgor bryd hynny. Mae’n bosib 
byddai creu llwybr/ffordd cysylltu ar hyd ffin orllewinol y safle yn denu ymddygiad 
anghymdeithasol ac mae’r pryder hwn eisoes wedi ei leisio gan drigolion lleol mewn 
ymateb i’r ceisiadau blaenorol (gweler isod).  Noder fod yr ymgeisydd ar y cais yma 
wedi datgan nad oes bwriad i ddarparu llwybr troed sy’n cysylltu Ffordd Llanberis gyda 
Ffordd yr Orsaf gan fod llwybr troed yn bodoli eisoes nepell o safle’r cais rhwng y 
ddwy ffordd sy’n mynd trwy stad Nant y Glyn.  Mae’r llwybr yma wedi ei oleuo ac yn 
cynnwys llwybr troed ar ddwy ochr i’r ffordd ac eisoes yn cael ei ddefnyddio gan rieni 
fel llwybr i’r ysgol gynradd.  Yn ogystal, byddai creu llwybr troed ar hyd ffin orllewinol 
y safle yn creu problemau anghymdeithasol ar draul mwynderau preswyl trigolion 
cyfagos.  Mae hefyd wedi cadarnhau nad yw’n statudol ofynnol ar sail diogelwch 
ffyrdd i gael naill a’i llwybr troed na chylchfan fel rhan o’r datblygiad hwn.  Nid oes 
gan swyddogion unrhyw sail cynllunio i wrthddweud yr hyn mae’r asiant wedi ei nodi 
ac ystyrir fod yr hyn syd yn ran o’r bwriad yn dderbyniol ac nad oes unrhyw sail i 
orfodi’r datblygwr gynnig unrhyw welliannau pellach.  I’r perwyl hyn, felly, credir bod 
y bwriad fel y’i cyflwynwyd yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi TRA2 a TRA4 o’r 
CDLL.

Materion bioamrywiaeth

5.7 Mae safle’r cais yn un o laswelltir wedi ei wella ac, felly, o werth bioamrywiaeth isel.  
Nid oes gan yr Uned Bioamrywiaeth unrhyw bryderon ynglŷn â’r datblygiad hwn ac, 
felly, credir ei fod yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi AMG5 o’r CDLL.

Hanes cynllunio perthnasol

5.8 Fel y cyfeiriwyd ato uchod caniatawyd cais yn Rhagfyr, 2012 ar gyfer datblygiad o 10 
ty gan gynnwys ffordd gyswllt a chylchfan ar y ffordd sirol dosbarth I (Ffordd 
LLanberis).  Fodd bynnag, derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau gan drigolion lleol yn 
datgan eu pryder i’r cais parthed cynnydd mewn ymddygiad anghymdeithasol, creu 
aflonyddwch sŵn sylweddol i drigolion lleol, byddai creu ffordd/llwybr cyswllt drwy’r 
safle ddim yn ddatrysiad i broblemau Sgwâr Llanrug, tanseilio diogelwch plant a’u 
rhieni, byddai creu cyffordd newydd ar Ffordd yr Orsaf yn creu problemau parcio.  
Rhaid hefyd pwysleisio ystyriwyd cylchfan yn du hwnt i’r hyn oedd yn angenrheidiol 
ar gyfer sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffyrdd gan ystyried mai datblygiad ar gyfer 
10 tŷ yn unig oedd testun y cais cynllunio.  Nid oedd y gylchfan nac unrhyw ffordd 
gyswllt yn angenrheidiol i ganiatáu’r fath gais ond fe gynhwysid yr elfennau hyn i 
mewn fel rhan o’r cais gan yr ymgeisydd (Esgobaeth Bangor).  Nid yw safbwynt yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol wedi newid wrth ystyried y cais diweddaraf hwn h.y. nid 
yw’n angenrheidiol nac yn statudol ofynnol i ddarparu ffordd/llwybr cyswllt rhwng 
Ffordd Llanberis a Ffordd yr Orsaf na llecynnau parcio er mwyn galluogi’r dyblygiad 
yma o 9 tŷ fynd yn ei flaen.

Materion addysgol

5.9 Y polisi perthnasol o fewn y cyd-destun cyfraniadau addysgol ar gyfer datblygiadau 
preswyl yw Polisi ISA1 o’r CDLL.  Nodai’r polisi caniateir cynigion dim ond pan fod 
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capasiti isadeiledd yn bodoli er nad oes trothwy niferoedd tai wedi ei gofnodi ar gyfer 
cyfraniad ariannol addysgol o fewn y Cynllun ei hun. Yn yr achos hwn, mae Data 
Lleoliad Ysgolion Cynradd Gwynedd yn cadarnhau bod digon o gapasiti dros ben o 
fewn Ysgol Gynradd Llanrug i allu ymdopi gyda’r niferoedd o blant a all ddeillio o’r 
datblygiad hwn ac i’r perwyl hyn ni fydd angen cyfraniad addysgol gan yr ymgeisydd. 
Credir i’r bwriad gydymffurfio gyda gofynion Polisi ISA1 o’r CDLL.

Materion cymunedol ac ieithyddol

5.10  Y polisi perthnasol yma yw Polisi PS1 o’r CDLL ynghyd â chynnwys CCA: Cynllunio 
a’r Iaith Gymraeg. Mae’r polisi hwn ynghyd â’r CCA yn cynorthwyo gydag asesu pryd 
fydd angen cyflwyno asesiad ar ffurf Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol gyda chais 
cynllunio ac mae’r asesiad hwn wedi ei selio ar nifer o feini prawf sy’n ymwneud a 
thystiolaeth o angen a galw am dai.  Yn yr achos arbennig yma, mae ffigyrau tai ar 
gyfer Llanrug rhwng 2011 a 2016  yn dangos bod 22 o dai wedi cael eu hadeiladu gyda 
10 ty o fewn y banc tir sy’n gwneud cyfanswm o 32 o dai. Disgwylir i 61 o dai cael eu 
hadeiladu yn Llanrug o fewn cyfnod y Cynllun (2011-2026) ac o ganlyniad i hyn, mae’r 
9 tŷ sy’n destun y cais hwn yn parhau i fod o dan y trothwy o 61 ty ac, felly, ni fydd 
angen cyflwyno’r fath ddatganiad yn yr achos hwn.  

Materion cytundeb 106

5.11 Fel y cyfeirir ato yn yr asesiad uchod bydd y bwriad yn cynnwys un ty fforddiadwy 3-
llofft ar lain rhif 1A o fewn safle’r cais yn unol â gofynion Polisi TAI15 o’r CDLL.  Er 
mwyn sicrhau bydd y tŷ yn fforddiadwy yn y lle cyntaf ac am byth mae’n ofynnol i’r 
ymgeisydd arwyddo cytundeb o dan Adran 106 o’r Ddeddf Gynllunio.

6. Casgliadau:

6.1 O ystyried yr asesiad hwn ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys 
polisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r holl sylwadau a 
dderbyniwyd ar y cais ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol a’i fod yn bodloni gofynion 
y polisïau perthnasol a nodir uchod.

7. Argymhelliad:

7.1 Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r 
ymgeisydd gwblhau cytundeb o dan Adran 106 er mwyn sicrhau bod 1 o’r 9 tŷ yn dŷ 
fforddiadwy ac i’r amodau isod:-

1. 5 mlynedd. 
2. Yn unol â’r cynlluniau.
3.  Llechi naturiol.
4. Deunyddiau allanol.
5. Amodau’r Uned Drafnidiaeth.
6. Amod Dwr Cymru parthed gwaredu dŵr aflan o’r safle.
7. Tynnu hawliau a ganiateir oddi ar yr uned fforddiadwy.
8. Tirlunio.
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