
Gwasanaeth Democratiaeth
Democratic Service

Swyddfa’r Cyngor
CAERNARFON

Gwynedd
LL55 1SH

www.gwynedd.llyw.cymru

Cyfarfod

PWYLLGOR CYNLLUNIO

Dyddiad ac Amser

1.00 y.h., DYDD LLUN, 29AIN EBRILL, 2019

*NODER*

BYDD Y CYFARFOD YN CAEL EI WEDDARLLEDU

https://gwynedd.public-i.tv/core/l/cy_GB/portal/home 

Lleoliad

Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

D.S.  

Rhagflaenir gan ymweliad safle mewn cysylltiad â chais rhif C19/0014/19/LL (Tir ger Lôn 
Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2UD)

Aelodau’r Pwyllgor i gyfarfod o flaen mynedfa Maes Parcio Amlbwrpas y Cyngor, Caernarfon, 
am 11.00am.

Pwynt Cyswllt

Bethan Adams
01286 679020

BethanAdams@gwynedd.llyw.cymru 
(Dosbarthwyd 17/4/19)

Rhaglen Gyflawn

http://www.gwynedd.llyw.cymru/
https://gwynedd.public-i.tv/core/l/cy_GB/portal/home
mailto:BethanAdams@gwynedd.llyw.cymru


PWYLLGOR CYNLLUNIO

Aelodaeth (15)

Plaid Cymru (8)

Y Cynghorwyr
Elwyn Edwards Simon Glyn

Berwyn Parry Jones Huw Gruffydd Wyn Jones
Elin Walker Jones Edgar Wyn Owen
Gareth A. Roberts Gruffydd Williams

Annibynnol (4)

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

Llais Gwynedd (1)

Y Cynghorydd
Owain Williams

Annibynnol Unedig Gwynedd (1)

Y Cynghorydd
Louise Hughes

Aelod Unigol (1)

Y Cynghorydd
Stephen W. Churchman



TREFN SIARAD AR GEISIADAU CYNLLUNIO YN Y PWYLLGOR 
CYNLLUNIO

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

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

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

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

3 munud

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

3 munud

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

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

7. Y pwyllgor yn trafod y cais cynllunio.

 



RHAGLEN

1.  YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.  DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

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

3.  MATERION BRYS

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

4.  COFNODION     6 - 9

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol 
o’r Pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 1 Ebrill 2019, fel rhai cywir.

5.  CAIS I GOFRESTRU LLWYBR CYHOEDDUS AR Y MAP 
LLWYBRAU SWYDDOGOL O BEN GORLLEWINOL MAWDDACH 
CRESCENT I BONT ABERMAW, YNG NGHYMUNED ARTHOG

 10 - 109

I gyflwyno adroddiad y Pennaeth Adran Amgylchedd.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Louise Hughes

6.  CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

6.1 CAIS RHIF C16/1412/19/LL - TŶ GLAN MENAI, FFORDD YR 
ABER, CAERNARFON

110 - 137

Dymchwel tŷ presennol ac adeiladu gwesty 12 lloft (3 llawr) gyda mannau 
parcio, tanc trin carthion a newidiadau i'r fynedfa bresennol, bwriedir i'r tŷ 
haf a'r porth-dy presennol fod yn ddefnydd atodol i'r gwesty arfaethedig

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Garlick

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

6.2 CAIS RHIF C18/0993/26/LL - TIR GER HEN GAPEL, FFORDD 
WAUNFAWR, CAEATHRO, CAERNARFON

138 - 147

Diwygio amod rhif 1 o ganiatad cynllunio C09A/0412/26/LL er mwyn 
ymestyn yr amser a roddwyd i ddechrau'r gwaith am 5 mlynedd 
ychwanegol.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Edgar Wyn Owen

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1412/19/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=782626%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=2210812%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=782626%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C18/0993/26/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826575%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=2299195%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826575%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


6.3 CAIS RHIF C19/0014/19/LL - TIR GER LÔN CEFNWERTHYD, 
BONTNEWYDD, CAERNARFON

148 - 178

Cais llawn i godi 29 uned breswyl ynghyd a thirlunio, parcio, creu mynedfa 
newydd ag ardal gyhoeddus agored.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Garlick

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

6.4 CAIS RHIF C19/0009/11/LL - 358-360, STRYD FAWR, BANGOR 179 - 193

Newid defnydd yr adeilad presennol o glwb nos i 3 uned manwerthu ynghyd 
ac 8 fflat hunan gynhaliol a gosod agoriadau newydd (cais diwygiedig i'r hyn 
a ganiatawyd o dan rhif C18/0116/11/LL).

AELOD LLEOL: Cynghorydd Steve Collings

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

6.5 CAIS RHIF C19/0169/19/AM - GYPSY WOOD, BONTNEWYDD, 
CAERNARFON

194 - 203

Cais amlinellol ar gyfer codi annedd menter wledig.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Garlick

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

6.6 CAIS RHIF C19/0224/11/LL - 23, FFORDD BELMONT, BANGOR 204 - 215

Cais ol-weithredol i ddymchwel cegin a ystafell wydr is-safonol yng nghefn 
yr eiddo ac adeiladu estyniad cefn unllawr.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elin Walker Jones

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C19/0014/19/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826577%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=2299198%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826577%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C19/0009/11/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826578%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=2299199%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826578%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C19/0169/19/AM&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826579%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=2299201%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826579%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C19/0224/11/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826583%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=2299205%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=826583%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
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Yn bresennol: Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Cadeirydd
Y Cynghorydd Eric M. Jones – Is-Gadeirydd

Y Cynghorwyr: Stephen Churchman, Louise Hughes, Anne Lloyd Jones, Berwyn Parry Jones, 
Elin Walker Jones, Huw G. Wyn Jones, Dilwyn Lloyd, Edgar Wyn Owen, Gareth A. Roberts, 
Eirwyn Williams, Gruffydd Williams ac Owain Williams.

Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Cynllunio), Keira Sweenie (Arweinydd Tîm Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch Swyddog 
Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Bethan Adams 
(Swyddog Cefnogi Aelodau).

Ymddiheuriadau: Y Cynghorydd Linda A. W. Jones (Aelod Lleol).

1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

2. COFNODION

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 4 
Mawrth 2019, fel rhai cywir.

3. CEISIADAU CYNLLUNIO

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

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

PENDERFYNWYD

1. Cais Rhif C17/0512/03/AM - Cyn Safle Garej Gwylfa, Ffordd Manod, Manod, Blaenau 
Ffestiniog

Cais amlinellol gyda'r holl faterion wedi eu cadw yn ôl i godi 7 tŷ unllawr ar wahân i'r henoed 
gyda datblygiadau cysylltiol.

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod safle’r cais wedi ei leoli 
tu mewn i ffin datblygu ardal Manod ym Mlaenau Ffestiniog. Nodwyd y gallai’r safle fod yn 
addas ar gyfer datblygiad tai ond ni dderbyniwyd gwybodaeth digonol i asesu’r cais yn llawn 
yn erbyn y polisïau perthnasol. Adroddwyd y cysylltwyd â’r asiant ar sawl achlysur am 
wybodaeth ychwanegol, ond ni dderbyniwyd gwybodaeth ychwanegol. Eglurodd bod y cais 
wedi ei gyflwyno ers 2017, rhoddwyd cyfle digonol i’r ymgeisydd gyflwyno gwybodaeth 
ychwanegol felly penderfynwyd asesu’r cais. Nodwyd er ei fod yn sefyllfa anffodus roedd 
rhaid dod â’r mater i ben.

Tynnwyd sylw at yr argymhelliad i wrthod y cais. Ymhelaethwyd y gallai’r safle fod yn addas 
pe byddai’r ymgeisydd yn dymuno cyflwyno cais gyda’r wybodaeth angenrheidiol.  

(b) Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais.

Tud. 6
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Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod yng nghyswllt gohirio’r cais, nododd y Rheolwr 
Cynllunio bod cyfnod amser rhesymol wedi ei roi i’r ymgeisydd i gyflwyno gwybodaeth. 
Mewn ymateb i gwestiwn pellach, ymhelaethodd nad oedd cyfiawnhad wedi ei dderbyn ar 
gyfer darparu 7 tŷ o’r un math felly nid oedd y bwriad yn cyd-fynd â gofynion Canllaw 
Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai.

Holodd aelod os oedd y datblygiad tai ar gyfer tai cymdeithasol. Mewn ymateb, 
cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio nad oedd cymdeithas dai ynghlwm â’r bwriad.

PENDERFYNWYD gwrthod y cais.

Rhesymau:

1. Nid yw’r datblygiad arfaethedig yn cyflawni cymysgedd priodol o dai nac yn darparu 
unrhyw dai fforddiadwy ac felly ystyrir fod y bwriad yn groes i ofynion perthnasol 
polisïau ISA 1, TAI 8 a TAI 15 ynghyd â gofynion perthnasol Chanllawiau Cynllunio 
Atodol Tai Fforddiadwy a Chymysgedd Tai.

2. Nid yw’r cais fel a gyflwynwyd yn darparu tystiolaeth i brofi’r angen am y math o 
unedau fel a fwriedir, o ganlyniad, credir fod y bwriad yn groes i ran 1c o bolisi PS1 
gan na ellir ystyried yr effaith ar yr iaith Gymraeg.

2. Cais Rhif C18/1198/45/AM – Cyn Gae Hoci, Allt Salem, Pwllheli

Adeiladu 15 o dai annedd, gyda 5 i fod yn dai fforddiadwy, creu mynediad cerbydol newydd 
a ffordd fynediad fewnol.

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y cais yn gais amlinellol 
gyda’r mynediad a gosodiad yn ffurfio rhan o’r cais amlinellol ac yn faterion i’w ystyried. 
Eglurwyd bod materion edrychiad, tirweddu a graddfa yn faterion a gadwyd yn ôl ac felly 
ddim yn faterion i’w ystyried fel rhan o’r cais. Nodwyd y byddai’r datblygiad yn cynnwys 
cymysgedd o dai unllawr a deulawr 2,3 a 4 ystafell wely.

Eglurwyd bod y safle wedi ei leoli tu mewn i ffin datblygu Pwllheli ac wedi ei ddynodi ar 
gyfer tai yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl). Nodwyd y byddai 5 o’r tai ar gyfer 
angen fforddiadwy, sef unedau 2 ystafell wely a oedd yn cynnwys 4 tŷ teras ac 1 byngalo. 
Amlygwyd bod yr Uned Strategol Tai wedi cadarnhau'r angen am y math yma o dai ym 
Mhwllheli. Nodwyd bod y bwriad yn cynnig amrywiaeth briodol o dai ar y safle gan 
gydymffurfio â gofynion polisi TAI 8 o’r CDLl ac yn unol â’r Canllaw Cynllunio Atodol 
Cymysgedd Tai.

Nodwyd o ran materion mwynderau gweledol a mwynderau cyffredinol a phreswyl y gellir 
sicrhau bod y materion yma yn dderbyniol drwy’r cais materion a gadwyd yn ôl ynghyd a’r 
amodau a argymhellir ar y cais gerbron. Ymhelaethwyd bod y bwriad yn dderbyniol o 
safbwynt bioamrywiaeth a thrafnidiaeth. Ychwanegodd bod y Cyngor Tref yn gefnogol i’r 
cais. 

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd a oedd yn cynnwys cadarnhad gan 
yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd mai’r cyfraniad ariannol a fyddai’n ofynnol tuag at lefydd 
chwarae / mannau agored oedd £5,001.71. Eglurwyd y byddai’r cyfraniad yn cael ei sicrhau 
drwy gytundeb 106.

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

Nodwyd bod yr argymhelliad wedi ei ddiwygio i’r hyn a nodwyd yn yr adroddiad, ar sail y 
wybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd nad oedd yr ymgeisydd wedi cynnal trafodaethau 

Tud. 7
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efo cymdeithas dai yng nghyswllt trosglwyddo’r tai ar hyn o bryd oherwydd bod y cais yn 
gais amlinellol ond bod bwriad i wneud hyn ac i adeiladu’r tai i safonau adeiladu 
cymdeithasau tai (safon ‘DQR’) a fyddai’n galluogi trosglwyddo’r unedau i gymdeithas dai. 
Argymhellwyd sicrhau’r tai fforddiadwy drwy amod yn hytrach na drwy gytundeb 106 
oherwydd y gellir asesu’r disgownt o dan gais materion a gadwyd yn ôl pan fyddai manylion 
megis dyluniad a maint wedi ei gadarnhau. Argymhellwyd yn ogystal i osod amod 
ychwanegol er mwyn sicrhau bod enwau Cymraeg i’r tai/stad.

(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:-
 Mai cais amlinellol oedd gerbron a bod gosodiad y safle a mynediad i’w gytuno;
 Byddai 5 tŷ yn dai fforddiadwy ac roedd amod i sicrhau hyn yn dderbyniol i’r 

ymgeisydd;
 Gan mai cais amlinellol a gyflwynwyd nid oedd yr ymgeisydd wedi cysylltu efo 

cymdeithas dai ond roedd dyluniad y tai dan sylw i safon ‘DQR’ tai cymdeithasol. 
Roedd cymdeithasau tai wedi mynegi diddordeb ond ni chafwyd trafodaethau 
manwl;

 Bod y safle wedi ei glustnodi ar gyfer tai gyda llai o dai yn cael eu datblygu na’r hyn 
a nodir yn y CDLl;

 Cynhaliwyd trafodaethau â’r Uned Drafnidiaeth o ran lleoliad y fynedfa er sicrhau 
bod gwelededd digonol. Roedd darpariaeth parcio ddigonol ar y safle ar gyfer y 
datblygiad.

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

Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau:
 Bod gofyn am y math o dai ond bod angen ystyried y lleoliad. Roedd y ffordd i’r safle 

yn gul a pheryglus gyda cheir wedi parcio ar yr allt. Pryder y byddai’r preswylwyr yn 
defnyddio’r ffordd gefn i gyfeiriad Iocws a oedd yn cysylltu efo’r A499 ger Ysbyty 
Bryn Beryl. Tynnu sylw bod y Cyngor Tref yn gefnogol i’r cais ond yn amlygu 
defnydd o lôn a oedd yn barod yn lôn brysur a bod nifer o sylwadau wedi eu derbyn 
fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus o ran diogelwch ffyrdd. Er bod gofyn am y 
math o dai ddim yn gallu cefnogi’r cais oherwydd pryder diogelwch ffyrdd;

 Nid oedd palmant ar y ffordd i’r safle ac roedd y lôn yn gul ac yn hynod o beryglus 
gyda symudiadau traffig sylweddol;

 Yn fodlon ni fyddai’r datblygiad yn gwneud y ffordd yn fwy peryglus ac yn hapus i 
gefnogi’r bwriad;

 Mai’r adeg i wrthwynebu’r safle fel safle i ddatblygu tai oedd pan luniwyd y CDLl, yn 
hapus efo’r bwriad;

 Fyddai’n bosib creu palmant ar y ffordd i’r safle i liniaru’r peryglon? Nid oedd y ffaith 
nad oedd damwain ar y ffordd wedi ei gofnodi ddim yn golygu na allai damwain 
ddigwydd.

(ch) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:
 Bod y safle wedi ei ddynodi ar gyfer tai yn y CDLl, ni fyddai’r safle wedi ei gynnwys 

yn y cynllun pe na fyddai’n dderbyniol o ran trafnidiaeth. Bod yr argymhelliad yn 
gadarn a bod angen bod yn ofalus gan y byddai’n bosib y byddai costau yn erbyn y 
Cyngor mewn apêl pe gwrthodir y cais ar sail pryderon diogelwch ffyrdd;

 Bod y bwriad yn darparu 5 tŷ fforddiadwy a chymysgedd tai addas;
 Bod y bwriad yn cynnig gwelliant i’r sefyllfa bresennol gan y byddai palmant ar flaen 

y safle a gwellhad o ran gwelededd yn y fynedfa oherwydd ei leoliad. Roedd 
tawelyddion traffig ar yr allt i arafu traffig, hanes o ddefnydd cerddwyr a thraffig trwm 
a dim damweiniau felly nid oedd tystiolaeth i ddangos bod y ffordd yn beryglus;

 Nid oedd modd creu palmant ar y ffordd oherwydd bod y tir ar un ochr dan 
berchnogaeth amryw o berchnogion a bod wal gynnal ar yr ochr arall. Byddai’n bosib 
efallai rhoi marciau ffordd i ddynodi coridor ar gyfer cerdded. Efallai ei fod yn fater i’w 
ystyried wrth edrych ar y cynllun pellach.

Tud. 8
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PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i arwyddo cytundeb 106 er mwyn sicrhau’r cyfraniad ariannol tuag at 
gaeau chwarae / llecynnau agored ac i amodau -

1. Amser cychwyn y datblygiad a chyflwyno materion a gadwyd yn ôl (edrychiad, 
tirweddu, graddfa)

2. Llechi ar y to.
3. Cytuno deunyddiau waliau allanol.
4. Amodau ffyrdd
5. Amod Dŵr Cymru i gysylltu dŵr budr yn unig i’r garthffos gyhoeddus
6. Cyflwyno a chytuno strategaeth ddraenio fanwl
7. Trawsleoli ymlusgiaid
8. Dim clirio’r safle yn ystod y tymor nythu.
9. Cynllun goleuo yn unol gyda’r hyn sydd yn yr asesiad ecolegol.
10. Diogelu gwrychoedd.
11. Ffens diogelu ardal gwreiddiau coed.
12. Amod safonol ar gyfer datblygiadau mawr o ran gwybyddu o gychwyn y gwaith.
13. Tynnu hawliau datblygu cyffredinol tai fforddiadwy.
14. Cyfyngu oriau gweithio.
15. Cytuno ar ddull i sicrhau 5 tŷ fforddiadwy.
16. Enwau Cymraeg i’r tai/stad.

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 1.20pm.

                                                                         CADEIRYDD

Tud. 9



DYDDIAD 29 Ebrill 2019
TEITL Adran 53, Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 

1981
Cais i gofrestru Llwybr Cyhoeddus ar y Map 
Llwybrau Swyddogol o ben gorllewinol 
Mawddach Crescent i Bont Abermaw, yng 
Nghymuned Arthog.

DIBEN Ystyried a ddylai’r Awdurdod lunio Gorchymyn 
Diwygio

ARGYMHELLIAD I'r Aelodau benderfynu p'un ai i neilltuo hawl 
tramwy cyhoeddus rhwng Mawddach Crescent 
a Phont Abermaw ai peidio.  

AWDUR Pennaeth yr Adran Amgylchedd 

1.0 CYFLWYNIAD

1.1 Cyflwynwyd adroddiad i'r Pwyllgor Cynllunio ar 25 Mehefin 2018 ynghylch cais 
a gyflwynwyd i'r Cyngor dan adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 
("WCA 1981") i gofrestru llwybr cyhoeddus yng Nghymuned Arthog ar Fap 
Swyddogol Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

1.2 Gwnaed y cais ar y sail fod y cyhoedd wedi cerdded ar y llwybr a ddengys ar y 
cynllun yn Atodiad 1 rhwng pwyntiau A a B  yn ddirwystr ac yn gyson fel pe bai 
ganddynt yr hawl (hynny yw, heb ganiatâd y tirfeddiannwr) dros gyfnod o fwy 
nag ugain mlynedd.

1.3 Roedd adroddiad 25 Mehefin 2018 yn egluro fod y cais gwreiddiol, a 
dderbyniwyd ym mis Awst 2014, yn gofyn i gofrestru llwybr rhwng pwyntiau A 
a B, llwybr sy'n rhedeg o flaen tai Mawddach Crescent.  Eglura'r adroddiad 
hefyd, wrth ymchwilio i'r dystiolaeth, y daeth i'r amlwg fod nifer o'r defnyddwyr 
sy'n cefnogi'r cais hefyd yn honni bod hawl tramwy cyhoeddus rhwng pwyntiau 
A - B - C.   Mae rhan B-C yn llwybr sydd i'r gorllewin o Fawddach Crescent tuag 
at Bont Abermaw.

1.4 Roedd yr adroddiad pwyllgor yn argymell gwrthod y cais; fodd bynnag 
penderfynodd y Pwyllgor Cynllunio ei gefnogi.  Roedd penderfyniad y Pwyllgor 
fel a ganlyn:

Caniatáu’r cais i ychwanegu'r llwybr cyhoeddus i Fap a Datganiad 
Swyddogol y Cyngor fel y dengys yn A-B ar y cynllun a ddarperir yn 
Atodiad 1 i’r  adroddiad yn seiliedig ar y rhesymau canlynol: 

 Bod defnydd ar droed wedi digwydd dros gyfnod o ugain mlynedd 
rhwng 1942 a 1962; a
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 Nad oedd yr arwyddion am y cyfnod hynny, o'r dystiolaeth a 
gyflwynwyd, yn ddigon (gyfreithiol) effeithiol  i atal y rhagdybiaeth godi 
bod y briffordd wedi cael ei neilltuo dan Adran 31(1) Deddf Priffyrdd 
1980, ac

 yn benodol fod yr arwydd "Private Road" a welir yn y lluniau  yn yr 
adroddiad wedi  ei gyfeirio at gerbydau yn unig, ac nid oedd yna fwriad 
i atal cerddwyr rhag defnyddio'r llain. 

1.5 Mae penderfyniad y Pwyllgor yn awdurdodi defnyddio gorchymyn i gofrestru 
rhan A-B, fodd bynnag ni wnaed penderfyniad y naill ffordd na'r llall ar 
gofrestru'r llwybr yn ei gyfanrwydd a ddengys yn Atodiad 1 fel A-B-C.   

1.6 Pwrpas yr adroddiad hwn yw gofyn i'r Pwyllgor benderfynu p'un ai i gofrestru'r 
llwybr a ddengys rhwng B a C ar y cynllun neu beidio.  Mae angen penderfyniad 
cyn gwneud y gorchymyn i gofrestru'r llwybr rhwng A a B ac yn amodol ar 
benderfyniad y Pwyllgor p'un ai i gynnwys y llwybr cyfan a ddengys fel A-B-C 
ar y cynllun yn y gorchymyn. 

1.7 Gellir gweld adroddiad mis Mehefin 2018 a'r wybodaeth gefnogol a gyflwynwyd 
i'r Pwyllgor Cynllunio a'r penderfyniad a wnaed yn y ddolen a ganlyn.      

https://democracy.cyngor.gwynedd.gov.uk/ielistdocuments.aspx?cid=131&mid
=1711&ver=4&

2.0       CEFNDIR CYFREITHIOL

2.1      Gellir creu priffordd os yw tirfeddiannwr yn neilltuo i ganiatáu’r cyhoedd i groesi 
ei dir ynghyd â'r cyhoedd yn derbyn y llwybr. Gellir mynegi'r fath ymrwymiad 
drwy ychydig o gamau gweithredu clir; neu ragdybio, naill ai o ganlyniad i 
gyfnod o'r cyhoedd yn ei ddefnyddio'n ddiddadl fel pe bai ganddynt yr hawl neu 
dystiolaeth ddogfennol ar ryw adeg yn y gorffennol yn cofnodi'r statws a gafodd 
ei briodoli ar y pryd i'r ffordd dan sylw.

2.2      Mae Adran 53(2) Deddf 1981 yn gofyn fod awdurdodau arolygu yn addasu eu 
mapiau swyddogol a datganiadau drwy orchymyn cyn gynted ag y bo'n 
rhesymol ymarferol wedi i unrhyw ddigwyddiad a fanylir arnynt yn adran 53(3) 
ddigwydd.  

2.3       Yr opsiwn penodol mwyaf perthnasol i'r sefyllfa hon yw'r un sydd ym mharagraff 
(b) adran 53(3) sy'n darllen: 

“the expiration, in relation to any way in the area to which the map relates, of 
any period such that the enjoyment by the public of the way during that period 
raises a presumption that the way has been dedicated as a public path or 
restricted byway.”
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2.4       O ran sut mae'r ddarpariaeth yn codi rhagdybiaeth bod y llwybr wedi ei gyflwyno 
fel llwybr cyhoeddus neu gilffordd gyfyngedig yn gweithredu, mae angen troi at 
adran 31 Deddf Priffyrdd 1980.

2.5      Datgan Adran 31(1) Deddf Priffyrdd (DP 1980):-

“Where a way…. has been actually enjoyed by the public as of right and without 
interruption for a full period of twenty years, the way is deemed to have been 
dedicated as a highway unless there is sufficient evidence that there was no 
intention during that period to dedicate.” 

2.6    Datgan Adran 31(2) “the 20 years is calculated retrospectively from the date 
when the right of the public to use the way is brought into question.”

2.7 Mae Adran 31(3) yn datgan: 

““Where the owner of the land over which any such way as aforesaid passes—

(a) has erected in such manner as to be visible to persons using the way a 
notice inconsistent with the dedication of the way as a highway, and

(b) has maintained the notice after the 1st January 1934, or any later date 
on which it was erected,

the notice, in the absence of proof of a contrary intention, is sufficient evidence 
to negative the intention to dedicate the way as a highway."” 

2.8 Beth sy'n gwneud rhybudd yn un sy'n gyfreithiol effeithiol er mwyn gwrthbrofi'r 
dybiaeth fod y llwybr wedi'i neilltuo trwy hir ddefnydd; ac, o ganlyniad, yn creu 
bwriad croes y tirfeddiannwr i'w neilltuo?

(a) Yn achos R (ar gais Cyngor Tref Godmanchester) v Ysgrifennydd 
Gwladol Yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a Chyngor Sir 
Caergrawnt [2007] UKHL 28 ("Godmanchester), dyfarnodd Tŷ'r 
Arglwyddi (fel y'i gelwid ar y pryd), pan grëwyd Adran 31(1), mai ystyr 
bwriad ("intention") oedd yr hyn a fyddai'r gynulleidfa berthnasol, sef 
defnyddwyr y llwybr, wedi deall yn rhesymol oedd bwriad y tirfeddiannwr. 

(b) Pennodd Tŷ'r Arglwyddi yn Godmaster fod y gyfraith, fel y'i datganwyd 
gan Arglwydd Ustus Denning yn Fairey v Cyngor Sir Southampton 
(1956) 2 QB 439, yn gywir. Byddai'n rhaid i'r defnyddiwr rhesymol ddeall 
fod y tirfeddiannwr yn bwriadu ei gywiro ynghylch y syniad fod y tir yn 
ffordd gyhoeddus. 

(c) Roedd y rhagdybiaeth o neilltuaeth mewn cyfraith gwlad (y mae Adran 
31(1) yn seiliedig arno) yn ymwneud â deialog rhwng y tirfeddiannwr a'r 
cyhoedd. Rhaid i dirfeddiannwr gyfleu ei fwriad i'r cyhoedd mewn rhyw 
ffordd os oedd am ddiwallu gofynion yr amod. Mae Adran 31(1) yn gofyn 
cael tystiolaeth ddigonol nad oedd bwriad o'r fath.  
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(d) Byddai'r camau penodol a geir yn Adran 31 er mwyn i dirfeddianwyr 
wneud eu diffyg bwriad yn hysbys (rhybuddion, cyflwyno cynlluniau, 
datganiad) yn afraid pe na bai raid dangos eu bwriad croes mewn modd 
gwrthrychol.  

(e) Yn ogystal, mae darpariaethau Adran 31(3) yn rhoi arweiniad i ni.

2.9 Ategir Adran 31 gan Adran 32 Deddf Priffyrdd 1980 sy'n datgan: 

“A court or other tribunal, before determining whether a way has or has not been 
dedicated as a highway, or the date on which such dedication, if any, took place, 
shall take into consideration any map, plan or history of the locality or other 
relevant document which is tendered in evidence, and shall give such weight 
thereto as the court or tribunal considers justified by the circumstances, 
including the antiquity of the tendered document, the status of the person by 
whom and the purpose for which it was made or compiled, and the custody in 
which it has been kept and from which it is produced.”

Cyfraith Gwlad

2.10  Dan Gyfraith Gwlad, gellir creu hawl tramwy trwy neilltuad ymhlyg a’i dderbyn. 
Cyfrifoldeb yr hawliwr yw profi i ddangos fod y perchennog tir, y mae'n rhaid 
iddo fod â'r gallu i neilltuo, wedi bwriadu neilltuo hawl tramwy cyhoeddus; neu 
fod y cyhoedd wedi ei ddefnyddio cyhyd y gellid casglu hynny, neu fod y 
perchennog tir yn ymwybodol o ddefnydd y cyhoedd ac wedi cydsynio i hynny. 
Dylai'r cyhoedd ddefnyddio'r llwybr a hawlir fel pe bai'r hawl ganddynt, fodd 
bynnag, nid oes cyfnod penodol o ddefnydd, ac yn ddibynnol ar ffeithiau'r 
achos, gal amrywio o ychydig flynyddoedd i sawl degawd. Nid oes dyddiad 
penodol i'w ddefnyddio ar gyfer mesur defnydd yn y gorffennol.

2.11 Mae Adran 31 yn symleiddio'r rheol Cyfraith Gwlad trwy ddatgan fod 
rhagdybiaethau penodol yn trechu oni bai y gellir profi i'r gwrthwyneb.

Materion sy'n gyfreithiol amherthnasol 

2.12   Ni all yr Awdurdod ystyried ffactorau megis diogelwch y cyhoedd, diogelwch, 
dymunolrwydd, addasrwydd neu angen wrth wneud penderfyniad. Mae a 
wnelo'r holl broses â phennu p'un a oes hawliau tramwy cyhoeddus mewn 
gwirionedd yn bodoli ai peidio. 

3.0 Disgrifiad Cryno o’r llwybr 

3.1    Mae'r llwybr a ddangosir fel B-C yng nghynllun Atodiad 1 yn oddeutu 610m 
          o hyd ac yn dilyn llwybr yr hen dram a adeiladwyd yn y 1900au i  
          gludo deunyddiau ar gyfer adeiladu ffyrdd, argloddiau a  
          thai fel rhan o'r bwriad i ddatblygu Arthog yn gyrchfan wyliau. 

3.2 Yn ei ben gorllewinol (pwynt C) mae'r llwybr yn cysylltu â llwybr ar hyd Pont     
Abermaw. Oddeutu 100m i'r dwyrain o bwynt C roedd y tram ar un adeg yn 
teithio dros bont a oedd wedi diflannu'n llwyr erbyn y 1980au.     
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     Mae'r rhan hon o'r llwybr lle'r oedd pont ar un adeg yn dibynnu ar y llanw, ac 
nid oes modd ei cherdded ar lanw uchel.      

    

3.3 Er eglurder, cyfeirir at y llwybr mewn gwahanol ddatganiadau fel y dramffordd, 
yr arglawdd a'r Cob. 

     

4.0     Tystiolaeth sydd o blaid ac yn erbyn neilltuo

4.1 Wrth ystyried p'un ai i neilltuo'r llwybr rhwng A-B-C ai peidio, cyfeirir yr Aelodau 
at y dystiolaeth a gyflwynwyd fel rhan o'r adroddid ym mis Mehefin 
2018.Cyflwynir y dystiolaeth yn llawn yn yr atodiadau sy'n cyd-fynd â'r 
adroddiad hwn. 

     

4.2 Ceir crynodeb o'r dystiolaeth sy'n cyfeirio'n uniongyrchol at adran B-C yn 
adrannau  nesaf yr adroddiad hwn. 

      

4.3        Tystiolaeth sy'n cefnogi neilltuo llwybr B-C 

Datganiadau tystiolaeth: derbyniwyd 110 o ddatganiadau o dystiolaeth i 
gefnogi'r cais, a chânt eu crynhoi mewn tabl  yn Atodiad 4 a 4.2. Awgryma 
tystiolaeth y defnyddwyr y defnyddiwyd y llwybr fel modd o deithio rhwng 
Abermaw ac Arthog a disgrifir y defnydd o adran B-C yn  Atodiad 4 gan 
ddefnyddwyr 1, 2,5,6 11,19,20,21,22,23,24,26, 36, 38, 
40,42,47,50,51,53,56,60, 61 a chan ddefnyddwyr 9,12,28,47,48,50 yn 
Atodiad 4.2.         

    
               Arweinlyfrau: Cyflwynodd yr ymgeisydd ddyfyniadau o'r rhain 
           Cyhoeddiadau: 

      Cyhoeddiad Ward Lock, "Barmouth and North Wales (Southern Edition)" a 
gyhoeddwyd oddeutu 1936/37 sy'n disgrifio taith gerdded o Abermaw i Arthog

     fel a ganlyn:

     “Walkers after crossing the (Barmouth) Bridge, turn left to a path over an 
embankment. A couple of hundred yards from the embankment, a terrace of 
red brick houses comes into view.”      

            
       Hefyd, ceir cyfeiriad gan yr ymgeisydd at Ward Lock’s North Wales Complete  

Edition, 1912, fel a ganlyn:- 
      

 “After crossing the bridge, pedestrians pass over loose sand to a road on the   
left forming an embankment and from that to a footpath at the foot of the hill."      
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      Mae disgrifiad tebyg yn ymddangos ym mhumed rhifyn y Red Guide ‘North 
Wales Southern  Section’, dyddiedig 1918/19.      

      

“After crossing the bridge, pedestrians can at once go down to a road on the 
left forming an embankment across the sands, and from that pass to a 
footpath at the foot of the hill.” 
        

      
4.4      Tystiolaeth yn erbyn neilltuo llwybr B-C  

    
Heriau : Honnir hefyd y byddai diweddar berchennog Fegla Fawr yn mynd 
ati'n weithgar i herio unrhyw un a oedd yn gwyro o'r llwybrau cyhoeddus 
swyddogol. Mae'r llwybr a ddengys fel B-C yn dilyn yr hen dramffordd a 
adeiladwyd yn 1902 ar dir Fegla Fawr rhwng pen deheuol Pont Abermaw a 
Mawddach Crescent. Ceir tystiolaeth o hyn mewn llythyr dyddiedig 24 Hydref 
2006 gan y Cyngor mewn ymateb i gŵyn gan aelod o'r cyhoedd. Darperir y 
llythyr yn Atodiad 9. 

     

             Rhybudd Cyhoeddus, "Y Dydd": rhybudd cyhoeddus gan Miss D J Roberts,  
Fegla Fawr a ymddangosodd yn rhifyn 11.10.1957 Y Dydd (Atodiad 16). 

      Mae'r rhybudd yn datgan yn gyhoeddus fod y morglawdd yn cau ar unwaith 
oherwydd ei gyflwr peryglus. 

     

 Datganiadau'n gwrthwynebu neilltuo: Mae Atodiad 8 yn darparu crynodeb 
o'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd i'r cais ac yn cynnwys y datganiadau a 
ganlyn sy'n ymwneud â'r llwybr rhwng B a C: 
            

           
            Datganiad gan Hannah, Duncan a Jean Cromety: 

 Fel teulu, arferai'r ymatebwyr wersylla ar Fryn Fegla Fawr unwaith neu 
ddwywaith y flwyddyn o ddechrau'r saithdegau hyd 1982 ac maent yn 
cofio Miss Roberts (perchennog Fegla Fawr) yn herio pobl oedd yn 
croesi ei thir yn rheolaidd.

 Mae'r dystiolaeth am Hawl Tramwy Cyhoeddus yr ochr arall i'r sarn yn 
wan am nad oedd y llwybr wedi cael ei gynnwys yn y Map Swyddogol 
nac yn yr Adolygiad. Hefyd, mae tystiolaeth ddogfennol sylweddol i 
ddangos fod Miss Roberts wedi rhoi camau ar waith i atal Hawl Tramwy 
Cyhoeddus rhag cael ei sefydlu.

 Nid oes modd cerdded ar ran o'r sarn mewn llanw uchel.
 Cred yr ymatebwyr na fyddai Miss Dorothy Roberts ond yn cytuno i 

neilltuo hawl tramwy cyhoeddus ar hyd y sarn oni bai fod y Cyngor yn 
talu am ei gynnal.

           Datganiad gan M Francis
 Mae Mrs Francis wedi darparu Rhybudd Cyhoeddus a gyhoeddwyd 

yn "Y Dydd" dyddiedig 11.10.1957 gan D. J. Roberts Fegla Fawr yn 
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cyhoeddi y byddai'r llwybr yn cau ar unwaith oherwydd cyflwr 
peryglus y bont droed ar y morglawdd o Arthog i Bont Abermaw.

             Datganiad gan J.Hall a L.Oakley 
 O ran y llwybr ar hyd y Cob, roedd Miss D Roberts wastad wedi 

gwrthod fod unrhyw lwybr yno.

5.0         Y Cyfnod 20 mlynedd  

5.1        Casglodd Pwyllgor Cynllunio 25 Mehefin 18 nad oedd y dystiolaeth ac yn 
benodol presenoldeb yr arwyddion ym Mawddach Crescent yn ddigonol i 
ddangos fod y tirfeddianwyr wedi bwriadu atal y cyhoedd rhag defnyddio 
llwybr A-B a'i bod yn bosib dangos fod cyfnod o 20 mlynedd o 1942 i 1962 
wedi mynd heibio cyn cwestiynu'r hawl i'r cyhoedd ddefnyddio'r llwybr.               

                     

5.2        Wrth ystyried p'un ai i gofrestru llwybr B-C ai peidio, rhaid i'r Pwyllgor 
ystyried a yw'r cyfnod rhwng 1942 a 1962 yn berthnasol i'r llwybr yn ei 
gyfanrwydd, A-B-C.

   

6.0   Penderfyniad 

6.1   Gofynnir i’r pwyllgor benderfynu:-

a. Cymeradwyo'r cais i ychwanegu'r llwybr cyhoeddus i Fap a Datganiad 
Swyddogol y Cyngor fel y dengys gan B-C ar y cynllun yn Atodiad 1 yr 
adroddiad ar y sail fod y llwybr wedi cael ei ddefnyddio gan gerddwyr dros 
gyfnod o ugain mlynedd rhwng 1942 a 1962.
Bydd gorchymyn felly'n cael ei lunio i gofrestru'r llwybr a ddengys fel A-B-C 
ar gynllun Atodiad 1.

                                                               neu 

b. Wrthod y cais i ychwanegu'r llwybr cyhoeddus i Fap a Datganiad 
Swyddogol y Cyngor fel y dengys gan B-C ar y cynllun yn Atodiad 1 ar y 
sail nad oes tystiolaeth ddigonol i ddangos fod y llwybr wedi cael ei 
ddefnyddio gan gerddwyr dros gyfnod o ugain mlynedd rhwng 1942 a 1962 
yn ddirwystr ac yn gyson. 
Yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor ar 25 Mehefin 2018 bydd gorchymyn 
felly'n cael ei lunio i gofrestru'r llwybr a ddengys fel A-B ar gynllun Atodiad 
1.

.
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ATODIAD 4.2 - Fersiwn Gryno o’r Datganiadau Tystiolaeth : Datganiadau ychwanegol a dderbynwyd ym Mehefin 2018

Rhif 
Cyfeirnod 
y 
Defnyddiwr

Enw'r Hawliwr O
 

I
 

Amlder
 

Diben y defnydd
 

A wyddoch am 
unrhyw rybuddion 
sydd wedi bodoli ar y 
llwybr honedig hwn, 
gan gynnwys y 
geiriad?
 

Ydych chi wedi cael 
eich gwrthod rhag cael 
mynediad neu wedi cael 
eich herio wrth 
ddefnyddio'r llwybr 
honedig?
 

Os ydych wedi 
cael eich 
cyflogi neu yn 
denant i 
Dirfeddiannwr, 
rhowch 
fanylion y 
denantiaeth / 
cyflogaeth 

Gwybodaeth arall
 

1
 
 
 
 

Thomas Lewis 
Hughes
 
 
 

1968
 
 
 
 

1973
 
 
 
 

 dyddiol  Cerdded i’r gwaith 
 

 Dim wedi ei nodi
 
 
 

Erioed Amherthnasol
 
 
 
 

 
 
 
 

2
 
 
 
 

 Alun Roberts
 
 
 

1933
 
 
 
 

1950
 
 
 
 

wythnosol / 
misol
 
 
 

Hamdden , cerdded 
i’r ysgol
 
 

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

Erioed
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3
 
 
 

Arfon Gwilym 
 
 
 
 

1955
 
 
 
 

1970
 
 
 
 

Wythnosol 
/misol
 
 
 

Hamdden
 
 

Dim wedi'i nodi
 
 
 

Erioed                  
 
 
 

-
 
 
 

 Nid yw wedi cerdded y 
llwybr  yn y 10 mlynedd 
ddiwethaf
 
 

4
 
 
 
 

 Paula 
Thompson
 

1985
 
 
 
 

2006
 
 
 
 

wythnosol / 
misol
 
 
 
 

Hamdden 

 
 

Arwydd diweddar :
Dim mynediad, 
defnyddiwch y llwybr tu 
cefn i’r tai.

Dim sylw

 

-
 
 
 
 

 
 
 

5
 
 
 
 

Joan Thomas 
 
 
 
 

1986
 
 
 
 

presennol
 
 
 
 

blynyddol
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Dim cof o weld unrhyw 
arwyddion / rybuddion
 
 
 
 

 Erioed -
 
 
 
 

 

6
 
 
 
 

Joe Thomas 
 
 
 

1950
 
 
 
 

presennol
 
 
 
 

Wythnosol hyd 
at 1980 yna yn 
flynyddol
 
 
 
 

Hamdden,
 
 
 
 

Dim cof o weld unrhyw 
arwydd/ rybuddion
 
 
 
 

Erioed.  
 
 

-
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7
 
 
 
 

Carol Clay
 
 
 
 

1964

 
 
 

2018

 
 
 

achlysurol 
 
 

Hamdden
 
 
 

Giatiau wedi eu cloi yn 
y blynyddoedd 
diweddar  ag arwyddion 
bod y llwybr tu cefn i’r 
tai
 
 

Wedi ei herio wrth 
gerdded gydag eraill
 
 
 
 

Na
 
 
 
 

Datganiad ychwanegol 
yn dweud ei bod wedi ei 
herio ar ôl 2005
 
 
 
 

8
 
 
 
 

A Clay 
 
 
 

1955
 
 
 
 

1963
 
 
 
 

achlysurol
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Wedi gweld arwyddion 
yn gynnar yn y 2000au
 
 
 
 

Ers y 2000au cynnar nid 
oedd yn anghyffredin  
cael ei herio gan 
breswylydd rhif 1
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 

9
 
 
 
 

Linda Jones
 
 
 

1977
 
 
 
 

I’r adeg 
pan 
roddwyd 
clo ar y 
giât
 
 
 
 

Misol yn yr haf
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Dim wedi ei nodi Cafodd ei herio gan 
“ffarmwraig”.
 
 
 
 

Na
 
 
 
 

Dywedodd y “ffarmwraig” 
ei bod yn tresbasu. 
Roedd preswylydd y tŷ 
pen wedi rhoi clo ar y 
giât  i atal defnydd

10
 
 
 
 

 Malcolm Jones
 
 
 

1956
 
 
 
 

diweddar
 
 
 
 

Misol / 
blynyddol 
 
 

Hamdden
 
 

Dim wedi ei nodi 

 
 

Cafodd yr hawlydd ei 
herio  gan unigolyn  a 
gredai oedd yn byw yn 
rhif 8 oddeutu 2005

-
 
 
 
 

 

11
 
 
 
 

 Angela Corke 
 
 
 

1988
 
 
 
 

2017

 
 
 

blynyddol
 

Hamdden
 
 
 
 

Arwydd Ffordd Breifat 
ag arwyddion eraill yn y 
blynyddoedd diweddar

 
 
 

Cafodd ei herio gan  ŵr a 
gredai oedd preswylydd 
rhif 1 yn 2005.
 
 

 -
 
 
 

Wedi darparu datganiad 
ychwanegol
 
 
 
 

12
 
 
 
 

Patricia Ann 
Williams
 
 
 

1946
 
 
 
 

diweddar
 
 
 
 

wythnosol
 
 
 
 

Hamdden/ cerdded
 
 
 
 

Arwydd yn dweud 
preifat ayb. 
 

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

-
 
 
 
 

Mae hawlydd yn dweud 
ei bod wedi cerdded  y 
llwybr ers yn blentyn. Nid 
oedd yn ymwybodol bod 
y preswylwyr yn ystyried 
y llwybr  yn breifat.
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13
 
 
 
 

Joanne Kitchen
 
 
 

1969
 
 
 
 

2005
 
 
 
 

Wythnosol, yn 
ddiweddar bod 
dau fis. 

Hamdden 
 
 
 
 

Nid yw’n cofio gweld 
arwydd yn atal 
mynediad pan yn ifanc

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 

14
 
 
 

Joanna Reed
 
 
 

1970
 
 
 
 

Heb ei 
ddefnyddio 
yn 
ddiweddar
 
 
 
 

Misol yn yr haf
 
 
 

Hamdden  
 
 
 
 

Erioed wedi gweld 
unrhyw arwyddion 
 

Erioed 
 

Amherthnasol
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15
 
 
 
 

Pamela 
Williams
 
 
 

1970au 
hwyr
 
 
 
 

1990au 
cynnar
 
 
 
 

3 i 4 gwaith y 
flwyddyn
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi
 
 
 

Dim wedi’i nodi
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 

16
 
 
 
 

Cadwaladr 
Williams
 
 
 
 

1950au 
cynnar
 
 
 
 

1980au
 
 
 
 

Misol yn bennaf 
yn y gwanwyn 
a haf
 
 

Hamdden :cerdded a 
chasglu crancod pan 
yn ifanc
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi 
 
 

Erioed 
 
 

-
 
 
 
 

.

17
 
 
 
 

Karen 
Chapman
 
 
 
 

1960
 
 
 
 

2006
 
 
 
 

 wythnosol
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Arwydd - private ar ochr 
Dolgellau ac ar ochr 
Abermaw yn dilyn  
codi’r giatiau

 
 

Erioed ond wedi 
defnyddio’r llwybr tu cefn 
i’r tai yn dilyn cloi’r giât ar 
ochr Abermaw

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 

18
 
 
 
 

 Gerallt Rhun
 
 
 

1953
 
 
 
 

1965
 
 
 
 

wythnosol
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi ond  
wedi gweld arwyddion 
diweddar  ar ochr 
dwyreiniol y teras. 

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

-
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19
 
 
 
 

Anthony Jeffs
 
 
 
 

1960
 
 
 
 

presennol
 
 
 
 

Wythnosol am 
oddeutu 50 
mlynedd .
Wythnosol dros 
yr 8 mlynedd 
ddiwethaf
 
 
 
 

Hamdden, mynediad 
at Bont Abermaw  

 
 
 

Arwydd "Private Road" 
a “Please use footpath 
to rear” mewn 
bodolaeth am ers tua 
10 mlynedd..

 
 

Erioed
 
 
 
 

-
 
 
 
 

.

20
 
 
 
 

George Michael 
White
 
 
 

1935
 
 
 
 

2016
 
 
 
 

wythnosol /
misol dros y 
cyfnod
 
 
 

Hamdden, ymweld â 
Neuadd Arthog
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi  Unwaith neu dwywaith  

 

-
 
 
 
 

 

21
 
 
 
 

Ian Crofts
 
 
 
 

1958
 
 
 
 

2008
 
 
 
 

Misol pan yn 
byw yn 
Abermaw

Blynyddol wrth 
ymweld â’r 
ardal
 

Hamdden
 
 

Arwydd Private  ers tua 
2008

 

Dim wedi’i nodi

 
 
 

-
 
 
 

 

22
 
 
 
 

Carol King
 
 
 
 

----------
 
 
 
 

-----------
 
 
 
 

Ymweld â’r 
ardal yn aml
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi.
 
 
 

Dim wedi’i nodi
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 

23
 
 
 
 

Sion Ll Jones
 
 
 
 

Ers 
1980au
 
 
 
 

 
 
 
 

wythnosol / 
blynyddol
 
 
 
 

Hamdden Dim wedi’i nodi
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 

24
 
 
 
 

 Karen 
Landridge
 
 
 

1980
 
 
 
 

2018
 
 
 
 

misol 

 
 

Hamdden
 
 
 
 

Heb sylwi ar unrhyw 
arwyddion cyn gosod y 
giatiau
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi
 
 
 
 

-
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25
 
 
 
 

David Mark 
Holloway
 
 
 
 

1981
 
 
 
 

presennol
 
 
 
 

Wedi cerdded y 
llwybr wrth dyfu 
fyny ond yn llai 
aml fel oedolyn
 
 
 
 

 Cerdded
 
 
 
 

Dim yn cofio unrhyw 
arwydd pan oeddwn i'n 
blentyn
 
 
 
 

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 

26
 
 
 
 

David Norman 
Holloway
 
 
 

1954
 
 
 
 

presennol
 
 
 
 

Misol / 
blynyddol
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi  
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 

27
 
 
 
 

Joan Holloway
 
 
 
 

Tua 
1950
 
 
 
 

2017
 
 
 
 

Dyddiol fel 
plentyn pan yn 
byw yn Arthog.

Llai aml fel 
oedolyn
 
 
 
 

Hamdden
 
 
  

Dim arwyddion tan  
ychydig o flynyddoedd 
yn ôl 
 
 
 
 

Erioed
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 
 

28
 
 
 
 

Gilian Laura
Tunley
 
 
 
 

1980
 
 
 
 

2017
 
 
 
 

Misol rhwng 
1980 a 2000

Achlysurol 
rhwng 2000 a 
2017

Hamdden 
 
 
 
 

Arwydd dim mynediad 
yn 2008
 
 
 
 

Cafodd ei herio yn 2008 
pan y tynnu lluniau 

 
 
 

-
 
 
 
 

Mae’r hawlydd wedi 
ymweld â’r lleoliad ers yn 
blentyn ac wedi cerdded 
o flaen y tai. Mae 4 
cenhedlaeth o’r teulu 
wedi defnyddio’r llwybr.

29
 
 
 
 

Nia Williams
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

wythnosol
 
 
 
 

Hamdden, ymweld â 
theulu
 
 
 
 

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

-
 
 
 
 

Roedd yr hawlydd yn 
ymwelydd aml i ymweld 
â theulu yn rhif 3
 
 
 

30
 
 
 
 

Robert Higham
 
 
 
 

1964
 
 
 
 

1990
 
 
 
 

blynyddol Hamdden
 
 
 
 

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 
 

31
 
 
 
 

Ifor Edwards
 
 
 
 

1955
 
 
 
 

1971
 
 
 
 

misol 
 
 
 
 

Hamdden
 
 

Dim arwyddion pan yn 
byw yn Arthog

 

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

-
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32
 
 
 

T Bernini
 
 
 

1968
 
 
 
 

1996
 
 
 
 

 
 
 

Hamdden
 

Dim wedi'i nodi
 

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 

33
 
 
 
 

 Awena Bernini
 
 
 

1933
 
 
 
 

1995
 
 
 
 

wythnosol
 
 
 
 

Hamdden, cerdded y 
ci
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi 
 
 
 

Dim wedi’i nodi -
 
 
 
 

34
 
 
 
 

Sandra Morgan 
 
 
 

1956
 
 
 
 

2000
 
 
 
 

achlysurol

 
 

Hamdden
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi
 

-
 
 
 
 

35
 
 
 
 

Ann Smith
 
 
 
 

1976
 
 
 
 

presenol
 
 
 
 

misol 
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Arwydd ar giât ochr 
Abermaw
  

Wedi ei herio sawlgwaith 
(y mwyaf diweddar  yn 
Nhachwedd 2017)
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 
 

36
 
 
 
 

Mari O’Rouke

 
 
 
 

1950au
cynnar
 
 
 
 

2000au
 
 
 

misol Hamdden Dim rhybuddion tan y 
codwyd y giatiau a’r 
ffens
 
 
 
 

Erioed. 
 
 

-
 
 
 
 

  
 
 

37
 
 
 
 

Helen Courtney 
 
 
 
 

1964

 
 
 

presenol
 
 
 
 

wythnosol
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Arwyddion preifat a clo 
ar y giat 

Wedi ei herio gan 
breswylydd yn 2017.

-
 
 
 
 

 
 
 
 
 

38
 
 
 
 

Gwenfair 
Davies
 
 
 
 

1946
 
 
 
 

Canol y 
1960au
 
 
 
 

Defnydd aml

 
 

Hamdden a mynd i’r 
ysgol yn Abermaw

 
 
 

Dim wedi’i nodi
 
 
 
 

Nid oes neb wedi herio'r 
hawliwr
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 

39
 
 

Gwyndaf 
Edwards
 

 
 

 
 

Wedi ei 
ddefnyddio ar 
hyd ei oes

Cerdden i bont 
Abermaw
 

Dim wedi'i nodi
 
 

Erioed
 
 

-
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40
 
 
 
 

Margaret 
Ephraim
 
 
 
 

1990
 
 
 
 

Oddeutu 
2015
 
 
 
 

wythnosol
 
 
 
 

cerdded
 
 
 

Mae arwydd  private 
road wedi bod yna 
erioed. Arwyddion eraill 
wedi eu codi  dros yr 8 i 
10 mlynedd ddiwethaf
 
 

Dim wedi’i nodi -
 
 
 
 

 
 

41
 
 
 
 

Jenny Hiscocks
 
 
 
 

1992
 
 
 
 

2013
 
 
 
 

misol
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Arwydd Private Road. 
 

Erioed wedi ei herio
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 

42
 
 
 
 

Hilary Jones
 
 
 
 

1960au
 
 
 
 

Tua 2015
 
 
 
 

misol
 
 
 
 

Hamdden. Arwydd Private Road Erioed wedi cael ei herio 
ond heb ddefnyddio’r 
llwybr ers  i’r giatiau cael 
eu codi.

 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 
 

43
 
 
 
 

Gwyneth 
Rhiannon Ruff
 
 
 
 

1969
 
 
 
 

 2014
 
 
 
 

blynyddol
 
 
 
 

Hamdden / cerdded
 
 
 
 

 Mae arwydd  private 
road wedi bod yna 
erioed. Arwyddion eraill 
wedi eu codi  dros yr 8 i 
10 mlynedd ddiwethaf

Dim wedi'i nodi
 
 
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 
 

44
 
 
 
 

Ann Puw Jones
 
 
 
 

1960
 
 
 
 

2015
 
 
 
 

misol
 
 
 
 

Hamdden
 
 
 
 

Arwydd Private Road
 
 
 
 

Dim wedi’i nodi
 
 

-
 
 
 
 

 
 
 
 

45
 
 
 
 

Sasha Hias
 
 
 
 

1970au
 
 
 
 

Tua 2015
 
 
 
 

misol
 
 
 
 

Hamdden Arwydd Private Road

 
 

Dim wedi’i nodi
 
 
 
 

-
 
 
 
 

46
 
 
 
 

E Lewis
 
 
 
 

1961
 
 
 
 

presenol
 
 
 
 

misol
 
 
 
 

cerdded

 
 

Dim wedi’i nodi Hawlydd yn adrodd 
digwyddiad  gyde tenant 
y tu  ger y giât. 
 

-
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47
 
 
 
 

Peter 
Thompson
 
 
 
 

1984
 
 
 
 

2000au 
cynnar
 
 
 
 

wythnosol
 
 
 
 

Hamdden

 
 
 

Arwydd “No right of way 
– use path to rear of 
houses” ers 2000.
 
 
 
 

Heb gael ei herio
 

-
 
 
 
 

 Mae’r hawlydd yn 
dweud ei fod wedi 
cerrded a beicio ar y 
llwybr.
 
 
 
 

48 Mervyn 
Fletcher

1951 2016 Wythnosol pan 
yn byw yn 
Arthog

Dwy waith y 
flwyddyn pn yn 
ymweld a’r 
ardal

hamdden Dim yn cofio gweld 
unrhyw arwyddion

Erioed. Roedd y 
preswylwyr arfer cynnig 
lluniaeth i gerddwyr ger 
ymyl y dwr.

Roedd yr hawlydd wedi 
ymweld â Mawddach 
Crescent gyda’i fam ac 
roedd ei fam  yn arfer 
mynd ag ymwelwyr at y 
Crescent i weld yr olygfa 
hardd. Roedd ei fam 
hefyd yn cerdded  o 
flaen y tai wrth gerdded i 
ag o’i gwaith yn 
Abermaw.

49 Paul Fletcher 1983 2016 2 neu 3 gwaith 
y flwyddyn

hamdden Dim wedi’i nodi Erioed Amherthnasol Roedd taid a nain yr 
hawlydd wedi mynd a fo 
hebio’r Crescent.

50 Joanna 
Thompson

1993 2006 blynyddol Hamdden – cerdded 
a beicio llwybr y 
Mawddach

Dim wedi’i nodi Erioed Mae’r hawlydd wedi 
defnyddio’r llwybr y di 
rwystr hyd at yr adeg 
cafodd ei rhwystro ac ers 
hynny mae wedi mynd tu 
cefn i’r tai.
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PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 29/04/2019
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD CAERNARFON

Rhif:    1

Cais Rhif: C16/1412/19/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

08/03/2017

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Bontnewydd

Ward: Bontnewydd

Bwriad: Dymchwel ty presennol ac adeiladu gwesty 12 lloft (3 llawr) 
gyda mannau parcio, tanc trin carthion a newidiadau i'r 
fynedfa bresennol, bwriedir i'r tŷ haf a'r porth-dy 
presennol fod yn ddefnydd atodol i'r gwesty arfaethedig  

Lleoliad: Ty Glan Menai, Ffordd Yr Aber, Caernarfon, LL54 5RP

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: CANIATAU GYDAG AMODAU
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PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 29/04/2019
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD CAERNARFON

1. Disgrifiad:

1.1 Bydd yr Aelodau yn cofio i’r cais hwn gael ei ohirio ym Mhwyllgor mis 
Chwefror er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am bryderon llifogydd a 
hygyrchedd i’r safle yn ogystal â materion yn ymwneud â:

 Cynllun Rheoli Arfordir.
 Perchnogaeth y wal rhwng yr arfordir a’r ffordd sirol dosbarth III 

(Ffordd yr Aber).
 Ymateb y Gwasanaeth Tan i sylwadau Cyfoeth naturiol Cymru parthed 

perygl o lifogydd ar hyd y ffordd sy’n gwasanaethu’r safle. 
 Tebygolrwydd rhwng y cais yma a chais ar gyfer codi tai newydd yn y 

Felinheli.
 Goblygiadau ôl-troed carbon y datblygiad.

1.2 I’r perwyl uchod, derbyniwyd gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd ar 
ffurf asesiad dull dilyniannol diwygiedig ynghyd ac ymateb i bryderon llifogydd 
ar hyd y ffordd sy’n gwasanaethu’r safle. 

1.3 Er mwyn atgoffa’r aelodau, cais llawn yw hwn ar gyfer dymchwel y tŷ 
presennol (Tŷ Glan Menai) ac adeiladu gwesty 12 llofft (3 llawr) gyda mannau 
parcio, tanc trin carthion i ddisodli’r tanc presennol, tanc cynaeafu dŵr a 
newidiadau i’r fynedfa bresennol gyda’r tŷ haf, modurdy cwch a’r porthdy 
presennol yn atodol i’r gwesty.  Yn fewnol, bydd y cyfleuster yn cynnwys 
lolfa/bar, storfeydd, cegin, derbynfa a thoiledau ar y llawr gwaelod gan 
gynnwys teras allanol a fyddai’n atodol i’r lolfa/bar ar y llawr gwaelod; 7 llofft 
(ystafell ddwbl) ar y llawr cyntaf gyda 5 llofft (ystafell ddwbl) ar yr ail lawr.  
Yn allanol, bydd y gwesty o wneuthuriad to llechi naturiol (gan gynnwys paneli 
solar), waliau o goedyn llorweddol, ffenestri/agoriadau o goedyn caled a UPV-
c, nwyddau glaw o alwminiwm, fframiau derw i’r balconïau gyda phaneli o 
wydr ar yr ymylon. Bwriedir creu llecynnau parcio ar gyfer 12 car ynghyd a 3 
llecyn parcio ar gyfer staff. Arwynebedd llawr yr adeilad newydd yw 462m2.  
Mae’r bwriad hefyd yn cynnwys cynllun tirlunio gan gynnwys plannu coed.  
Bydd y gwesty arfaethedig yn cael ei wasanaethu gan y ffordd sirol gyfagos 
drwy ddefnyddio’r mynediad drwy’r tŷ cwch presennol a fydd hefyd yn 
cynnwys llecyn ail-gylchu a chasglu sbwriel.

1.4  Mae’r bwriad yn golygu codi’r adeilad newydd ar lefel llawr tebyg i’r tŷ 
presennol a’i osod ymlaen tuag at y ffordd gan ddilyn ongl y ffordd o’i gymharu 
gyda lleoliad y tŷ ei hun.  Byddai’r adeilad newydd yn mesur oddeutu 11m i’w 
grib ar ei ran uchaf ac oddeutu 8m i’w grib yn ei ran isaf ac wedi ei leoli oddeutu 
11.5m yn ôl o’r ffordd gyda’i lefel llawr oddeutu 3m yn uwch na’r ffordd ei 
hun.  Byddai’r adeilad yn cynnwys teras blaen, balconïau a defnydd eang o wydr 
i gymryd mantais o’r olygfa tua’r Fenai ac Ynys Môn yn y cefndir.  

1.5 Mae’r safle ar siâp triongl ac mae’r ffin ogleddol yn ymylu gyda’r ffordd sirol 
dosbarth III (Ffordd yr Aber) am hyd oddeutu 140m.  Mae gweddill y safle yn 
ymylu gyda thir Clwb Golff Caernarfon.  Mae’r llecyn tir gyferbyn a safle’r cais 
ble lleolir harbwr bychan ym mherchnogaeth yr ymgeisydd hefyd.  Lleolir 
modurdy sylweddol ger y fynedfa ogleddol i’r safle ac ymhellach ymlaen ar hyd 
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y ffordd sirol lleolir modurdy cwch gyda mynediad uniongyrchol i’r ffordd ei 
hun.  Ymhellach i’r de, ond yn parhau i fod oddi fewn i’r safle, ceir yr ail 
fynedfa.  Gan ystyried topograffi’r dirwedd leol mae’r safle wedi ei derasu ac 
yn cynnwys lawntiau gwyrdd, llwybrau a llystyfiant.

1.6 Lleolir y safle oddeutu 1.5km o ffiniau de-gorllewinol Tref Caernarfon wedi ei 
wasanaethu gan ffordd sirol dosbarth III (Ffordd yr Aber).  Mae rhan helaeth 
o’r ffordd yn disgyn o fewn Parth Llifogydd C2 fel y’i dynodir yn Nodyn 
Cyngor Technegol 15: Cynllunio a Pherygl llifogydd (2004).  Mae’r safle 
gyferbyn ag arfordir Ynys Môn sydd wedi ei ddynodi yn Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol.  Dynodwyd y Fenai fel Ardal Gadwraeth Arbennig Afon 
Menai a Bae Conwy ac o ganlyniad i’r dynodiant hyn ymgymerwyd â Phrawf o 
Effaith Arwyddocaol Tebygol ar y Fenai ei hun o dan ofynion Rheoliadau 
Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau, 2010 (fel y’u diwygiwyd).

1.7 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd gwybodaeth ar ffurf Datganiad Cynllunio a 
Mynediad, Adroddiad Mynediad (ar sail llifogydd), Datganiad Ieithyddol a 
Chymunedol, Adroddiad Dylunio ac Adroddiad Asesiad Cynaladwyedd. 
Cyflwynwyd y cais diweddaraf hwn gan fod y cais blaenorol (a ganiatawyd ar 
apêl) wedi dod i ben.

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:-

PS1 – yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. 
PS2 – isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr.
ISA1 – darpariaeth isadeiledd.
TRA2 – safonau parcio.
TRA4 – rheoli ardrawiadau cludiant.
PS5 – datblygu cynaliadwy.
PS6 – lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt.
PCYFF1 – ffiniau datblygu.
PCYFF2 – meini prawf datblygu.
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PCYFF3 – dylunio a siapio lle.
PCYFF4 – dylunio a thirweddu.
PCYFF5 – rheoli carbon.
PCYFF6 – cadwraeth dwr.
MAN1 – datblygiadau arfaethedig mewn canol tref.
TWR2 – llety gwyliau.
PS14 – yr economi ymwelwyr. 
AMG1 – cynlluniau rheolaeth ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol.
AMG4 – gwarchod yr arfordir.
AMG5 - cadwraeth bioamrywiaeth leol.   

Canllawiau Dylunio Gwynedd (2003).
Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA): Llety Twristiaeth (2010).

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru (PCC), Argraffiad 10, (2018).
Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 5: Cynllunio a Chadwraeth natur (2009).
NCT6: Cynllunio ar Gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010).
NCT12: Dylunio (2016).
NCT: 13 Twristiaeth (1997).
NCT15: Datblygu a Pherygl llifogydd.
NCT:18: Trafnidiaeth (2007).
NCT22: Adeiladau Cynaliadwy (2010).

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 C10A/0556/19/LL - dymchwel y tŷ presennol, ac adeiladu gwesty 12 llofft (3 
llawr) gyda phwll nofio, mannau parcio, tanc trin carthion a newidiadau i’r 
fynedfa bresennol a bwriedir i’r tŷ haf a’ r porthdy presennol fod yn ddefnydd 
atodol i’r gwesty arfaethedig wedi ei wrthod ym Mai, 2011 ar sail:- (i) safle yng 
nghefn gwlad; (ii) nid yw’n safle addas a ddatblygwyd o’r blaen; (iii) dim yn 
angenrheidiol cael lleoliad arfordirol i’r gwesty; (iv) yr adeilad yn cael effaith 
andwyol ar fwynderau gweledol ar sail graddfa, dyluniad, maint, dwysedd, 
lleoliad a ffurf a  (v) gor-ddatblygiad.

3.2 Apeliwyd yn erbyn y gwrthodiad uchod ac fe ganiatawyd yr apêl yn Ionawr, 
2012 gydag amodau ar sail (i) cynaladwyedd - bod y safle yn gynaliadwy ac yn 
hygyrch; (ii) bod y safle yn safle a ddatblygwyd o’r blaen addas ar gyfer gwesty; 
(iii) ni fyddai’r cynnig yn ymwthio i ardal arfordirol agored ac mae’n dderbyniol 
ar sail graddfa a mas ac adeiladu amgylcheddol gyda’r bwriad wedi ei adolygu 
dwywaith gan Gomisiwn Dylunio Cymru. 

3.3 Dylid nodi yma hefyd bod yr Arolygwr Cynllunio wedi caniatáu costau yn 
erbyn yr ACLL ar sail bod yr ACLL wedi ymddwyn yn afresymol wrth ddod i 
benderfyniad i wrthod y cais gan fod y polisïau cyfredol yn cefnogi’r fath 
ddatblygiad ar y safle sydd dan sylw.

3.4 C01A/0569/19/LL - Adeiladu glanfa - Caniatawyd  07/11/2001
C01A/0304/19/LL - Adeiladu glanfa - Gwrthodwyd 05/07/2001
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C00A/0234/19/LL - Adeiladu glanfa - Gwrthodwyd 05/07/2000
C96A/0341/19/CL - Codi giât porth - Caniatawyd 08/11/1996
C96A/0096/19/CL - Codi tŷ gwydr - Caniatawyd 22/07/1996
3/19/13H – Estyniad i’r cwrtil preswyl a safle diwygiedig ar gyfer glanfa - 
Caniatawyd 8/12/1993
3/19/13G – Addasu ac ehangu yn cynnwys tŷ cwch a glanfa - Caniatawyd 
3/02/1993  
3/13/19D - Newid defnydd yr hen dŷ golff i fod yn dy breswyl - Caniatawyd 
07/06/1982

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Gwrthwynebu gan fod y datblygiad o fewn ardal o 
harddwch naturiol a phryderon ynglŷn natur gul y 
ffordd, yr iaith Gymraeg, llifogydd a charthffosiaeth.

Uned 
Drafnidiaeth:

Dim gwrthwynebiad ond gydag amodau perthnasol.

Sylwadau Ychwanegol: Mae wal y môr ym 
mherchnogaeth amryw o adrannau’r Cyngor gan 
gynnwys Trafnidiaeth, Hamdden ac Economi.  Er hyn, 
yr Uned Drafnidiaeth sy’n cynnal a chadw’r wal ar ran 
yr adrannau. Mae Ymgynghoriaeth Gwynedd wrthi’n 
ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ar rannau o’r wal ar 
hyn o bryd ac wedi adnabod rhannau eraill sydd angen 
sylw a bydd y gwaith cynnal a chadw yn parhau fel bo’r 
angen yn codi.

Cyfoeth 
Naturiol Cymru 
(CNC):

Bydd angen i’r Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLL) 
gynnal prawf o effaith arwyddocaol debygol ar effaith 
bosibl y datblygiad arfaethedig ar Ardal Gadwraeth 
Arbennig Afon Menai a Bae Conwy. Bydd angen sicrhau 
bod y gwaith trin carthion a’r suddfan yn cydymffurfio 
gyda Safonau Prydeinig perthnasol. Bydd angen 
cydymffurfio gyda gofynion CNC parthed Rheoliadau 
Trwyddedu Amgylcheddol, 2016.  

Dŵr Cymru: Dim gwrthwynebiad ond gydag amod yn ymwneud a 
chyflwyno cynllun dwr yfed yn cael eu’i gyflwyno a’i 
gytuno gyda’r ACLL.

Uned Gwarchod 
y Cyhoedd:

Dim ymateb.

Uned 
Bioamrywiaeth:

Yn dilyn ymgymryd â Phrawf o Effaith Arwyddocaol 
Sylweddol ar y Fenai gall yr ACLL fod yn hyderus na 
fyddai’r datblygiad fel y’i cyflwynwyd yn arwain at 
effaith arwyddocaol sylweddol negyddol ar 
nodweddion na phrosesau'r Fenai a Bae Conwy. Pe 
caniateir y cais dylid (i) cyflwyno adroddiad coed 
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newydd yn unol â gofynion Safonau Prydeinig a (ii) 
cynnwys amod bod y llechi yn cael eu tynnu oddi ar y 
tŷ presennol drwy law gan osgoi misoedd Mehefin i 
Awst.

Cyngor Sir Ynys 
Môn:

Dylid ystyried yn ofalus effaith ar y dirwedd ac yn 
weledol yn enwedig pan wedi goleuo yn y nos.

Gwasanaeth 
Rhanbarthol 
Cynllunio Rhag 
Argyfwng 
Cyngor Gogledd 
Cymru: 

Heddlu: Heb eu dderbyn.

Gwasanaeth Ambiwlans: Heb eu derbyn.

Gwasanaeth Tan: 
Ymateb cyntaf: Dim sylwadau i’w cynnig parthed 
mynediad i gerbydau a chyflenwad dwr. Bydd gan yr 
Awdurdod Tan gyfle i gynnig sylwadau yn ystod y 
broses Ymgynghori Rheoliadau Adeiladu.

Ail ymateb:
Cadarnhawyd fod y sylwadau uchod wedi eu selio ar 
amodau arferol. Ond pe tai’r gwesty yn derbyn caniatâd 
cynllunio, yna, byddai’n destun gofynion Rheoliadau 
Adeiladu, 2000 ynghyd a’r Gorchymyn Diwygio 
Rheoleiddio (Diogelwch Tan) 2005 a fyddai’n sicrhau 
byddai’r gwestai yn dianc o’r gwesty pe bai argyfwng 
yno ac i ffwrdd yn ddiogel o’r adeilad heb ymyrraeth gan 
y Gwasanaeth Tan.

Uned Rheoli Risg 
Llifogydd ac 
Erydiad 
Arfordirol:

Dim sylwadau pellach i’w cynnig i’r hyn sydd eisoes 
wedi eu cyflwyno gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’r 
Gwasanaeth Tan.

Trwy’r Uned Trafnidiaeth derbyniwyd gwybodaeth 
ychwanegol am reolaeth y lon - Mae’r dŵr yn dueddol o 
fod yn fas iawn ac yn hygyrch ar droed ac mewn car 
gyda gofal. Weithiau mae’r lon yn cael ei gau i sicrhau 
diogelwch a hefyd i glirio gwymon, cerrig man ayyb 
oddi ar y lon, ond fel arfer mae’r lon ond yn cael ei gae 
am gyfnod byr tra mae’r llanw yn uchel.

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

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

 Effaith y datblygiad ar fwynderau gweledol, 
cymeriad yr ardal sensitif hon ynghyd â’i effaith 
niweidiol ar fywyd gwyllt a dynodiadau statudol 
ar sail maint, graddfa a lleoliad.
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 Byddai caniatáu’r cais yn gosod cynsail am 
ddatblygiadau llety gwyliau cyffelyb yng nghefn 
gwlad sy’n groes i bolisïau cynllunio lleol.

 Rhwydwaith ffyrdd is-safonol yn gwasanaethu’r 
safle (e.e. dim pafin a llif trafnidiaeth yn 
cynyddu).

 Mae’r ffordd gyfagos yn cael eu heffeithio gan 
lifogydd o’r Afon Menai.

 Amheus o faint o swyddi fydd yn cael eu creu pe 
caniateir y datblygiad hwn.

 Arogleuon o’r gyfundrefn garthffosiaeth 
bresennol yn enwedig yn ystod tymor yr haf.

Derbyniwyd gwrthwynebiadau a phryderon hwyr sy’n 
adlewyrchu’r gwrthwynebiadau a nodwyd uchod gan 
gynnwys:-

 Cywirdeb cynnwys y Datganiad Ieithyddol a 
Chymunedol.

 Gan ystyried yr hinsawdd credir byddai rhan isaf 
o’r safle o dan fygythiad llifogydd yn ogystal â’r 
ffordd sy’n gwasanaethu’r safle.

 Angen cymryd i ystyriaeth y Ddeddf Deithiol 
Lesol (Cymru), 2013 sy’n hybu gwelliannau i 
lwybrau cerdded a beicio drwy’r wlad.

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

 Digonedd o lety gwyliau eisoes yn bodoli yng 
nghyffiniau Caernarfon. 

Derbyniwyd hefyd lythyr o gefnogaeth i’r bwriad yn 
dilyn y cyfnod hysbysu statudol.

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored tu allan i unrhyw ffin 
datblygu. Mae polisi PCYFF1 o’r CDLL yn datgan tu allan i’r ffiniau datblygu 
bydd cynigion yn cael eu gwrthod oni bai eu bod yn unol â pholisïau penodol 
yn y CDLL neu bolisïau cynllunio cenedlaethol neu fod y cynnig yn dangos bod 
ei leoliad yng nghefn gwlad yn hanfodol.  

5.2 Mae Polisi TWR 2 CDLL yn gefnogol i ddatblygiadau i ddatblygu llety gwyliau 
parhaol newydd â gwasanaeth cyn belled â’u bod o ansawdd uchel o ran 
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dyluniad, gosodiad ac edrychiad ac os gellir cwrdd gyda’r meini prawf o fewn 
y polisi i gyd.

5.3 Mae’r polisi yn galluogi codi llety sy’n adeilad newydd os yw’r safle yn gwneud 
defnydd o safle addas a ddatblygwyd o’r blaen. Mae’r tir yn cwrdd â’r diffiniad 
o tir a ddatblygwyd o blaen yn rhestr termau y CDLL a chadarnhawyd hynny 
yn yr apêl blaenorol. Fe ystyrir hefyd fod graddfa’r datblygiad yn parhau i fod 
yn briodol gan ystyried y safle a’i leoliad. Er bod y bwriad yn golygu colli un 
tŷ o’r stoc sylweddol o dai parhaol ystyrir y byddai’r manteision economaidd o 
ganiatáu’r datblygiad yn gorbwyso’r golled o un tŷ. Er bod anheddau preswyl 
wedi eu lleoli yn nalgylch safle’r cais ni chredir fod y safle wedi ei leoli mewn 
ardal breswyl yn bennaf gan ystyrir bod y safle ei hun wedi ei leoli yng nghefn 
gwlad sydd hefyd yn cynnwys cwrs golff a daliadaeth amaethyddol 
gwasgaredig.

5 .4     Ers caniatáu’r apêl, mae Polisi Cynllunio Cymru wedi cael ei ddiweddaru sydd 
bellach yn adnabod fod defnydd gwestai yn un o "ddefnyddiau priodol eraill 
canolfan manwerthu a masnachol" ac mae bellach, felly, yn destun y prawf 
dilyniannol. Mae’r safbwynt yma hefyd yn cael ei adlewyrchu ym Mholisi 
MAN 1. Mae’r polisi yn datgan, byddai angen i ddatblygiadau manwerthu a 
masnachol tu allan i’r canol trefi diffiniedig gael eu cefnogi gan dystiolaeth o’r 
angen am ddarpariaeth ychwanegol, a bodloni’r dull dilyniannol.

5.5 O ganlyniad, mae’r asiant wedi cyflwyno datganiad dull dilyniannol. Fel rhan 
o’r datganiad edrychwyd ar adeiladau (segur ac ar werth), safleoedd datblygu 
ynghyd ac adeiladau presennol o fewn y dref er mwyn asesu eu haddasrwydd ar 
gyfer darparu gwesty moethus o’r math a fwriedir yma.  Daw’r datganiad i’r 
casgliad nad oes safle nac adeilad addas o fewn y dref ar gyfer gwesty o’r math 
a fwriedir yma ar sail maint, arwynebedd annigonol ar gyfer gwesty, ansawdd a 
dyluniad yr adeiladau, lleoliadau trefol a masnachol (wedi eu hamddifadu o 
olygfeydd agored) ynghyd â diffyg mannau parcio preifat.

5.6 Mewn perthynas â’r angen, mae paragraff 6.3.64 o bolisi TWR 2 yn cydnabod 
yr angen am  lety gwyliau gwasanaethol, ar draws ardal y Cynllun.  Mae’r 
datganiad dilyniannol hefyd yn cyfeirio at hygyrchedd y safle o ystyried ei 
agosatrwydd at Glwb Golff Caernarfon a’r galw am lety gwyliau ar gyfer 
defnyddwyr y cwrs golff ynghyd â’i fod wedi ei leoli mewn ardal sy’n denu 
ymwelwyr a phobl leol.  Mae’r ystyriaethau yma hefyd wedi cael eu trafod a’u 
derbyn gan yr Arolygaeth Gynllunio. 

5.7 Yn dilyn ymchwiliad o’r dystiolaeth a ddarparwyd nid oes gan swyddogion 
unrhyw dystiolaeth i wrthddweud cynnwys yr asesiad dilyniannol ac o’r 
safbwynt yma, ystyrir fod y cais wedi bodloni anghenion polisi MAN 1.

5.8 Yn ychwanegol i bolisi TWR 2 a MAN 1 rhaid hefyd asesu lleoliad y safle yng 
nghyd-destun y Strategaeth Ofodol. Mae’r strategaeth yn cyfeirio at 5 
categori/hierarchaeth o aneddleoedd o fewn ardal y Cynllun sy’n cydnabod 
Caernarfon fel Canolfan Gwasanaeth Trefol. Mae’r strategaeth yn anelu at 
wasgaru datblygiad yn gymesur o amgylch ardal y Cynllun wrth ganolbwyntio 
ar y mannau hynny sy'n darparu'r cyfleoedd gorau i gyflawni datblygiad 
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cynaliadwy. Mae’r Strategaeth yn rhoi pwyslais ar gyfeirio datblygiadau a 
chynigion datblygu i’r Ganolfan Isranbarthol a'r Canolfannau Gwasanaeth 
Trefol a Lleol. Wedi rhoi ystyriaeth i ganlyniadau y prawf dilyniannol a gan bod 
lleoliad y safle ar gyrion canolfan gwasanaeth trefol, ystyrir fod maint y 
datblygiad yng nghyd-destun y lleoliad yn dderbyniol ac yn unol ag amcanion 
y strategaeth orfodol.

5.9 I’r perwyl hyn, a chan ystyried penderfyniad yr apêl flaenorol, credir bod y cais 
yn cydymffurfio gyda pholisïau a chyngor cynllunio cyfredol sydd yn parhau i 
fod yn gefnogol i’r egwyddor o leoli llety gwyliau newydd o ansawdd uchel yng 
nghefn gwlad gan ddefnyddio safle addas a ddatblygwyd o’r blaen a safle sy’n 
hygyrch i fathau gwahanol o gymudo.  Ar y sail yma ystyrir fod y bwriad, felly, 
yn dderbyniol mewn egwyddor.

Mwynderau gweledol

5.10 Mae Polisi PCYFF3 yn datgan dylai cynigion arddangos dyluniad o ansawdd 
uchel a gwella cymeriad ac ymddangosiad y safle neu’r ardal o ran gosodiad, yr 
ymddangosiad, y raddfa, yr uchder, y mas a’r driniaeth i’r drychiadau.  Ni ystyrir 
y byddai’r datblygiad yn creu strwythur anghydnaws o fewn y rhan yma o’r 
tirlun arfordirol ar sail ei ddyluniad, graddfa, edrychiadau allanol a’i osodiad o 
fewn y tirlun.  Gellir lleihau ad-drawiad y datblygiad ar osodiad AHNE Arfordir 
Ynys Môn ar sail llygredd golau drwy gynnwys amod mwn unrhyw ganiatâd 
cynllunio parthed cyflwyno cynllun golau ar gyfer y datblygiad ei hun.  Nodir 
hefyd nad oedd gan yr Arolygwr Cynllunio yn ei benderfyniad apêl 
gwrthwynebiad i edrychiad, gosodiad na graddfa’r bwriad ac roedd yn cyfeirio 
yn ei benderfyniad bod y cynllun wedi cael sêl bendith Comisiwn Dylunio 
Cymru cyn iddo gael ei gyflwyno fel cais cynllunio llawn i’r ACLL ac ar y sail 
yma ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi PCYFF3, 
PCYFF4, AMG1 ac AMG4 o’r CDLL.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

5.11 Mae Polisi PCYFF2 yn datgan gwrthodir cynigion os ydynt yn cael effaith 
andwyol sylweddol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo 
lleol neu eiddo arall neu nodweddion yr ardal leol oherwydd aflonyddwch, sŵn, 
mygdarth a llygredd golau. Fel y cyfeiriwyd ato uchod nid yw’r safle wedi ei 
leoli mewn ardal breswyl yn bennaf gyda’r eiddo preswyl preifat agosaf (Bryn 
Teg) wedi ei leoli oddeutu 200m i’r gogledd-ddwyrain o safle’r cais. Gan 
ystyried y pellter sydd rhwng safle’r datblygiad ac anheddau cyfagos ynghyd 
â’i raddfa, dwysedd, defnydd a’i osodiad yn y tirlun lleol ni chredir byddai’r 
bwriad yn cael effaith sylweddol ar fwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid 
cyfagos ac y byddai, felly, yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi PCYFF2 o’r 
CDLL.
Materion trafnidiaeth a mynediad

5.12 Mae Polisi TRA2 a TRA4 yn ymwneud â safonau parcio ynghyd â rheoli 
ardrawiadau cludiant.  Mewn ymateb i’r ymgynghoriad statudol nid oedd gan 
yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r datblygiad ar sail diogelwch 
ffyrdd a chyfleusterau parcio yn ddarostyngedig ar gynnwys amodau perthnasol. 
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Nodir hefyd nad oedd materion yn ymwneud â thrafnidiaeth yn achosi consyrn 
i’r Arolygwr Cynllunio wrth drafod yr apêl flaenorol.  I’r perwyl hyn, felly, 
credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi TRA2 a TRA4 o’r 
CDLL ynghyd â’r cyngor a gynhwysir yn y Ddeddf Deithiol Llesol (Cymru), 
2013.

Materion bioamrywiaeth

5.13 Mae’r safle wedi ei leoli gyferbyn a’r Fenai sydd wedi ei ddynodi’n Ardal 
Gadwraeth Arbennig Afon Menai a Bae Conwy ac i’r perwyl hyn mae’n ofynnol 
i’r ACLL ymgymryd â Phrawf o Effaith Arwyddocaol Sylweddol ar y Fenai. O 
ganlyniad i ymgymryd â’r fath asesiad dywed yr Uned Bioamrywiaeth y gall yr 
ACLL fod yn hyderus na fyddai’r datblygiad fel y’i cyflwynwyd yn arwain at 
effaith arwyddocaol sylweddol negyddol ar nodweddion na phrosesau'r Fenai a 
Bae Conwy.  Pe caniateir y cais dylid (i) cyflwyno adroddiad coed newydd yn 
unol â gofynion Safonau Prydeinig a (ii) cynnwys amod bod y llechi yn cael eu 
tynnu oddi ar y tŷ presennol drwy law gan osgoi misoedd Mehefin i Awst.  I’r 
perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi 
AMG5 o’r CDLL.

Materion cynaliadwyedd

5.14 Mae nifer o bolisïau o fewn y CDLL yn hyrwyddo cynaladwyedd mewn 
datblygiadau newydd o fewn y Sir.  Mae Polisi PS5 yn cyfeirio at yr angen i ail-
ddefnyddio tir ac adeiladau a ddefnyddiwyd o’r blaen lle bynnag bo hynny’n 
bosib er mwyn defnyddio tir ac isadeiledd yn effeithiol ynghyd â hyrwyddo 
economi leol amrywiol ynghyd â lleihau’r angen i deithio gyda thrafnidiaeth 
breifat ac annog cyfleoedd i fod defnyddiwr deithio yn ôl y gofyn mor aml â 
phosibl drwy ddefnyddio dulliau amgen. Dywed Polisi PCYFF5 bydd angen 
dangos cyfraniad o dechnoleg ynni adnewyddadwy neu garbon isel i fodloni 
gofynion cynnig am drydan a gwres.  Mae Polisi PCYFF6 yn datgan dylai 
cynigion gynnwys mesurau cadwraeth dwr lle bo hynny’n ymarferol.

5.15 Fel y cyfeiriwyd ato uchod, cadarnhaodd yr Arolygwr Cynllunio yn yr apêl bod 
y cynnig yn dderbyniol mewn perthynas â’i effeithiau cynaliadwyedd ac mae’r 
bwriad yn cynnwys gosod paneli solar ar doeau cefn yr adeilad ynghyd a lleoli 
tanc cynaeafu dŵr uwchben y llecynnau parcio a ger talcen gogleddol yr adeilad. 
Fel rhan o’r cais cyflwynwyd (i) Adroddiad Asesiad Cynaladwyedd sy’n 
cyfeirio at y gallu i’r datblygiad cwrdd â safon ragorol yn unol â gofynion 
cynaladwyedd BREEAM (er nad yw’r rhain yn statudol ofynnol gyda’r cais 
hwn) ynghyd â (ii) Datganiad Dull Dilyniannol diwygiedig sy’n cyfiawnhau 
lleoliad y datblygiad.  Ers i’r cais cael ei ganiatáu ar apêl, mae gofynion 
rheoliadau adeiladu hefyd wedi cael ei addasu i sicrhau safonau cynaladwyedd 
sylweddol uwch, felly pe byddai’r cais yn cael ei ganiatáu, mae’r rheolau 
cyfredol yn golygu bydd perfformiad yr adeilad yn well.

5.16 Mewn ymateb i sylwadau gan Aelod yn y Pwyllgor olaf oedd yn ymwneud 
gydag ôl troed carbon y datblygiad, rhaid yn gyntaf nodi, nid yw’r polisïau yn 
gofyn i awdurdodau nac ymgeiswyr i weithio allan ôl troed carbon datblygiadau. 
Pwrpas y system gynllunio yw asesu addasrwydd defnydd tir ac fel rhan o hynny 
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mae materion cynaladwyedd yn ystyriaeth cynllunio faterol. Mae’r system 
cynllunio yn rhannol gyflawni hyn trwy sicrhau fod datblygiadau wedi’u lleoli 
yn y llefydd cywir yn unol â’r strategaeth ofodol, polisïau lleol a cenedlaethol.

5.17 Mae hyn yn fodd o sicrhau fod datblygiadau yn gynaliadwy ar sail lleoliad ac 
ystyriaethau eraill megis darpariaeth o egni adnewyddol o fewn y datblygiad, 
defnydd o dir llwyd, cyfeiriadedd, agoriadau priodol ayyb. ac felly yn cyfrannu 
at leihau ôl troed carbon datblygiadau. Mae deddfwriaeth eraill hefyd yn eu lle 
ac sydd tu hwnt i’r system gynllunio e.e. rheolaeth adeiladu sydd hefyd yn 
cyfrannu at hyn.  Felly, wedi asesu’r cais yn ei gyfanrwydd ac o safbwynt 
materion cynllunio, ni ystyrir ei bod yn rhesymol i ofyn am fwy o wybodaeth 
gan yr asiant ac nid oes rheswm cynllunio materol i wrthod y cais ar sail pryder 
am ôl troed carbon y datblygiad.   

Materion llifogydd

5.18 Rhaid yn gyntaf nodi, nad yw’r safle ei hun o fewn unrhyw barth llifogydd ac 
felly mae’r egwyddor o ddatblygu’r safle ar gyfer defnydd fel gwesty yn 
dderbyniol.  Oherwydd hynny, nid yw’r profion cyfiawnhau ar gyfer lleoli 
datblygiadau newydd o fewn NCT 15 yn berthnasol i’r cais, er hynny mae’r 
materion mynediad yn berthnasol. Mae hefyd yn berthnasol nodi nad oes newid 
wedi bod i gynnwys NCT 15 ers i’r cais cael ei ganiatáu yn flaenorol.

Fel y cyfeiriwyd ato uchod dywed CNC bod elfen o berygl llifogydd yn 
gysylltiedig â’r ffyrdd i mewn ac allan o’r safle oherwydd ei leoliad ar lannau’r 
Fenai.  Argymhellwyd i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gysylltu gyda’r 
gwasanaethau brys (Gwasanaeth Rhanbarthol Cynllunio Rhag Argyfwng 
Cyngor Gogledd Cymru) parthed mynediad i mewn ac allan o’r safle ar hyd 
Ffordd yr Aber ac i sicrhau na fydd y datblygiad yn achosi baich ychwanegol 
i’r gwasanaethau brys. Rhaid nodi yma mai nid cyfrifoldeb CNC yw nodi a fydd 
modd mynd i mewn ac allan o’r safle yn ddiogel, a hynny oherwydd mai mater 
yw hwnnw i’r gwasanaethau brys benderfynu arno ar gyfer pob safle unigol, 
gan ddibynnu ar eu gallu gweithredol a’r cyfarpar sydd ganddynt. O fewn y cyd-
destun hwn,  gellir cyfeirio at gynnwys paragraff 7.2 a 7.3 o NCT15. Dywed 
NCT15 fod y cwestiwn a ddylai datblygiad fynd yn ei flaen a’i pheidio ddibynnu 
a ellir rheoli canlyniadau llifogydd i lefel derbyniol fyddai’n sicrhau:

 bod fawr ddim perygl i fywydau;
 bod fawr ddim amharu ar bobl sy’n byw a gweithio yn yr ardal;
 bod fawr ddim difrod posib i eiddo;
 bod y datblygiad arfaethedig yn effeithio fawr ddim ar y risg o 

lifogydd yn gyffredinol;
 bod fawr ddim amharu ar y dreftadaeth naturiol.

5.19 Mewn ymateb i bryderon y Pwyllgor Cynllunio anfonwyd e-bost manwl i’r 
gwasanaethau brys (yn lle ymgynghoriad safonol) i esbonio’r sefyllfa ac i fynegi 
pryderon y Pwyllgor. Ni dderbyniwyd ymateb gan y Gwasanaeth Ambiwlans 
na’r Heddlu.  Ymatebodd y Gwasanaeth Tan drwy ddatgan fod eu sylwadau 
cyntaf yn seiliedig ar amodau arferol ac nid ar adeg llifogydd.  Er hynny, roedd 
y sylwadau yn datgan pe byddai’r gwesty yn cael ei adeiladu bydd rhaid i’r 
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adeilad gydymffurfio gyda Safonau Adeiladau 2000 ac mae hynny yn amodol 
ar y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tan) 2005.  Mae hynny yn 
golygu byddai’r darpariaethau diogelwch tan o fewn yr adeilad yn golygu bydd 
staff a gwesteion yn gallu dianc o’r gwesty ac i fwrdd o’r adeilad heb gymorth 
y Gwasanaeth Tan.  Mae digonedd o dir i gefn y safle, sydd tu allan i unrhyw 
barth llifogydd i gyflawni hyn. Fel sydd yn ofynnol gydag unrhyw sefydliad o’r 
fath, bydd staff hefyd yn cael ei hyfforddi gyda threfniadau ymgilio (evacuate).

5.20 Er bod rhannau o’r ffordd sy’n gwasanaethu safle’r cais yn destun llifogydd 
llanwol, mae diogelwch y lôn hefyd yn cael ei reoli gan y Cyngor. Datganodd 
yr Uned Llifogi fod y dŵr yn dueddol o fod yn fas iawn ac fod y ffordd yn 
hygyrch ar droed ac mewn car gyda gofal. Weithiau mae’r lôn yn cael ei chau i 
sicrhau diogelwch ac hefyd i glirio gwymon, cerrig man ayyb oddi ar y lôn, ond 
fel arfer mae’r lôn ond yn cael ei chau am gyfnod byr tra mae’r llanw yn uchel.  

5.21 Felly, pe byddai digwyddiad eithriadol lle mae’r lon yn llifogi i 1.7m bydd y 
gwesty a’r bobl sydd yno yn ddiogel a bydd y lôn yn cael ei chau i atal mynediad 
tra mae’r sefyllfa yn beryglus.  Mae llifogydd o’r math yma yn eithaf hawdd 
i’w rhagweld a’u hamseru ac oherwydd hyn mae modd rhybuddio staff a 
gwesteion ymlaen llaw. Ystyrir felly fod y sefyllfa yn gallu cael ei reoli mewn 
modd derbyniol heb achosi baich ychwanegol ar y gwasanaethau brys.     

5.22 Gan gydnabod pryderon Aelodau’r Pwyllgor parthed perygl llifogydd mae’r 
ymgeisydd wedi cyflwyno diweddariad i’r Adroddiad Mynediad sy’n datgan y 
canlynol:-

 Mae’r ffordd sy’n gwasanaethu’r safle yn destun llifogydd llanwol 
achlysurol yn unig ac mae lefel llawr gwaelod y gwesty oddeutu 3.5m 
uwchben lefel y ffordd gyfagos sy’n golygu bod y bwriad yn llawer 
uwch na’r lefel llifogydd y rhagwelir o fewn y 100 mlynedd nesaf ac, 
felly, ni fydd diogelwch y staff na’r gwestai yn cael ei gyfaddawdu. 
Mewn sefyllfaoedd eithriadol gellir cael mynedfa i’r safle gan y 
gwasanaethau brys o’r cwrs golff cyfagos.  

 Ni fydd difrod yn cael ei wneud i’r gwesty gan ystyried ei uchder 
uwchben lefel y ffordd gyfagos ac ni fyddai’n achosi cynnydd mewn 
effaith llifogydd presennol ar hyd y ffordd. 

 Bydd unrhyw effaith ar dreftadaeth naturiol yn y lleiafswm gyn byddai’r 
gwesty yn disodli tŷ preswyl go helaeth ei raddfa.

 Mae’r ffordd sirol gyfagos yn gwasanaethu nifer helaeth o eiddo preifat 
a busnesau yn nalgylch safle’r cais sydd eisoes yn ymwybodol o berygl 
llifogydd llanwol i’r ffordd ei hun.

 Mae’r ffigwr o 1.7m yn ystod digwyddiad eithafol yn 
ddigwyddiad/senario achos gwaethaf ac felly, bydd yn ddigwyddiad 
anghyffredin iawn ar y rhan yma o’r arfordir. Er bod y ffordd yn destun 
llifogydd llanwol mae’r boblogaeth leol yn ymweld i ymdopi gyda’r 
sefyllfa yma a chredir nad yw’r bygythiad hwn yn amharu’n sylweddol 
ar ddefnyddiau presennol sydd wedi eu lleoli ar hyd y ffordd.
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5.23 Gan ystyried yr asesiad uchod yng nghyd-destun cynnwys NCT15 ac ymateb y 
Gwasanaeth Tan i’r bwriad ni chredir y byddai’r bwriad yn gwaethygu’r sefyllfa 
perygl llifogydd presennol i  ddarpar ddefnyddwyr y safle ei hun nac ychwaith 
i ddefnyddwyr eiddo cyfagos. Er bod rhannau o’r ffordd sy’n gwasanaethu’r 
safle ac eiddo eraill gerllaw yn destun llifogydd llanwol achlysurol gellir sicrhau 
drwy ymgorffori mesurau lliniaru addas o dan ofynion rheoliadau statudol a 
chyfeiriwyd atynt uchod na fyddai caniatáu’r cais yn golygu baich ychwanegol 
ar y gwasanaethau brys i ymateb i unrhyw argyfwng all godi o fewn y safle, 
naill ai o safbwynt argyfwng tan neu argyfwng llifogydd gerllaw’r safle. Credir, 
felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda Pholisi PS2 o’r CDLL, NCT15 ynghyd 
a Pholisi Cynllunio Cymru, 2018.

Materion Arfordirol

5.24 Mae Polisi ARNA1 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 
(CDLL) yn ymwneud a rheoli newid arfordirol. Prif ffynhonnell y dystiolaeth 
ar gyfer diffinio ardal rheoli newid arfordirol (ARhNA) a phennu dynodiadau 
tir oddi mewn iddynt ar hyn o bryd yw’r Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin 
Cymru 2. Mae Atodiad 6 y CDLL yn rhoi rhestr o ardaloedd a ddiffinnir fel yr 
Ardal Rheoli Newid Arfordirol (ARhNA).

5.25 Wedi asesu lleoliad y safle yn erbyn atodiad 6, mae’n ymddangos nad yw’r rhan 
yma o’r arfordir (gyferbyn a safle’r cais) o fewn y ARhNA ac o ganlyniad i hyn 
nid yw’n cael ei adnabod fel ardal a fydd yn cael ei effeithio gan golled tir neu 
o ganlyniad i effeithiau erydu arfordirol o fewn yr ail epoc, sef, o 2025 hyd at 
2055.   O ganlyniad i hyn, nid yw gofynion Polisi ARNA1 yn berthnasol mewn 
perthynas â’r cais hwn.

5.26 Parthed perchnogaeth y wal rhwng yr arfordir a’r ffordd sirol dosbarth III 
(Ffordd yr Aber), mae’r Uned Drafnidiaeth wedi cadarnhau fod wal y môr ym 
mherchnogaeth amryw o adrannau’r Cyngor gan gynnwys Trafnidiaeth, 
Hamdden ac Economi. Er hyn, yr Uned Drafnidiaeth sy’n cynnal a chadw’r wal 
ar ran yr adrannau. Mae Ymgynghoriaeth Gwynedd wrthi’n ymgymryd â gwaith 
cynnal a chadw ar rannau o’r wal ar hyn o bryd ac wedi adnabod rhannau eraill 
sydd angen sylw. Gan fod y rhan yma o’r arfordir y tu allan i’r ARhNA nid oes 
cynlluniau ar gyfer ymgymryd â gwaith atal erydu ond mae Ymgynghoriaeth 
Gwynedd yn bwrw ymlaen gyda’r gwaith cynnal a chadw fel bo’r angen yn 
codi.  

Materion ieithyddol

5.27 Mae Polisi PS1 o’r CDLL yn datgan y bydd datblygiadau sydd yn fwy na 
1,000m2 angen cyflwyno Datganiad Iaith Gymraeg gyda’r cais cynllunio. Er yn 
cydnabod pryderon trydydd parti a’r Cyngor Cymuned am yr effaith posibl y 
gall y datblygiad gael ar yr iaith a’r diwylliant Cymreig, nid oes modd gofyn am 
y fath datganiad gyda’r cais yma gan fod arwynebedd llawr y gwesty yn is na’r 
uchafswm uchod. Er hyn, mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno Datganiad 
Ieithyddol a Chymunedol gyda’r cais gan ddatgan mai un o brif amcanion y 
bwriad fydd i hybu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg. Gellir hybu ac arwyddo’r iaith 
o fewn y datblygiad arfaethedig drwy gynnwys amod priodol o fewn unrhyw 
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ganiatâd sy’n ymgorffori gofynion Polisi PS1 o’r CDLL ac sy’n ymwneud â 
sicrhau bod arwyddion dwyieithog yn cael eu defnyddio fel rhan o’r datblygiad 
ei hun.

Materion isadeiledd

5.28 Mae Polisi ISA1 o’r CDLL yn datgan caniateir cynigion dim ond pan fo capasiti 
isadeiledd digonol yn bodoli neu lle caiff ei ddarparu mewn modd amserol.  I’r 
perwyl hyn, mae Dŵr Cymru wedi ymateb drwy ddatgan bydd angen cynnwys 
amod priodol sy’n ymwneud â chyflwyno cynllun yfed dŵr ar gyfer y 
datblygiad gan fod ansicrwydd yn bodoli’n bresennol parthed cyflenwad dwr 
yfed addas ar gyfer gwasanaethu nid yn unig safle’r cais ond hefyd y clwb golff 
cyfagos.  Byddai gosod amod i’r perwyl hyn yn cydymffurfio gydag un o 
ganllawiau Polisi ISA1 sy’n cyfeirio at isadeiledd gwasanaethu fel cyflenwad 
dŵr, draenio a charthffosydd, nwy a thrydan.  

5.29 Bydd y bwriad yn golygu gosod tanc trin carthion i ddisodli’r tanc presennol 
gyda suddfan ddŵr cysylltiedig gyda chanlyniadau profion mandylledd yn 
dangos bod yr ardal oedd yn destun y profion yn addas ar gyfer system suddfan 
ac o dderbyn y wybodaeth yma nid oes gan CNC bryderon mwyach parthed yr 
elfen yma o’r datblygiad. Roedd pryderon yn wreiddiol hefyd parthed dull 
draenio’r pwll nofio ac mewn ymateb i’r pryder hwn, diddymwyd yr elfen pwll 
nofio o’r cais.  Gan ystyried yr uchod credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail 
gofynion Polisi ISA1 o’r CDLL.  

Yr economi

5.30 Mae Polisi PS14 o’r CDLL yn datgan gellir sicrhau cysondeb a’r economi leol 
a chymunedau lleol drwy, er enghraifft, warchod a gwella’r ddarpariaeth llety 
gwasanaethol presennol a chefnogi darpariaeth newydd o lety gwasanaethol o 
ansawdd uchel.  Dywed yr eglurhad i Bolisi TWR2 gall gwestai o ansawdd a 
mathau eraill o lety gwasanaethol ddod a buddion economaidd sylweddol i ardal 
y Cynllun ac ehangu’r math o lety gwyliau sydd ar gael i ymwelwyr a 
chydnabyddir nad oes ystod ddigonol o lety o’r fath yn yr ardal.  Mae’r polisi 
hwn yn anelu at gefnogi’r egwyddor o ddarparu llety gwyliau o ansawdd uchel 
mewn lleoliadau cynaliadwy.

5.31 Mae’r ddogfen Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 10 (2018) yn datgan: 

‘Mewn ardaloedd gwledig, mae datblygiad yn gysylltiedig â thwristiaeth yn 
elfen bwysig o ddarparu economi iach ac amrywiol. Yma, dylai datblygiad fod 
yn ystyriol o’r amgylchedd lleol o ran natur a maint……Dylai awdurdodau 
cynllunio fabwysiadu ymagweddau cadarnhaol at gynigion sy’n defnyddio tir 
a ddatblygwyd o’r blaen neu dir a chyrff dŵr segur at ddefnydd twristiaeth, yn 
enwedig mewn perthynas ag adfywio trefol’. 

5.32 Dywed y Datganiad Mynediad a Dylunio a gyflwynwyd gyda’r cais byddai’r 
math yma o lety yn ychwanegu at yr amrywiaeth o westai sy’n bodoli eisoes 
yng Nghaernarfon ond bod y safle hwn yn fwy delfrydol ar sail ei leoliad a’r 
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golygfeydd.  I’r perwyl hyn ystyrir y bydd caniatáu’r cais yma yn cyfrannu tuag 
at gefnogi’r economi leol yn nalgylch Caernarfon. 

Ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus

5.33 Fel y cyfeiriwyd ato uchod derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu’r 
datblygiad gyda’r brîf materion a godwyd yn cynnwys:- diogelwch ffyrdd; 
mwynderau gweledol; llifogydd a gosod cynsail. Ystyrir fod y mwyafrif o’r 
materion wedi derbyn sylw fel rhan o’r asesiad ar y cais ac nodir fod y 
gwrthwynebwyr wedi datgan gall caniatáu’r cais hwn greu cynsail ar gyfer 
caniatáu llety gwyliau cyffelyb eraill yng nghefn gwlad.  Fodd bynnag, rhaid 
ystyried y ffaith bod pob cais yn cael ei ddelio ar haeddiant ei hun gan ystyried 
natur a chymeriad y safle ynghyd ac ystyried y polisïau a’r cyngor cynllunio 
lleol a chenedlaethol perthnasol. Nid yw swyddogion o’r farn y byddai 
caniatáu’r bwriad hwn yn gosod cynsail ar gyfer ddatblygiad tebyg eraill yn y 
dyfodol. 

Hanes cynllunio

5.34 Gwrthodwyd cais cyffelyb yn ôl yn 2011 gan gyfeirio at bolisïau a gynhwyswyd 
o fewn y cyn-gynllun datblygu, sef, Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDU) 
ar sail :- (i) safle yng nghefn gwlad; (ii) nid yw’n safle addas a ddatblygwyd o’r 
blaen; (iii) dim yn angenrheidiol cael lleoliad arfordirol i’r gwesty; (iv) yr 
adeilad yn cael effaith andwyol ar fwynderau gweledol ar sail graddfa, dyluniad, 
maint, dwysedd, lleoliad a ffurf a (v) gor-ddatblygiad. Fodd bynnag, caniatawyd 
y datblygiad ar apêl yn dilyn gwrandawiad gyda’r Arolygwr Cynllunio yn 
cyfeirio at y materion cynllunio canlynol:-

5.35 Cynaladwyedd - cadarnhawyd bod y safle yn safle a ddatblygwyd o’r blaen 
ynghyd â’i fod yn safle addas ar gyfer codi llety gwyliau arno.  Er bod y daith 
gychwynnol i’r safle yn debygol o gael ei wneud mewn car preifat dyma’r dull 
cludiant mwyaf cyffredin i westai eraill yn yr ardal ac na fyddai’r datblygiad yn 
perfformio’n waeth nag unrhyw westy arall sydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon 
o ran y prif ddull o deithio i’r ardal.  Roedd yr Arolygwr o’r farn bod y safle o 
fewn pellter cerdded a beicio rhesymol i’r dref er ei fod ar derfynau uchaf 
cymudo arferol ar droed. Byddai’r golygfeydd godidog ynghyd â gwastadrwydd 
y llwybrau troed/ffordd sirol yn gwneud y daith yn llai llafurus o bosibl.  
Nododd hefyd byddai manteision i’r clwb golff ynghyd ac i feddianwyr y 
gwesty pe bai gwasanaethau lleol wedi eu lleoli’n agos at ei gilydd er mwyn 
annog teithiau amlbwrpas a all leihau teithiau y gellid eu cymudo wrth aros yn 
y gwesty arfaethedig.

5.36 Cymeriad a golwg - yn dilyn ymweliad â’r safle cadarnhaodd yr Arolygwr 
byddai’r prif edrychiadau a golygfeydd o’r datblygiad i’w cael gerllaw yn 
hytrach nag o bellter.  Ni fyddai golygfeydd pell yn arwyddocaol oherwydd 
topograffeg y safle a’i gymeriad gwyrdd.  Credir byddai’r datblygiad yn briodol 
i’w gyd-destun ac yn unol â’r polisïau perthnasol sydd a’r nod o hyrwyddo 
cynllun da a lleihau effaith ar y dirwedd. Ni fyddai’r datblygiad ychwaith yn 
ymwthio allan i ardal arfordirol agored Y Fenai.
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 Unrhyw ystyriaethau eraill

5.37 Yn ystod y pwyllgor blaenorol, cyfeiriodd Aelod at gais a wrthodwyd ar gyfer 
codi tri tŷ newydd ar gyrion arfordir y Fenai ym mhentref Y Felinheli o dan 
gyfeirnod C17/1117/20/AM.  Gwrthodwyd y cais ar sail bod rhan blaen y safle 
wedi ei leoli o fewn Parth Llifogydd C2 fel y’i cynhwysir yn NCT15: Datblygu 
a Pherygl Llifogydd.  Mae’r NCT yn hollol glir yn datgan na ddylid caniatáu 
datblygiadau sy’n agored i niwed o fewn Parth C2.  Roedd y cais yn Felinheli 
yn hollol groes i bolisi lleol a chenedlaethol.

5.38 Yn wahanol i’r safle yn Y Felinheli, mae safle’r cais (gan gynnwys y 
mynedfeydd) tu allan i unrhyw barth lifogydd ac felly nid yw’r egwyddor o 
ddatblygu’r safle yn groes i bolisi.  Er hynny mae’r safle yn agos i barth 
llifogydd sydd yn ystyriaeth ond mae’r lefelau yn dangos fod y safle yn uwch 
na’r amlinelliad llifogydd eithriadol (yn ôl y canllawiau cyfredol) gan roi 
ystyriaeth i lwfansau newid hinsawdd am 100 mlynedd ac o ganlyniad yn 
debygol o fod yn ddiogel am hyd oes y datblygiad.

5.39 Mae’r ystyriaethau perthnasol ar gyfer pob cais yn wahanol ac felly ni ddylai’r 
penderfyniad ar y cais yn Felinheli ddylanwadu ar ystyriaeth y cais sydd 
gerbron. 

6. Casgliadau:

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod ynghyd â’r holl sylwadau sydd wedi eu derbyn, 
gan gynnwys ymateb aelodau o’r cyhoedd i’r cyfnod ymgynghori, yn ogystal 
â’r penderfyniad apêl flaenorol am ddatblygiad cyffelyb credir yn yr achos hwn, 
bod y datblygiad yma yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda pholisïau a 
chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol.

7. Argymhelliad:

7.1 Caniatáu - amodau:-
 

1. 5 mlynedd.
2. Yn unol â’r cynlluniau.
3. Samplau o ddefnyddiau allanol i’w cyflwyno a’u cadarnhau gyda’r ACLL 

cyn i unrhyw waith ddechrau ar y safle.
4. Ni cheir defnyddio’r gwesty hyd nes bod y fynedfa a’r llecynnau parcio 

wedi eu cwblhau.
5. Cytuno a chynllun dŵr yfed a draenio dŵr hwyneb cyn i unrhyw waith 

ddechrau ar y safle.
6. Cyn i unrhyw waith ddechrau dylid cyflwyno manylion parthed amseru a 

darparu clwyd ystlumod.
7. Dim gwaith dymchwel rhwng 15 Ebrill i 1 Hydref gyda gweithiwr 

trwyddedig yn bresennol yn ystod y gwaith dymchwel ynghyd a thynnu 
llechi o’r to drwy law.

8. Dim gwaith dymchwel rhwng 1 Ebrill i 31 Awst oni bai bod modd dangos 
nad oes adar nythu yn yr adeilad presennol.
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9. Cydymffurfio gyda’r adroddiad coed a chynllun tirweddu.
10. Cyfyngu’r defnydd i ddefnydd gwyliau yn unig.
11. Amodau Priffyrdd.
12. Cytuno a chynllun goleuo.
13. Arwyddion a phecynnau croeso / gwybodaeth dwy ieithog.
14. Tanc septig a’r suddfan ddŵr cysylltiedig i gydymffurfio gyda Safonau 

Prydeinig.
15. Cyflwyno Cynllun Rheoli Llifogydd e.e. i gynnwys: pecynnau 

gwybodaeth, system i rag-rybuddio gwesteion a staff, gosod 
rhybuddion/arwyddion perygl llifogydd o fewn y safle.  
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Rhif:    2

Cais Rhif: C18/0993/26/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

26/10/2018

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Waunfawr

Ward: Waunfawr

Bwriad: Diwygio amod rhif 1 o ganiatad cynllunio C09A/0412/26/LL 
er mwyn ymestyn yr amser a roddwyd i ddechrau'r gwaith 
am 5 mlynedd ychwanegol 

Lleoliad: Tir ger Hen Gapel, Ffordd Waunfawr, Caeathro, 
Caernarfon, Gwynedd, LL552ST

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

1.1    Cais yw hwn i ddiwygio amod rhif 1 o ganiatâd cynllunio C09A/0412/26/LL er mwyn 
ymestyn yr amser a roddwyd i ddechrau’r gwaith ar y datblygiad am 5 mlynedd 
ychwanegol.  Mae’r datblygiad yn ymwneud â chodi 12 annedd breswyl a chreu 
mynedfa newydd a gwaith draenio ar lecyn o dir sy’n mesur oddeutu 0.5 hectar ac sy’n 
rhan o safle sy’n mesur 0.75 hectar.  Byddai’r fynedfa newydd a’r ffordd stad ynn 
arwain oddi ar yr A.4085 gyda phafin newydd yn cael ei greu am bellter oddeutu 46m 
ar hyd ffin ddeheuol y safle.  Byddai pont bresennol, ‘Pont yr Efail Fach’, yn aros fel 
y mae gyda phafin newydd yn cael ei greu y tu cefn iddo.

1.2 I’r gogledd o’r safle ceir rhes o anheddau a adnabyddir fel Caeathro Bach gyda’r eiddo 
sydd gyferbyn a’r safle wedi ei ymestyn yn y cefn a ffenestr yn wynebu’r safle 
datblygu.  I’r dwyrain ceir tir amaethyddol a choed aeddfed ynghyd a rhesdai o 
anheddau traddodiadol deulawr a enwir Hen Gapel.  Mae’r ffin ddeheuol wedi ei 
ddiffinio gan yr A. 4085 ac i’r gorllewin ceir anheddau gyda’u gerddi cefn yn ymylu 
ar ffin orllewinol y safle ynghyd â rhodfa breifat sy’n gwasanaethu anheddau Caeathro 
Bach a llecyn chwarae i blant.  Er nad yw’r safle bellach wedi ei glustnodi ar gyfer 
datblygiad preswyl mae’n parhau i fod o fewn i’r ffin datblygu yn y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL). 

1.3       Mae’r safle ar hyn o bryd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer porfa gyda rhediad oddeutu 
2.70m yn y tir o’r gogledd tuag at y de.  Mae’r bwriad yn cynnwys 5 math o dai sy’n 
amrywio o dai par 2 llofft i dai sengl 4 llofft ac o’r 12 annedd byddai 4 ohonynt yn 
rhai fforddiadwy.

      
1.4      Yn allanol, byddai’r anheddau o wneuthuriad to llechi naturiol, wyneb carreg naturiol, 

rendr wedi ei baentio a ffenestri/drysau Upvc. Byddai’r anheddau wedi eu gosod ar y 
safle a’u dylunio mewn modd sy’n uchafu effeithiolrwydd ynni, cymryd i ystyriaeth 
materion seilwaith, lleihau effaith ar fwynderau gweledol a mwynderau’r preswylwyr 
cyfagos. Bydd rhaid ymgymryd â gwaith peirianyddol er mwyn creu llwyfannau i’r 
anheddau eu hunain ac er mwyn adeiladu ffordd y stad yn ogystal â’r fynedfa newydd.

1.5  Er mwyn diweddaru’r cais gwreiddiol cyflwynwyd y dogfennau canlynol - Datganiad 
Cadwraeth Dwr, Datganiad Iaith Gymraeg ynghyd â Gwerthusiad Rhagarweiniol 
Ecolegol.

2. Polisïau Perthnasol:

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

2.2 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y 
Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 
amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried 
dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn 
Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod 
anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i 
ddiwallu eu hanghenion hwythau.
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2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 
Gorffennaf 2017:-

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

Polisi PS5 – datblygu cynaliadwy.

Polisi ISA1 – darpariaeth isadeiledd.

Polisi TRA2 – safonau parcio.

Polisi TRA4 – rheoli ardrawiadau cludiant.

Polisi PCYFF1 – ffiniau datblygu.

Polisi PCYFF2 – meini prawf datblygu.

Polisi PCYFF3 – dylunio a siapio lle.

Polisi PCYFF4 – dylunio a thirweddu.

Polisi PCYFF5 – rheoli carbon.

Polisi PCYFF6 – cadwraeth dwr.

Polisi TAI4 – tai mewn pentrefi lleol, gwledig ac arfordirol.

Polisi TAI15 – trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad. 

Polisi AMG5 – cadwraeth bioamrywiaeth leol.

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol.

CCA: Datblygiadau Tai a Llecynnau Agored o Werth Adloniadol.

CCA: Ymrwymiadau Cynllunio.

CCA: Tai Fforddiadwy.

CCA: Cymysgedd Tai.

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 10 (2018).

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

NCT12 Dylunio (2016).

NCT18 Trafnidiaeth (2007).

NCT20 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013).
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3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 Cais rhif C09A/0412/26/LL - adeiladu 12 tŷ gan gynnwys 4 tŷ fforddiadwy, mynedfa 
newydd a gwaith draenio wedi ei ganiatáu yn ddarostyngedig i arwyddo cytundeb 
cyfreithiol Adran 106 yn Chwefror, 2014.

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Dim ymateb.

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r cais ymestyn amser.

Cyfoeth Naturiol 
Cymru:

Ni fydd y bwriad yn effeithio ar fater a restrwyd yn y 
ddogfen Pynciau Ymgynghori, Gwasanaeth Cynghori ar 
Gynlluniau Datblygu: Pynciau Ymgynghori (Medi, 2018).

Dŵr Cymru: Sylwadau cynghorol parthed asedau Dwr Cymru.

Uned Gwarchod y 
Cyhoedd:

Dim ymateb.

Uned Bioamrywiaeth: Cynnwys amodau yn ymwneud â chyflwyno Cynllun 
Rheolaeth Adeiladu ynghyd a Chynllun Rheolaeth 
Ecolegol gan gynnwys cynllun goleuo.

Uned Rheoli Risg 
Llifogydd ac Erydiad 
Arfordirol:

Dim sylwadau ar y ddogfen Datganiad Cadwraeth Dwr a 
gyflwynwyd gyda’r cais ond byddai angen caniatâd y 
Cyngor i ymgymryd ag unrhyw waith i’r cwrs dwr sy’n 
rhedeg drwy’r safle.

Uned Strategol Tai: Mae 31 o ymgeiswyr ar gofrestr y Cyngor a Tai Teg sydd 
yn dymuno byw yn yr ardal gyda rhan helaeth yn dymuno 
cael tŷ 2 a 3 ystafell wely. Byddai disgwyl disgownt o 30% 
ar gyfer yr elfen tai fforddiadwy. Ar sail y wybodaeth a 
gyflwynwyd gan yr ymgeisydd mae’r bwriad yn rhannol 
cyfarch yr angen am dai fforddiadwy yn yr ardal.

Gwasanaeth Iaith 
Cymraeg:

Dim ymateb.

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

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

 Cysgodi.
 Problemau carthffosiaeth.
 Llifogydd yn dilyn glaw trwm.
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5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae safle’r cais yn ei gyfanrwydd wedi ei leoli oddi fewn i ffin datblygu Caeathro fel 
y’i cynhwysir yn y CDLL ac er nad yw’r safle bellach ar gyfer tai (fel o dan yr hen 
Gynllun Unedol) credir ei fod yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi PCYFF1 o’r 
CDLL sy’n canolbwyntio lleoli datblygiadau newydd a chynigion oddi fewn i’r ffiniau 
datblygu.  Polisiau TAI4 a TAI15 fyddai’r polisïau perthnasol o safbwynt datblygu tai 
o fewn ffiniau pentref lleol fel Caeathro ac mae’r rhain yn sicrhau tai marchnad agored 
gyda chanran o dai fforddiadwy gyn belled fod maint, graddfa, math a dyluniad y 
datblygiad yn gytbwys gyda chymeriad yr anheddle.  Er bod dwysedd y bwriad yn is 
na’r ffigwr o 30 uned yr hectar gan fod caniatâd cynllunio eisoes yn bodoli ar gyfer y 
datblygiad hwn (daw y caniatâd blaenorol i ben ym Mehefin, 2019) byddai’n anodd 
mynnu ar ddwysedd uwch yn yr achos yma.  Y lefel cyflenwad dangosol o dai yng 
Nghaeathro dros cyfnod y CDLL yw 7 uned sy’n cynnwys lwfans llithro o 10%.  Yn y 
cyfnod 2011 i 2018 nid oes yr un uned breswyl wedi ei gwblhau o fewn y pentref a 
nodir bod banc tir ar hap yn ogystal â safleoedd a chaniatâd cynllunio arnynt yn 
seiliedig yn hollol ar y caniatad a roddwyd ar y safle hwn yn ôl yn 2014.  I’r perwyl 
hyn credir bod y bwriad yn parhau i fod yn dderbyniol ar sail niferoedd a dwysedd.

5.2 Mae Polisi TAI8 o’r CDLL yn hyrwyddo cynigion sy’n cyfrannu at wella cydbwysedd 
tai ac yn gymysgedd ac sy’n diwallu anghenion a nodir yn y gymuned gyfan.  Mae’r 
datblygiad yn cynnwys 4 tŷ fforddiadwy i gynnwys dau dŷ 2-lofft ynghyd â 2 dŷ 3-
llofft.  Bydd yr 8 tŷ arall yn dai marchnad agored 3 a 4 llofft a chredir bod y cymysgedd 
yma o dai yn dderbyniol ac yn cyfarfod gyda’r angen cydnabyddedig am dai o fewn yr 
ardal leol.

5.3 Gan ystyried gofynion y polisïau yma ynghyd â chynnwys yr asesiad hwn credir bod y 
bwriad yn unol gyda’r polisïau a nodir uchod ac, felly, yn dderbyniol mewn egwyddor.    

Mwynderau gweledol

5.4 Mae’r safle wedi ei leoli mewn man gweddol amlwg yng nghanol y pentref a gyferbyn 
a’r ffordd. Bydd y rhan fwyaf o’r tai yn amlwg o fannau cyhoeddus gerllaw ond ni 
fyddent yn weladwy o bell gan gael eu gweld yng nghyd–destun datblygiadau tai 
presennol o fewn y pentref.  Mae’r bwriad yn golygu codi tai deulawr o wneuthuriad 
toeau llechi naturiol, ffenestri a drysau UPV-c, gwaith cerrig naturiol a rendro wedi ei 
baentio i’r waliau allanol ynghyd â gwaith bric glan. Mae’r anheddau presennol sydd 
wedi eu lleoli o amgylch y safle (ac sy’n cynnwys tai deulawr ynghyd a thai un-llawr) 
o edrychiadau gwahanol ac eclectig sy’n amrywio o rendr wedi ei baentio, gwaith 
cerrig glan traddodiadol a gro chwipio o wahanol liwiau. Er y byddai’r tai bwriadedig 
o ddyluniad a deunyddiau modern ni chredir byddent yn amharu’n sylweddol ar 
fwynderau gweledol y rhan yma o’r pentref a gellir rheoli’r deunyddiau allanol drwy 
osod amod priodol.

5.5   Mae Polisi TAI4 o’r CDLL yn datgan bydd rhaid i ddatblygiadau preswyl oddi fewn i 
bentrefi lleol fod yn dderbyniol ac yn gweddu gyda chymeriad yr anheddle a’r ardal 
leol o ran graddfa, maint, math a dyluniad yr adeiladwaith.  Er bod dyluniad ac 
edrychiadau allanol y tai bwriadedig yn wahanol i’r tai a welir yn y cyffiniau, credir eu 
bod yn ychwanegu at yr amrywiaeth a chymysgedd o anheddau sydd o amgylch y 
safle’n bresennol ac na fyddent yn creu datblygiad anaddas nac anghydnaws o safbwynt 
graddfa a deunyddiau.  Er bod y cynllun safle wedi ei gyflwyno sydd yn cyfeirio at 
dirweddu cyffredinol bydd gofyn i’r ymgeisydd gyflwyno cynllun manwl a therfynol 
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i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol cyn dechrau ar y datblygiad. Nid yw 
dyluniad, edrychiadau, deunyddiau, cynllun na ffurf y tai wedi newid ers i’r cais 
blaenorol gael ei ganiatáu yn 2014.  Credir felly fod y bwriad yn parhau i fod yn 
dderbyniol ar sail gofynion Polisi TAI4, PCYFF3 a PCYFF4 o’r CDLL.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 
5.6 Yn wahanol i’r cais blaenorol pan dderbyniwyd nifer helaeth o ohebiaeth yn 

gwrthwynebu’r datblygiad, dim ond un llythyr o wrthwynebiad a gyflwynwyd yn dilyn 
y cyfnod hysbysu statudol ar gyfer y cais diweddaraf hwn a hynny ar sail colli golau, 
carthffosiaeth a llifogydd. Mae rhif 3 Hen Gapel wedi ei leoli gyferbyn a chornel de-
dwyreiniol y safle ac yn dy pen o fewn teras o 3 tŷ deulawr traddodiadol eu hedrychiad 
a’u gwneuthuriad.  Lleolir tŷ deulawr arfaethedig (llain rhif 19) oddeutu 12m i’r de-
orllewin, tŷ deulawr arfaethedig (llain rhif 18) oddeutu 16m i’r gogledd-gorllewin a thŷ 
deulawr arfaethedig (llain rhif 15) oddeutu 14m i’r gogledd o dalcen rhif 3 Hen Gapel.  
Gan ystyried gosodiad y tai arfaethedig hyn mewn perthynas â lleoliad rhif 3 Hen Gapel 
ynghyd â’r pellter sydd rhyngddynt ni chredir y byddai’r rhan yma o’r datblygiad yn 
creu strwythurau gormesol a fydd yn cysgodi ystafelloedd rhif 3 Hen Gapel i’r fath 
raddau nes bydd angen gwrthod y cais ar sail mwynderau preswyl (colli golau naturiol 
i mewn i ystafelloedd byw rhif 3).

5.7 Parthed effaith gweddill y tai arfaethedig, ni chredir byddent yn cael effaith andwyol 
sylweddol nac arwyddocaol ar fwynderau preswyl trigolion cyfagos ar sail gor-edrych, 
colli preifatrwydd na chreu strwythurau gormesol gan ystyried gosodiad a dyluniad y 
tai arfaethedig mewn cymhariaeth a lleoliad y tai presennol sydd wedi eu lleoli ar 
gyrion safle’r cais. 

5.8 Credir, felly, fod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi PCYFF2 o’r CDLL 
gan na ystyrir y byddai’r bwriad yn arwain at or-edrych, colli preifatrwydd na chreu 
strwythurau gormesol nac annerbyniol sylweddol ar draul mwynderau cyffredinol 
trigolion cyfagos.

Materion trafnidiaeth a mynediad

5.9       Roedd y cynllun safle blaenorol wedi ei ddiwygio er mwyn cymryd i ystyriaeth 
gofynion yr Uned Drafnidiaeth parthed dylunio lôn y stad i safonau mabwysiadu 
ynghyd â’r brif fynedfa/pafin i’r safle oddi ar y gefnffordd.  Ystyriwyd hefyd fod y 
mannau parcio yn dderbyniol.  I’r perwyl hyn, a chan ystyried nad oes newid i’r 
cynlluniau a gyflwynwyd ac a gymeradwywyd fel rhan o’r cais blaenorol, ynghyd â 
chynnwys amodau priffyrdd perthnasol credir bod y cais cyfredol hwn yn dderbyniol 
ar sail gofynion Polisi TRA2 a TRA4 o’r CDLL.

Materion bioamrywiaeth

5.10     Yn unol â gofynion yr Uned Bioamrywiaeth cyflwynwyd Gwerthusiad Rhagarweiniol 
Ecolegol. Mewn ymateb i’r dogfennau hyn nid oes gan yr Uned unrhyw wrthwynebiad 
yn ddarostyngedig ar gynnwys amod yn ymwneud â chyflwyno a chytuno i gynnwys 
Cynllun Rheolaeth Adeiladu ynghyd â Chynllun Rheolaeth Ecolegol a mesurau lliniaru 
addas.  Credir, felly, fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion Polisi AMG2 o’r CDLL.  

Materion llifogydd

5.11 O ganlyniad i bryderon fod y safle wedi cael ei lifogi yn y gorffennol derbyniwyd 
Asesiad Canlyniadau Llifogydd gyda’r cais blaenorol gyda mesurau lliniaru ynddo 
(sy’n cynnwys rheoli dŵr wyneb) ynghyd â chynllun i ail-ddylunio ac arallgyfeirio’r 
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geuffos bresennol sy’n rhedeg drwy’r safle.  Ni dderbyniwyd gwrthwynebiad gan yr 
ymgynghorwyr statudol perthnasol ar yr agwedd yma o’r cais a nodwyd fod angen 
cynnwys amod sy’n ymwneud â chyflwyno cynllun draenio cynhwysfawr ar gyfer y 
datblygiad.  Credir, felly, fod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi ISA1, 
PCYFF5 a PCYFF6 o’r CDLL.

Materion isadeiledd

5.12    Roedd Dŵr Cymru yn wreiddiol yn gwrthwynebu’r bwriad gan nad oedd system 
garthffosiaeth y pentref (ar ffurf y gwaith trin carthion) yn ddigonol i allu ymdopi ag 
unrhyw ddefnydd ychwanegol a fyddai’n ychwanegu pwysau i’r gyfundrefn y pryd 
hynny.  Fodd bynnag, y sefyllfa ddiweddaraf yw bod Dŵr Cymru wedi ymgymryd â 
gwaith peirianyddol er mwyn cynyddu capasiti’r gyfundrefn gyhoeddus i allu ymdopi 
gydag ychwaneg o dai o fewn y pentref.  I’r perwyl hyn, nid oes gan Dŵr Cymru 
wrthwynebiad i’r cais cyfredol hwn ar gyfer ymestyn y cyfnod i ddechrau’r gwaith ar 
y safle.  Bwriad, felly, yn dderbyniol ar sail gofynion ISA1 o’r CDLL.

Materion Ieithyddol a Chymunedol

5.13     Gan fod y bwriad yn golygu darparu mwy o unedau na’r ddarpariaeth tai dangosol ac 
yn unol â Pholisi PS1 a PS5 o’r CDLL mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno Datganiad 
Ieithyddol i gefnogi’r cais cynllunio ar sail gwarchod, cefnogi a hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg.  Gan ystyried cynnwys y fath ddatganiad gellir dod i’r canlyniadau 
canlynol:-

 Gan fod sefyllfa’r iaith Gymraeg yn gymharol gryf yn yr ardal a chan fod y cais yn 
cynnwys elfen o dai fforddiadwy, yn ddarostyngedig bod maint y tai a’r daliadaeth 
yn dderbyniol, fe ddylai’r bwriad ddiwallu anghenion lleol cyfredol/dyfodol ar 
gyfer tai.

 Mae sicrhau math cywir o dai mewn lleoliad cywir yn bwysig o ran cydlyniad 
gwead cymunedol a fydd yn ei dro yn llesol i’r Gymraeg ac fel y cyfeirir ato isod 
credir bod y math a chymysg tai a fwriedir ei gynnig fel rhan o’r cais yn dderbyniol 
ar y safle arbennig hwn.

 Credir, o ystyried yr asesiad hwn yn ei gyfanrwydd, byddai’r risg o ganiatáu’r cais 
yma ynghyd a’i effaith ar gymeriad a chydbwysedd iaith y gymuned yn isel yn yr 
achos hwn. Ystyrir, felly, fod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi PS1 a 
PS5 o’r CDLL.

Tai fforddiadwy

5.14    Gan fod y bwriad yn cynnig 2 neu fwy o dai mae Polisi TAI15 yn nodi bod disgwyl i 
o leiaf 30% o’r unedau mewn datblygiad yng Nghaeathro fod yn fforddiadwy.  Mae’r 
datblygiad yn cynnwys 4 tŷ fforddiadwy sy’n gyfystyr â 33% a, chan hynny, ystyrir 
bod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi TAI15 yn ogystal â’i fod yn 
dderbyniol ar sail math, maint a deiliadaeth.  Gan nad oes prisiad swyddogol er mwyn 
sefydlu pris marchnad agored y tai wedi ei dderbyn bydd angen i’r datblygwr gytuno 
prisiau marchnad agored y tai fforddiadwy gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn 
pennu disgownt priodol ar gyfer y tai fforddiadwy.  Gellir gwneud hyn drwy amod 
priodol sydd yn gofyn fod mecanwaith priodol yn ei le ar gyfer sicrhau tai fforddiadwy.  
Mae’r asiant wedi awgrymu bodlonrwydd gyda’r trefniant yma gan bydd gwell syniad 
o bris marchnad agored (er mwyn selio y canran disgownt) ar adeg datblygu’r tai.
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   Materion darpariaeth addysgol  

5.15    Mae’r cytundeb cyfreithiol o dan Adran 106 sy’n bodoli ar gyfer y datblygiad a 
ganiatawyd yn ôl yn 2014 yn cynnwys cyfraniad addysgol o £61,285 i Ysgol Gynradd 
Bontnewydd ar sail nad oedd digon o gapasiti o fewn yr ysgol y pryd hynny.  Yn 
seiliedig ar yr wybodaeth yn y CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol, byddai 
5 disgybl ysgol yn debygol o ddeillio o’r datblygiad 12 tŷ.  Er mwyn cyfiawnhau 
unrhyw gyfraniad ariannol tuag at addysg mae’n ofynnol dangos bod yna gysylltiad 
clir rhwng datblygiad preswyl arfaethedig ac anallu’r ysgol leol i ymdopi gyda’r nifer 
o ddisgyblion newydd ddaw yn sgil y datblygiad hwnnw.  Yn nghyd-destun y cais 
diweddaraf hwn ar gyfer 12 tŷ yn ogystal â’r cais sydd wedi ei gyflwyno gan yr 
ymgeisydd ar gyfer datblygiad 29 o dai ym Montnewydd (Cefnwerthyd), rhagwelir 
bydd cyfanswm o 15 disgybl ysgol gynradd yn deillio o’r ddau gais (5 o gais Caeathro 
a 10 o gais Bontnewydd).   Mae’r nifer o ddisgyblion yn Ysgol Bontnewydd (sef, ysgol 
y dalgylch) ar hyn o bryd yn 167 gyda capasiti ar gyfer 182 disgybl.  Gan ystyried bydd 
15 disgybl yn deillio o’r ddau gais ni fydd angen cyfraniad ariannol gan na fyddai y 
datblygiad (au) yn golygu fod y nifer o blant yn mynd tu hwnt i gapasiti’r ysgol.

Llecynnau agored mwynderol

5.16  Yn yr achos hwn ni fydd angen i’r datblygwr baratoi llecynnau agored o werth 
adloniadol oddi fewn i’r safle a hynny ar sail graddfa’r datblygiad ynghyd â’r ffaith fod 
maes chwarae i blant eisoes yn bodoli yn y pentref.  Rhaid cofio hefyd fod gan y tai 
erddi preifat sydd hefyd yn darparu lle chwarae a mwynder addas i ddeiliaid y tai 
newydd.  Mae’r bwriad, felly, yn cydymffurfio â gofynion Polisi ISA5 o’r CDLL.

            Casgliadau:

6.1       Gan gymryd i ystyriaeth yr asesiad uchod credir fod y bwriad i ddiwygio amod rhif 1 
o ganiatâd cynllunio rhif C09A/0412/26/LL er mwyn ymestyn yr amser a roddwyd i 
ddechrau’r gwaith am 5 mlynedd ychwanegol ar gyfer adeiladu 12 tŷ (gyda 4 ohonynt 
yn rhai fforddiadwy) yn dderbyniol o safbwynt egwyddor, lleoliad, graddfa, dwysedd, 
mwynderau gweledol/preswyl, diogelwch ffyrdd a materion isadeiledd ac felly yn unol 
gyda’r polisïau a nodir yn yr asesiad hwn.

7.          Argymhelliad:
7.1     Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i gynnwys yr amodau canlynol yn ymwneud â: 

1. 5 mlynedd.
2. Yn unol â’r cynlluniau.
3. Trafnidiaeth.
4. Cyfoeth Naturiol Cymru.
5. Uned Rheoli Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol.
6. Tirweddu.
7. Cyflwyno Cynllun Rheolaeth Ecolegol ynghyd a Chynllun Rheolaeth Amgylcheddol 
Adeiladu.
8. Deunyddiau/llechi.
9. Tynnu hawliau a ganiateir ar y tai fforddiadwy.
10. Amod sicrhau bod y 4 tŷ yn fforddiadwy drwy gyflwyno cynllun tai fforddiadwy.
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Rhif:    3

Cais Rhif: C19/0014/19/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

07/01/2019

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Bontnewydd

Ward: Bontnewydd

Bwriad: Cais llawn i godi 29 uned preswyl ynghyd â thirlunio, 
parcio, creu mynedfa newydd ag ardal cyhoeddus agored 

Lleoliad: Tir ger Lôn Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon, 
Gwynedd, LL55 2UD

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: 

DIRPRWYO’R HAWL I GANIATAU YN DDAROSTYNGEDIG I 
SICRHAU TREFNIADAU PRIODOL PARTHED UNEDAU 
FFORDDIADWY A CHWBLHAU CYTUNDEB 106 TUAG AT 
CYFRANIAD MAES CHWARAE
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1. Disgrifiad:

1.1 Cais llawn i godi 29 uned byw ynghyd â chreu mynedfa gerbydol newydd, llecynnau 
parcio, gwaith tirlunio a chreu ardal gyhoeddus agored.

1.2   Mae’r safle presennol yn dir amaethyddol gyda thiroedd amaethyddol pellach yn 
ymestyn tu hwnt i ffin orllewinol y safle gyda thai preswyl yn gyfochrog a’r ffin 
ogleddol ac ymhellach i gyfeiriad y dwyrain a’r de.  Mae ffordd gyhoeddus dosbarth 3 
(Lôn Llanfaglan) yn ymylu gyda ffin ddeheuol y safle tra bod ffordd ddi-ddosbarth 
(Lôn Cefnwerthyd) yn gyfochrog â’r ffin ddwyreiniol.  Yn cyd-redeg gyda’r ffordd 
gyhoeddus i’r de o’r safle mae’r Afon Beuno sydd yn rhedeg i mewn i afon Gwyrfai 
sydd ymhellach i ffwrdd i gyfeiriad y gorllewin.

1.3        Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu pentref Bontnewydd ac wedi ei ddynodi 
yn benodol fel safle ar gyfer codi tai newydd yng Nghynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
Gwynedd a Môn (CDLL).  Mae pentref Bontnewydd wedi ei gydnabod fel pentref 
gwasanaeth yn y CDLL sy’n golygu fod ganddo rôl strategol i gwrdd â strategaeth y 
Cynllun trwy ddynodiadau tai ynghyd â safleoedd ar hap addas.

1.4        Er eglurdeb, mae’r cynnig yn darparu’r canlynol:

 6 fflat 2 ystafell wely fforddiadwy
 3 tŷ 3 ystafell wely fforddiadwy
 6 tŷ 3 ystafell wely
 8 tŷ 3 ystafell wely
 6 tŷ 4 ystafell wely

             Dangosir 2 lecyn parcio i bob tŷ gyda rhai tai yn cynnwys modurdai tra fod 1 lle parcio 
yr un yn      cael ei ddarparu ar gyfer y fflatiau.

             Mae’r fynedfa i mewn i’r safle yn cael ei ddarparu oddi ar y ffordd gyhoeddus i’r de 
o’r safle gyda gwelliannau yn cael eu cynnig ar ffurf palmant yn rhedeg gyda ffin y 
ffordd yma, man pasio yn cael ei ddarparu ar Lôn Cefnwerthyd a mynedfa droed hefyd 
yn cael ei gynnwys oddi ar Lôn Cefnwerthyd.

             Mi fyddai’r holl adeiladau ar y safle yn ddeulawr gan gynnwys y fflatiau ac o orffeniad 
sydd yn gymysgedd o fric a rendr gyda toeau o lechen naturiol. Mi fydd triniaethau ffîn 
y safle yn gymysgedd o ffens bren, waliau bric a charreg a rheiliau. Mae tirlunio i 
gynnwys plannu coed yn wasgaredig o fewn y safle ynghyd a chreu gwrych newydd 
yn lle’r gwrych a clawdd presennol ar hyd blaen y safle a rhan o’r safle sy’n ymylu 
gyda Lôn Cefnwerthyd. 

             Mae llecyn o dir wedi ei ddynodi ger mynedfa’r safle fel ardal gyhoeddus agored gyda 
wal fric a rheiliau ar hyd ei ffiniau.

             Fel rhan o’r cais, cyflwynwyd y wybodaeth ganlynol:

 Adroddiad Ymgynghoriad Cyn Cyflwyno Cais
 Datganiad Dylunio a Mynediad
 Datganiad Tai Fforddiadwy
 Datganiad Cynllunio
 Strategaeth Draenio
 Gwerthusiad Ecolegol ac Asesiad Gwrych
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 Asesiad effaith Cymunedol a Ieithyddol
 Datganiad Trafnidiaeth

             Yn dilyn derbyn sylwadau ar y cais, cyflwynwyd y dogfennau canlynol ychwanegol:

 Arolwg Archeolegol
 Asesiad effaith (yn benodol yn ymwneud a phlotiau 14, 15, 16, 17)
 Cynllun tirlunio diwygiedig a chadarnhâd o ddefnydd blychau ystlumod
 Cynllun diwygiedig yn ymwneud ac edrychiad plotiau 14 ac 18

1.5     Oherwydd bod y datblygiad yn cynnig 29 tŷ newydd, yn ôl rheoliadau cyfredol, fe 
ddiffinnir hynny fel datblygiad ‘mawr’.  Mae’n ofynnol i ymgeiswyr gynnal 
ymgynghoriaeth cyhoeddus eu hunain cyn cyflwyno cais a chynnwys canlyniadau’r 
ymgynghoriaeth ar ffurf adroddiad ffurfiol i’w gyflwyno fel rhan o’r cais cynllunio.  
Yn ogystal, cyflwynwyd ymholiad cyn cyflwyno cais i’r Awdurdod Cynllunio Lleol 
ble nodwyd y materion cynllunio perthnasol fyddai angen eu bodloni gan gynnwys 
darpariaeth tai fforddiadwy ar y safle, cyfraniadau, systemau draenio ayyb.

1.6       Er gwybodaeth, rhoddwyd caniatâd blaenorol ar gyfer codi 26 tŷ ar y safle yma.  Fel 
rhan o’r cais, roedd y fynedfa gerbydol i’w lleoli oddiar Lôn Cefnwerthyd ac yn 
ddiweddarach creuwyd y fynedfa yma yn unol a’r caniatâd a roddwyd.  O ganlyniad, 
fe ystyrir fod cychwyn materol wedi digwydd i’r caniatâd hwn sydd yn golygu ei fod 
yn parhau yn ‘fyw’ a bod hawl cyfreithiol yn bodoli ar gyfer codi 26 tŷ newydd ar y 
safle.

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

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

PS 1: Yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig

PS 2: Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr

ISA 1: Darpariaeth isadeiledd

ISA 5: Darparu llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd

TRA 2: Safonau parcio
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TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant

PS 5: Datblygiad cynaliadwy

PS 6: Lliniaru effaith newid hinsawdd ac addasu iddynt

PCYFF 1: Ffiniau datblygu

PCYFF 2: Meini prawf datblygu

PCYFF 3: Dylunio a siapio lle

PCYFF 4: Dylunio a thirweddu

PCYFF 6: Cadwraeth dŵr

PS 16: Darpariaeth tai

PS 17: Strategaeth aneddleoedd

TAI 3: Tai mewn pentrefi gwasanaeth

TAI 8: Cymysgedd briodol o dai

PS 18: Tai Fforddiadwy

TAI 15: Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad

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

AMG 5: Cadwraeth bioamrywiaeth leol

AT 4: Diogelu safleoedd archeolegol nad ydynt wedi’u dynodi a’u gosodiad

 
             Yn ogystal â’r uchod, credir fod y canlynol hefyd yn berthnasol:

             Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA): Tai fforddiadwy

CCA: Ymrwymiadau cynllunio

CCA: Llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd 

CCA: Cymysgedd tai

CCA: Datblygiad tai a darpariaeth addysgol

CCA: Cynllunio a’r iaith Gymraeg

CCA: Canllaw dylunio

2.4 Polisïau Cenedlaethol:
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Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 10 2018

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 2: Tai fforddiadwy

NCT 5: Cynllunio a chadwraeth natur

NCT 12: Dylunio

NCT 15: Datblygu a pherygl llifogydd

NCT 18: Trafnidiaeth

NCT 20: Cynllunio a’r Gymraeg

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 Cais C08A/0287/19/LL – cais llawn i godi 26 annedd newydd, creu mynedfa a maes 
chwarae – caniatawyd 30.11.09

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Mae angen i’r datblygwr ddarparu offer chwarae yn y man 
cyhoeddus agored, pryder am gynnydd trafnidiaeth, a 
phryder y byddai’r datblygiad yn arwain at gynnydd mewn 
problemau llifogydd.

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad ac yn awgrymu cynnwys amodau 
safonol

Cyfoeth Naturiol 
Cymru:

Awgrymu cynnwys amod i gytuno ar fesurau 
bioddiogelwch, angen sicrhau fod y datblygiad yn cael ei 
gynnal yn unol a’r arolwg ecolegol.  Gan fod y safle o fewn 
parth A, risg isel sydd i’r safle o ran materion llifogydd, yn 
ymwybodol o lifogydd a brofwyd yn ystad Glanrafon 
gerllaw. Angen ymgynghori gyda YGC ynglŷn â materion 
yn ymwneud â gwaredu dŵr wyneb/cynllun draenio.

Dŵr Cymru: Cyngor a chyfarwyddyd safonol parthed materion draenio a 
charthffosiaeth.

Uned Gwarchod y 
Cyhoedd:

Heb eu derbyn

Uned Llwybrau: Heb eu derbyn

Uned 
Bioamrywiaeth:

Sylwadau wedi eu cyflwyno parthed y cais o safbwynt 
effaith ar y gwrych, cynllun tirlunio, ystlumod, llecyn 
agored cyhoeddus. Derbyniwyd cynllun diwygiedig ac 
mewn ymateb cadarnhawyd fod y newidiadau yn 
dderbyniol.

Uned Coed: Heb eu derbyn
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Gwasanaeth Tân: Dim gwrthwynebiad

Ymddiriedolaeth 
Archaeolegol 
Gwynedd::

Sylwadau cychwynnol yn datgan fod angen cynnal asesiad 
archeolegol o’r safle, o dderbyn yr adroddiad 
cadarnhawyd y gall olion fodoli ac y dylid cynnwys amod 
i gytuno ar raglen o waith archeolegol fel rhan o’r 
datblygiad.

Uned Strategol Tai: Sylwadau cyffredinol a chadarnhâd fod y cynllun yn 
cyfarch yr angen yn yr ardal.

Asiant Cefnffyrdd 
Llywodraeth Cymru:

Dim pryderon

Uned Draenio Tir 
Cyngor Gwynedd 
(YGC):

Sylwadau cychwynnol yn cyfeirio at ddiffygion yn y 
wybodaeth/asesiadau, angen cyfeirio dŵr wyneb at y 
Gwyrfai yn hytrach na’r Beuno. Cafwyd cyfres o 
drafodaethau rhwng yr Uned a pheiriannydd y datblygwr. O 
ganlyniad, mae’r Uned yn derbyn y bydd dyluniad y storfa 
ddŵr yn dderbyniol ac na fydd risg llifogydd yn is i lawr yr 
afon. Mae’n hanfodol sicrhau fod y system yn cael ei 
adeiladu’n gywir a’i gynnal wedi hynny.

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd yn y wasg, ar y safle a gwybyddwyd 
trigolion cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a 
derbyniwyd nifer o lythyrau / gohebiaeth yn gwrthwynebu 
ar sail:

 Llifogydd - risg ychwanegol i ardal/tai sydd eisoes 
wedi dioddef effaith llifogydd, pryder y bydd dŵr 
wyneb yn cysylltu gydag Afon Beuno, risg 
llifogydd yn cael ei gydnabod gan yr 
ymgeisydd/cyngor, angen cyflwyno asesiad Effaith 
Llifogydd, problemau carthffosiaeth/systemau 
presennol yn annigonol, dim yn unol â gofynion 
NCT 15

 Problemau traffig
 Angen cyfraniad addysgol
 Cynnydd mewn nifer o dai yn ormod
 Effaith niweidiol ar fwynderau trigolion a’r ardal 

leol
 Colli preifatrwydd/gor-edrych
 Colled o glawdd naturiol/effaith ar fioamrywiaeth
 Ddim yn cydymffurfio gyda pholisïau lleol a 

chenedlaethol
 Cynllun presennol yn effeithio’n sylweddol fwy 

na’r cynllun blaenorol ar fwynderau preswyl
 Asesiad diffygiol o effaith y datblygiad ar 

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

 Colli golygfa
 Cyfeiriad at bolisiau blaenorol

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

             Egwyddor y datblygiad

5.1     Mae'r egwyddor o ddatblygu safleoedd ar gyfer tai newydd wedi eu cynnwys ym 
mholisïau PS 16, PS 17, PCYFF 1, TAI 3 a TAI 15 o'r CDLL. Mae Polisi PCYFF1 yn 
datgan y caniateir cynigion y tu mewn i ffiniau datblygu yn unol â pholisïau a chynigion 
eraill o fewn y Cynllun, polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau perthnasol 
eraill.  Mae Polisi TAI 3 yn nodi “Yn y Pentrefi Gwasanaeth….bydd tai i gwrdd â 
strategaeth y Cynllun yn cael eu sicrhau drwy’r dynodiadau tai….ynghyd â safleoedd 
ar hap addas o fewn y ffin ddatblygu, yn seiliedig ar y ddarpariaeth ddangosol yn y 
tablau”.  Mae’r safle yma yn cael ei gynnwys o fewn y ffin datblygu ac wedi ei ddynodi 
yn benodol ar gyfer tai newydd.  Mae polisi PS 16 yn nodi y disgwylir y bydd y Cyngor 
yn darparu ar gyfer y galw am dai newydd sydd wedi ei adnabod tra fod polisi PS 17 
yn nodi y caiff datblygiadau tai eu dosbarthu yn unol a strategaeth aneddleoedd.  
Gweler mai 26 yw’r nifer dangosol o dai sydd angen eu darparu ar y safle gan mai’r 
ffigwr yma a nodir ym mholisi TAI 3. Mae’r cynnig presennol yn dangos cynnydd o 3 
i’r rhif yma ac o’i gymharu a’r caniatâd blaenorol ar gyfer y safle. Er hynny, rhif 
dangosol yw’r ffigwr yma ac ni chredir y byddai 3 uned ychwanegol yn annerbyniol. 
Yn yr achos yma, mae’r hyn a fwriedir yn dderbyniol mewn egwyddor o safbwynt 
angen sydd wedi ei gydnabod am dai ar safleoedd wedi eu dynodi yn ogystal a statws 
Bontnewydd fel pentref gwasanaeth ble disgwylir lefelau uwch o dai newydd o’u 
cymharu a math eraill o bentrefi.  

  
5.2    Mae Polisi TAI 8 yn datgan dylai pob datblygiad preswyl newydd gyfrannu at wella 

cydbwysedd tai a diwallu'r anghenion ar gyfer y gymuned gyfan.  Mae manylion y cais 
yn nodi y bydd 30% o’r datblygiad yn dai fforddiadwy.  Mae’r canran yma yn unol â’r 
canran disgwyliedig ar gyfer pentref Bontnewydd fel a nodir yn rhan 2 o bolisi TAI 15.  

5.3      Mae’r bwriad hefyd yn cynnig cymysgedd o dai o safbwynt maint a math ac hefyd yn 
darparu tai fforddiadwy.  Mae cadarnhad wedi ei dderbyn fod y bwriad yn cyfarch yr 
angen sydd wedi ei adnabod ar gyfer tai yn yr ardal ac felly yn unol gyda polisi TAI 8 
a’r CCA perthnasol. 

5.4    Gan ystyried yr asesiad uchod ac o ystyried fod y safle wedi ei ddynodi yn y CDLL fel 
safle yn benodol ar gyfer datblygiad preswyl, credir bod yr egwyddor o ddatblygu'r 
safle ar gyfer 29 uned byw yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion cyffredinol 
polisïau’r cynllun lleol.  

             Mwynderau gweledol

5.5 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ardal breswyl gymysg ble gwelir amrywiaeth eang o 
ran maint, dyluniad, gosodiad a gorffeniadau tai preswyl presennol.  Gwelir 
nodweddion cyffredin o fewn yr adeiladau o ran gorffeniadau yn bennaf, ond ni chredir 
fod un patrwm amlwg i ddatblygiadau preswyl o fewn yr ardal leol.
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5.6    Gwelir mai adeiladau deulawr a fwriedir yn yr achos yma sydd yn cyd-fynd a mwyafrif 
y patrwm lleol.  Gweler tai presennol Glanrafon gerllaw sydd yn ddatblygiad o dai pâr 
deulawr yn bennaf ar ffurf stad safonol yn cael ei gwasanaethu gan lonydd safonol.

5.7       Yn ogystal, gweler hefyd stadau Glan Beuno ac Erw Deg gerllaw sydd yn amrywio o 
ran ffurf a gosodiad y tai trwy gynnwys tai unllawr, dormer a deulawr o fewn plotiau 
unigol.  Ar wahan i’r stadau yma, gwelir hefyd dai unigol o amrywiol faint a dyluniad.

5.8      Ni chredir felly fod patrwm pendant lleol sydd angen ei warchod neu ei efelychu ac o 
ganlyniad mae egwyddor yr hyn a fwriedir yn yr achos yma yn dderbyniol.  Mae ffurf 
y tir yn golygu fod gwahaniaeth mewn lefel o ble fyddai mynediad y safle i’r rhan uchaf 
i gyfeiriad y gogledd o’r man hyn.  Ni chredir y byddai’r hyn a fwriedir yn yr achos 
yma yn sylweddol wahanol i’r hyn sydd eisioes yn bodoli gerllaw o ran lleoliad, uchder 
ac ymddangosiad nac ychwaith yn sylweddol wahanol i’r datblygiad a ganiatawyd 
eisioes.  Mae ffurfiau cyffredinol rhwng y caniatâd blaenorol a’r cynnig presennol ac 
er fod ail leoli’r fynedfa a’r cynnydd o 3 tŷ yn golygu peth newidiadau o ran gosodiad, 
ni chredir y bydd yn newid niweidiol nac annerbyniol.

5.9     Fel sydd yn arferol, gellir cytuno ar fanylion yr union orffeniadau trwy gyfres o amodau 
safonol ac ystyrir hyn yn briodol yn yr achos yma.

5.10     O safbwynt materion sy’n ymwneud â mwynderau gweledol felly, ni chredir y byddai’r 
datblygiad yma yn cael effaith annerbyniol ar y materion hyn o ystyried y sefyllfa 
amrywiol bresennol, yr hanes cynllunio a’r hyn a fwriedir sef tai newydd o ffurf ac 
edrychiad safonol. O ganlyniad, credir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt gofynion 
perthnasol polisau PS 5, PCYFF 2 a PCYFF 3.

5.11     Cyflwynwyd cynllun tirlunio cynhwysfawr ar gyfer y safle.  Cyfeiriodd yr Uned 
Bioamrywiaeth at yr angen i ddiwygio elfennau o’r cynllun er mwyn cynnwys 
gwrychoedd ychwanegol a rhywogaethau derbyniol o goed.  O ganlyniad i’r sylwadau 
yma derbyniwyd cynllun diwygiedig sydd yn cynnwys rhestr plannu wedi ei diweddaru 
a chynnwys gwrychoedd ychwanegol.  O ganlyniad, derbyniwyd cadarnhâd gan yr 
Uned Bioamrywiaeth fod y diwygiadau yn dderbyniol ac o ganlyniad credir fod 
gofynion perthnasol polisi PCYFF 4 yn cael ei fodloni.  Gellir rheoli’r agweddau hyn 
drwy amodau priodol.

             Mwynderau cyffredinol a phreswyl

5.12 Fel sydd eisioes wedi ei nodi uchod, mae natur adeiledig bresennol yr ardal yn 
amrywiol ond credir hefyd ei fod yn ogystal yn eithaf dwys.  Golygai hyn fod materion 
yn ymwneud ac agosatrwydd a gor-edrych yn nodwedd weddol gyffredin o fewn yr 
ardal ac yn benodol o fewn stadau cyfagos a thai ar hyd y ffyrdd ble gwelir perthynas 
agos rhwng y tai ond hefyd mannau sydd yn agored o’r ffyrdd a mannau cyhoeddus 
eraill.  Tra nad yw hyn yn cyfiawnhau gor-edrych o’r newydd mae’n rhoi darlun o’r 
sefyllfa a geir yn yr ardal leol.

5.13   Mae’r datblygiad i’w gynnal o fewn tir agored presennol sydd yn codi mewn uchder 
o’i fan deheuol i gyfeirad y gogledd.  Cynhaliwyd trafodaethau cyn cyflwyno cais 
rhwng swyddogion cynllunio a chynrychiolwyr y datblygwr.  Fel rhyw fath o bren 
mesur yn yr achos yma, rhoddwyd ystyriaeth i osodiad y tai fel a ganiatawyd yn 
flaenorol a’r hyn a fwriedir bellach gan gynnwys y cynnydd mewn nifer o 26 i 29.  Y 
newid amlycaf a welir yw ail leoli’r fynedfa sydd yn golygu fod gosodiad y stâd yn 
newid o ganlyniad i’r hyn a ganiatawyd.  Er hynny, mae tebygrwydd yn parhau rhwng 
y ddau gynllun fel a welir yng ngosodiad y tai ar ochr gorllewinol y safle. 
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5.14   Gwelir fod rhan uchaf y safle (plotiau 14, 15, 16, 17) yn newid o’r hyn a ganiatawyd o 
ran gosodiad y tai arfaethedig.  Nid oes cynnydd yn y rhan yma o’r safle o ran nifer y 
tai, maent yn parhau yn 4 mewn nifer, ond mae eu gorweddiad wedi newid sydd yn 
golygu fod rhaid ystyried yr effaith yn benodol ar yr eiddo preswyl sy’n gyfochrog 
gyda’r rhan yma o’r safle.  Derbyniwyd sylwadau a gwrthwynebiad gan berchennog yr 
eiddo yma yn nodi’r gwahaniaethau amlwg rhwng y ddau gynllun a’r cynnydd mewn 
effaith niweidiol ar wynderau preswyl yr eiddo o’r hyn a ganiatawyd yn flaenorol.  
Cyfeirwyd y sylwadau yma at y datblygwr a ymatebodd trwy gyflwyno dogfen ar ffurf 
asesiad effaith yn benodol ynglyn a’r elfen yma. 

5.15  Mae ystyriaeth fanwl wedi ei roi trwy fanylion penodol a chyfres o ddarluniau yn 
dangos pellteroedd rhwng cefn y tai newydd a’r eiddo presennol a lleoliad ffenestri.  
Nodir hefyd y bydd mesurau lliniaru ychwanegol ar ffurf ffens bren barhaol rhwng 
1.9m a 2.3m mewn uchder yn cael ei gosod ar hyd y ffin gogleddol tra fod presenoldeb 
wal floc ar y ffin a thyfiant o goed a gwrych o fewn gardd yr eiddo cyfochrog hefyd yn 
cyfrannu tuag at warchod mwynderau. 

5.16     Cydnabyddir fod newid o’r hyn a ganiatawyd yn flaenorol a’r cynllun presennol, beth 
sydd angen ei ystyried yw faint o gynnydd niweidiol fyddai, os o gwbl, ar drigolion yr 
eiddo cyfochrog. Credir fod y pellteroedd, lefelau tir a phresenoldeb y ffens arfaethedig 
a’r llysdyfiant presennol yn golygu na fyddai ffenestri cefn ar lawr daear plotiau 14-17 
yn amharu i raddau annerbyniol ar fwynderau’r eiddo cyfochrog.  O ran ffenestri’r llawr 
cyntaf, gweler fod rhai ohonynt yn cynnwys gwydr afloyw felly nid oes pryder o 
safbwynt y rhain.  Mae ffenestri eraill yn gwasanaethu ystafelloedd gwely ac felly y 
rhain sydd gyda’r potensial o amharu fwyaf ar yr eiddo cyfochrog. 

5.17     O ran plotiau 15, 16 ac 17, rhoddwyd asesiad llawn i’r effaith ar yr eiddo cyfochrog o 
safbwynt gor-edrych.  Cydnabyddir fod dwy ffenestr ochr ar dalcen yr eiddo cyfochrog 
a rhan o’r ardd yn ymestyn ar hyd y ffin gyda safle’r cais. Nodir mai ffenestr i’r ystafell 
fyw yw un ffenestr ond gwelir fod ffenestr arall hefyd i’r ystafell fyw (fel sydd yn cael 
ei gadarnhau gan y gwrthwynebwr) ac felly nid ffenestr y talcen yw unig ffenestr yr 
ystafell yma.  Mae’n ymddangos mai ffenestr ‘stydi’ yw’r ffenestr arall sydd o ran 
defnydd, ddim yn cael ei ystyried fel ystafell gyda’r un gwarchodaeth a phrif ystafell 
megis cegin, ystafell fyw neu ystafell wely.  Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd yn dangos 
lleoliad tai 15, 16 ac 17 a’u perthynas gyda’r eiddo cyfochrog.  Gwelir hefyd cynllun 
trawsdoriad sydd yn dangos lefelau’r tai o’u cymharu a’r eiddo cyfochrog.  Ni chredir 
y byddai’r eiddo ar plot 17 yn creu gor bryder ac nid oes cyfeiriad at yr eiddo yma gan 
y gwrthwynebydd.  Felly, rhoddir ystyriaeth i unedau 15 ac 16.  Mae’r pellter rhwng 
cefn y tai newydd a’r tŷ presennol yn cae ei ddangos yn 13m.  Er nad yw arolwg o 
ffenestri llawr cyntaf plotiau 15 ac 16 yn cael ei wneud, credir fod gwybodaeth ddigonol 
ar gael ei asesu’r effaith.  Er byddai rhannau o’r eiddo cyfochrog yn weladwy o ffenestri 
llawr cyntaf plotiau 15 ac 16, ni chredir y byddai’r effaith ar y rhan yma o’r eiddo a’r 
ardd yn gwbl annerbyniol oherwydd y pellter a geir ac y byddai cysgodi rhannol trwy 
gyfuniad o goed a gwrych presennol yn ogystal a wal ffîn.  Nodir hefyd fod gan yr 
eiddo cyfochrog hawl i godi wal neu ffens i fyny at 2m o uchder ar ei dir, er wrth gwrs, 
ni ellir mynnu fod y perchennog yn codi strwythur o’r fath, ond mae hawl i godi 
strwythur felly heb ganiatâd cynllunio pe byddai’n dymuno.  O ran effaith plotiau 15 
ac 16 felly, er yn derbyn y bydd peth effaith, ni chredir y byddai colled sylweddol nac 
annerbyniol mewn preifatrwydd o safbwynt y rhan yma o’r eiddo cyfochrog sydd yn 
cynnwys ffenestr stydi ac ail ffenestr ystafell fyw. Cedwir lefelau rhesymol o 
breifatrwydd oherwydd cyfuniad o driniaethau ffin, tyfiant naturiol a phellteroedd 
rhwng cefn y tai arfaethedig a thalcen yr eiddo presennol. 
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5.18    O ran plot 14 a’r cynlluniau gwreiddiol a dderbyniwyd, cydnabyddir y byddai effaith 
niweidiol ar yr eiddo cyfochrog o ran gor-edrych i ffenestri cefn a rhan breifat o’r ardd 
bresennol. O ganlyniad, amlygwyd y pryder yma gyda’r datblygwr a gyflwynodd 
gynllun diwygiedig mewn perthynas ag eiddo plot 14.  Yn wreiddiol dangoswyd dwy 
ffenestr ystafell wely a ffenestr ystafell ymolchi ar yr edrychiad cefn.  Mae’r cynllun 
diwygiedig bellach yn dangos un ffenestr ystafell wely wedi ei dileu yn gyfan gwbl o’r 
cefn a’i ail leoli ar dalcen yr eiddo sydd yn edrych dros y cae amaethyddol presennol i 
gyfeiriad y gorllewin.  Yna dangosir y byddai trefniant mewnol yr eiddo yn newid trwy 
gyfnewid lleoliad yr ystafell ymolchi gydag ystafell wely.  O ganlyniad, mae ffurf 
ffenestr yr ystafell wely yn cael ei newid.  Mae bellach yn ymestyn allan ar ongl gyda 
gwydr afloyw yn cael ei osod yn sefydlog (hynny yw, fel na ellir agor y ffenestr) ar yr 
ochr fyddai’n edrych dros rannau preifat o ardd yr eiddo cyfochrog.  Oherwydd ongl y 
ffenestr ni chredir y byddai gor-edrych uniongyrchol bellach a bod gwelliant sylweddol 
o ganlyniad i’r diwygiadau yma.  Byddai ochr neu ongl arall y ffenestr yn wydr clir a 
hefyd yn gallu cael ei  hagor ac wedi ei lleoli fel ei bod yn edrych i ffwrdd o brif ran 
breifat yr ardd tuag at gornel bellaf yr ardd a’r ffin gyda chaeau agored.  Er nad yw hyn 
yn ddelfrydol, mae’n goresgyn y pryderon sydd wedi eu datgan am y cynllun blaenorol.  
Bwriedir cynnwys amod fel nad yw’r ffenestr yn agor ar un ochr ac yn cynnwys gwydr 
afloyw yn barhaol i un ochr o’r ffenestr.  Ar ôl derbyn y cynlluniau diwygiedig fe ail 
ymgynghorwyd gyda pherchennog yr eiddo cyfochrog ond ar adeg ysgrifennu’r 
adroddiad yma ni dderbyniwyd ymateb.  Fel sydd yn arferol, os derbynnir sylwadau 
pellach cyn y Pwyllgor fe adroddir hyn fel gwybodaeth ychwanegol.

5.19    O safbwynt effaith y datblygiad ar dai cyfagos eraill, ni chredir y byddai effaith amlwg 
yn deillio o’r bwriad oherwydd lleoliad a gorweddiad y tai yn ogystal â’r pellteroedd 
rhyngddynt.  Mae ail leoli’r fynediad yn amlwg yn mynd i fod yn welliant o ran yr 
effaith ar drigolion oddiar Lôn Cefnwerthyd ond o ganlyniad, rhaid ystyried ei effaith 
yn ei leoliad newydd.  Mi fyddai’r fynedfa newydd yn cael ei chreu oddiar Lôn 
Llanfaglan, gyferbyn a’i lleoliad arfaethedig, gweler wal garreg bresennol gyda ffens 
bren yn rhannol uwchben yn ogystal â thyfiant sefydledig o goed tu cefn i’r wal garreg.  
Mae pryder wedi ei godi ynglŷn â llwybr troed sydd i’w gynnwys yn rhan uchaf y safle 
gyda mynedfa oddi arno i Lôn Cefnwerthyd.  Er y cynigwyd i’w ddileu gan y 
datblygwr, mae’r Uned Drafnidiaeth o’r farn y byddai o fudd i’w gynnwys er mwyn 
sicrhau fod gwelliant o ran tynnu cerddwyr i ffwrdd o Lôn Cefnwerthyd.

5.20    Wedi ystyried yr holl faterion felly gan gynnwys sylwadau a gwrthwynebiadau a 
dderbyniwyd yn ogystal â’r diwygiadau a wnaed, credir fod y bwriad yn dderbyniol ac 
er y bydd rhywfaint o effaith, ni ystyrir y byddai’n annerbyniol ar sail gofynion 
perthnasol polisiau PCYFF 2 a PCYFF 3.

             Materion trafnidiaeth a mynediad

5.21 Amlygwyd pryderon yn ystod y cyfnod ymgynghori gan drigolion lleol ynglŷn â’r 
effaith tebygol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.  Yn amlwg o ystyried y sefyllfa bresennol 
a’r hyn a fwriedir mi fydd newid a chynnydd mewn symudiadau.  Yr hyn sydd angen 
ei ystyried yw os yw’r gwahaniaeth yn y sefyllfa yn gwbl annerbyniol o safbwynt 
safonau cyfredol. 

5.22     O ran y newidiadau amlwg, gwelir fwriad i greu mynedfa gerbydol newydd i mewn i’r 
safle sydd yn leoliad newydd i’r hyn a ganiatawyd ac a greuwyd yn flaenorol.  Gweler 
fynedfa safonol newydd i’w chreu oddiar Lôn Llanfaglan gyda phalmant o boptu.  
Bwriedir hefyd greu man pasio ar Lôn Cefnwerthyd yn ogystal â llwybr troed sydd yn 
cysylltu rhan uchaf y stâd gyda Lôn Cefnwerthyd.  Derbyniwyd sylw gan gymydog yn 
nodi y byddai’r llwybr yma yn amharu ar fwynderau tai cyfagos ond cadarnhaodd 
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Swyddog yr Uned Drafnidiaeth y byddai’n ddymunol i’w gadw er mwyn sicrhau 
cyswllt addas i gerddwyr.

5.23     Derbyniwyd diwygiad i’r cynllun gwreiddiol pan ddaeth i’r amlwg nad oedd plot 18 yn 
cynnwys 2-lecyn parcio a modurdy.  O ganlyniad, mae cynllun diwygiedig yn dangos 
eiddo plot 18 wedi ei ail osod er mwyn darparu’r 2 lecyn a modurdy.  Ni chredir fod y 
newid yma yn amharu i raddau annerbyniol ar drefniant y safle nac unrhyw 
edrychiadau. 

5.24     Mae’r safle wedi ei leoli o fewn oddeutu 200m i gefnffordd yr A487 sef y ffordd sydd 
yn rhedeg trwy ganol pentref Bontnewydd.  Fel sydd yn ofynnol, ymgynhorwyd gyda 
Asiant Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r bwriad a derbyniwyd ymateb yn 
cadarnhau nad oedd ganddynt sylw ynglŷn â’r bwriad.

5.25    Yn yr un modd, nid yw Uned Drafnidiaeth y Cyngor ychwaith yn gwrthwynebu’r 
bwriad ac maent yn awgrymu cynnwys amodau perthnasol er mwyn sicrhau fod y 
datblygiad yn cael ei gynnal i’r safonau disgwyliedig.  Mae’r Uned yn cadarnhau fod 
ffurf a maint y fynedfa a’r ffordd stâd yn ogystal a niferoedd parcio o fewn y lleiniau 
unigol yn dderbyniol.  Credir fod y safle yn weddol hygyrch o fewn ffiniau’r pentref, 
o fewn pellteroedd rhesymol i adnoddau a gwasanaethau lleol ag hefyd yn hygyrch o 
ran ei leoliad o fewn ychydig filltiroedd i dref Caernarfon.  O ganlyniad, credir fod y 
bwriad yn dderbyniol o safbwynt materion trafnidiaeth a mynediad a’i fod trwy hynny 
yn cydymffurfio gyda gofynion perthnasol polisiau PS 4, PS 5, TRA 2 a TRA 4.

             Materion bioamrywiaeth

5.26    Fel sydd eisioes wedi ei nodi uchod, derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth 
ynglŷn â’r bwriad o safbwynt ei effaith ar faterion amgylcheddol perthnasol.  
Derbyniwyd diwygiadau i’r cynllun tirlunio o ganlyniad i’r sylwadau fel sydd eisioes 
wedi ei gyfeirio ato uchod.  Derbyniwyd hefyd gadarnhâd y bydd blychau ystlumod yn 
cael eu cynnwys o fewn y safle. 

5.27    Oherwydd presenoldeb Afon Gwyrfai gerllaw, cynhaliwyd prawf o effaith sylweddol 
tebygol y datblygiad ar yr afon oherwydd ei bod wedi ei ddynodi fel Safle Ewropeaidd 
Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA/SAC).  Cadarnhawyd y gallai’r datblygiad gael 
effaith ar y safle ACA ac felly awgrymir cynnwys amod i sicrhau na fydd deunyddiau 
llygreddol yn cael eu golchi i’r afon gan effeithio ar nodweddion yr afon (awgrymwyd 
cynnwys amod fel yma yn ogystal gan Cyfoeth Naturiol Cymru).  O dderbyn y cynllun 
diwygiedig yn ogystal â chynnwys amod i warchod Afon Gwyrfai gerllaw, credir fod 
modd sicrhau fod y datblygiad yn dderbyniol a’i fod oherwydd hynny yn cydymffurfio 
gyda gofynion perthnasol polisiau PS 5, PS 19 a  AMG 5.

             Materion Archeolegol

5.28     Derbyniwyd ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus gan Ymddiriedolaeth Archeolegol 
Gwynedd yn nodi y dylid cynnal asesiad archeolegol o’r safle cyn penderfynu’r cais.  
Derbyniwyd asesiad addas maes o law sydd yn awgrymu fod y canlyniadau yn 
amhendant.  Er hynny, fe allai presenoldeb gwasanaethau a nodweddion eraill guddio 
nodweddion archeolegol ac o ganlyniad awgrymir cynnwys amod safonol i gytuno ar 
raglen o waith archeolegol addas.  O wneud hyn, credir fod gofynion perthnasol polisi 
AT 4 yn cael ei fodloni.  

             Materion llifogydd
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5.29     Cydnabyddir fod pryder mawr yn lleol am effaith posib y datblygiad ar y gymdogaeth 
o gofio fod yr ardal a thrigolion lleol wedi dioddef effaith llifogydd yn y gorffennol.  O 
ystyried y digwyddiad yma, rhaid felly rhoddi ystyriaeth trylwyr i’r elfen yma er mwyn 
asesu yn llawn unrhyw effaith posib ar drigolion lleol a’r ardal yn gyffredinol.

5.30   Mae Afon Beuno yn rhedeg yn gyfochrog â Lôn Llanfaglan ac yn llifo i’r Afon Gwyrfai 
sydd oddeutu 100m i ffwrdd i gyfeiriad y de orllewin.  Mae Afon Beuno wedi ei lleoli 
rhwng stad bresennol Glanrafon a blaen safle’r cais gyda Lôn Llanfaglan yn rhedeg 
trwy’r canol.  Mae rhan o Afon Beuno wedi ei dynodi fel parth llifogydd C2 gyda ffin 
y parth yn gorffen gydag ymyl y ffordd gyhoeddus.  Nid yw unrhyw ran o safle’r cais 
ei hun wedi ei gynnwys o fewn y parth llifogydd ac felly nid oes gofyn am Asesiad 
Effaith Llifogydd ffurfiol ar gyfer y safle ei hun yn yr achos yma.

5.31     Mae ffurf y tir ar lethr ac felly yn anorfod, mi fyddai rhediad dŵr yn arwain i lawr o’r 
safle at ei waelod ac yn ddealladwy, mae trigolion lleol wedi amlygu pryder am effaith 
unrhyw rhediad ychwanegol ar yr ardal gan y bydd yn y pen draw yn arwain i mewn i 
Afon Beuno.  Mae’r mater yma wedi ei amlygu o’r cychwyn gyda’r datblygwr a 
chyngor wedi ei roi y bydd angen sicrhau yn glir trwy wybodaeth a mesurau rheoli 
penodol, na fydd y datblygiad yn amharu ar drigolion lleol o safbwynt effaith materion 
yn ymwneud â draenio’r safle. 

5.32   Yr hyn a fwriedir ar y safle yw creu ardal o dan yr ardal gyhoeddus agored i gynnwys 
offer arbenigol sydd yn casglu dŵr mewn tanciau pwrpasol ac wedyn yn rheoli ei 
ryddhad i Afon Beuno gerllaw. 

5.33   Yn dilyn y trafodaethau yn ogystal â’r diwygiadau i ddyluniad yr offer a’r wybodaeth 
ychwanegol a gyflwynwyd, derbyniwyd cadarnhad gan Brif Beiriannydd Uned 
Draenio’r Cyngor y byddai’r dyluniad yn cynnwys gofod storio a threfn ddigonol ar 
gyfer gwaredu dŵr wyneb i safonau angenrheidiol.  O ganlyniad, cadarnhawyd na fydd 
y datblygiad yn cynyddu risg llifogydd i lawr yr afon cyn belled â’i fod yn cael ei 
adeiladu a’i gynnal yn gwbl unol â ’r manylion a gytunwyd.

5.34    Yn ystod trafodaethau, fe awgrymwyd y dylid rhyddhau’r dŵr wyneb yn uniongyrchol 
i Afon Gwyrfai yn hytrach na’r Beuno.  Ystyriwyd hyn ond canfuwyd na fyddai’n 
rhesymol i wneud y cysylltiad oherwydd cymhlethdodau i greu cysylltiad uniongyrchol 
gan gynnwys pryderon ecolegol oherwydd statws yr afon fel ACA, presenoldeb prif 
bibell nwy, problemau lefelau ayyb. Derbynir felly na ellir mynnu fod y cyswllt yn cael 
ei wneud yn uniongyrchol i’r Gwyrfai a gan fod y safle’n draenio i’r Afon Beuno ar 
hyn o bryd, ni ellir ddim mynnu eu bod yn gwneud hynny.  Mae’r opsiwn sydd wedi ei 
gynnig yn cadw’r ‘status quo’ o ran y llif o’r safle, felly mae’n rhaid dderbyn hynny.

5.35   Cyflwynwyd y cais cyn dyddiad mabwysiadu deddfwriaeth newydd yn ymwneud â 
sustemau draenio cynaliadwy (SUDS) ac felly nid yw’r gofynion yma yn rhai y gellir 
eu gorfodi.  Er hynny, mae mesurau yn cael eu cynnwys o fewn dyluniad y system 
ddraenio sydd yn cynnwys nodweddion draenio cynaliadwy er enghraifft llecynnau 
parcio gyda wynebau hydraidd ble arweinir dŵr wyneb oddiar wynebau caled megis 
toeau, llwybrau troed ac ati.  Fe ystyrir fod y mesurau yma yn ogystal â’r prif system 
sydd yn casglu a rhyddhau dŵr wyneb y safle gyfan yng ngwaelod y safle yn dderbyniol 
o safbwynt gofynion polisi PCYFF 6. 

5.36    Derbyniwyd sylwadau gan Dŵr Cymru ynglŷn â’r bwriad gan nodi fod presenoldeb 
systemau presennol yn yr ardal sy’n golygu y byddai angen eu caniatâd ffurfiol os am 
wyro unrhyw bibell bresennol.  Yn ogystal, rhoddir cadarnhad fod y bwriad o gysylltu 
gyda’r system gyhoeddus yn dderbyniol ac na ragwelir unrhyw broblem gyda capasiti’r 
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gwaith trin lleol o dderbyn y cynnydd fyddai’n deillio o’r datblygiad arfaethedig yma.  
Nodir yn ogystal yr angen i dderbyn caniatâd Dŵr Cymru ar gyfer y cysylltiadau a 
threfniadau perthnasol fel y gwneir yn arferol gyda datblygiad preswyl newydd fel y 
ceir yma.

5.37      Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau yn canlynol:
“ Mae'r safle o fewn parth A yn unol â'r mapiau cyngor datblygu sy'n cyd-fynd â 
TAN15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd. Ystyrir bod parth A yn wynebu perygl isel neu 
ddim perygl o lifogydd afonol. Rydym yn ymwybodol o'r llifogydd a brofwyd yn Ystad 
Glanrafon gerllaw a achoswyd gan Afon Gwyrfai ac Afon Beuno. Nid yw'r safle yn 
wynebu perygl o Afon Gwyrfai a deellir bod gan eich cydweithwyr yn Ymgynghoriaeth 
Gwynedd Consulting (YGC) (sy'n gweithredu fel yr Awdurdod Llifogydd Lleol 
Arweiniol) fodel hydrolig llifogydd drafft ar gyfer Afon Beuno. Deellir yn ogystal nad 
yw tarddiad y llifogydd yn peri risg i'r safle presennol ond fe'ch cynghorir i ymgynghori 
â YGC er mwyn sicrhau mai hwn yw'r achos. 
O ran gwaredu dŵr wyneb, byddem hefyd yn cynghori bod YGC yn gorff cymeradwyo 
systemau draenio cynaliadwy (SUDS), ac mae angen iddynt gynghori ynghylch 
addasrwydd y cynllun draenio a'r cyfraddau lliniaru a gollwng dŵr arfaethedig er 
mwyn sicrhau nad yw risgiau oddi ar y safle yn cael eu cynyddu oherwydd y cynnig 
datblygu hwn. Yn ogystal, byddant yn cynghori ynghylch addasrwydd y pwynt gollwng 
dŵr i mewn i'r draen priffordd presennol sydd â diamedr o 300mm. 
Nid ydym wedi ystyried yr effeithiau posibl ar faterion eraill ac ni ellir diystyru’r 
posibilrwydd y gall y datblygiad arfaethedig effeithio ar fuddiannau eraill, gan 
gynnwys buddiannau amgylcheddol o bwysigrwydd lleol”.

5.38    Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r holl sylwadau a dderbyniwyd yn ymwneud a materion 
llifogydd a draenio ac fe gydnabyddir fod y sefyllfa yn peri pryder i drigolion a 
ddioddefodd effaith llifogydd yn y gorffennol.  Er hynny, nid oes gwrthwynebiad i’r 
cynllun a’r mesurau arfaethedig i reoli dŵr gan y cyrff perthnasol sef Uned Draenio’r 
Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru.  Ni chredir felly fod unrhyw reswm 
dros wrthod y cais o safbwynt yr agwedd yma gan ei fod yn dderbyniol o safbwynt 
gofynion perthnasol polisiau PS 5, PS 6 a ISA 1.  Fe roddir amodau penodol er mwyn 
sicrhau fod yr hyn a gytunwyd yn cael ei weithredu yn gwbl unol a’r manylion a 
gytunwyd.

             Tai Fforddiadwy 

5.39    Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd yn dangos 9 o dai fforddiadwy sydd yn cwrdd gyda’r 
gofynion maint perthnasol.  Mae gohebiaeth wedi ei dderbyn gan gymdeithas tai yn 
cadarnhau os fydd y cais yn llwyddiannus, y byddant yn ystyried prynu’r unedau i’w 
adeiladu a’u gosod fel cartrefi fforddiadwy i bobl cymwys yn unol â pholisi gosod 
Cyngor Gwynedd neu ar sail rhent canolradd i ymgeiswyr ar gofrestr Tai Teg.

5.40   I'r perwyl hwn bydd rhaid sicrhau trefniadau priodol er mwyn sicrhau'r ddarpariaeth o 
dai fforddiadwy ar y safle.  Credir felly, i'r bwriad fod yn dderbyniol ar sail gofynion 
perthnasol Polisiau PS 2, PS 18 a TAI 15 o'r CDLL.

Llecyn Agored

5.41    Nodir hefyd ar y cynllun fod ardal i’w ddynodi fel ardal gyhoeddus agored a 
derbyniwyd sylw gan y Cyngor Cymuned yn datgan y dylid gosod offer chwarae yma.  
Derbyniwyd cadarnhâd gan y datblygwr na fyddai’n bosib gosod offer parhaol yn y 
llecyn yma oherwydd gofynion draenio’r safle.  Mi fyddai angen creu sylfeini ar gyfer 
offer newydd sydd yn golygu tyllu’r safle ac o bosib effeithio ar yr offer oddi tano.  Yn 
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ogystal, mi fyddai angen cynnal yr offer a’r safle gan Dŵr Cymru ac felly fyddai 
presenoldeb offer ffurfiol yn amharu ar gynnal a chadw’r safle ar gyfer trefniadau 
draenio.  Oherwydd hyn, mae’r datblygwr wedi cadarnhau fel a wnaed gyda’r cais 
blaenorol, y byddant yn fodlon cynnig cyfraniad ariannol tuag at offer newydd i’w osod 
neu wella offer presennol ar safle chwarae arall o fewn y pentref. Gofynwyd i’r Cyngor 
Cymuned adnabod yr hyn sydd ei angen yn y pentref ond ni dderbyniwyd ymateb ar 
adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn.  Ar sail y fformiwla sydd wedi ei gynnwys yn y CCA 
perthnasol mae’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau y bydd angen 
cyfraniad ac fe’i warchodir trwy’r cytundeb 106.  Hyderir y gellir cadarnhau yr union 
swn erbyn dyddiad y Pwyllgor.  O wneud hyn, credir fod gofynion perthnasol polisiau 
PS 2 a ISA 5 yn cael ei fodloni.   

Materion addysgol:

5.42 Mae Polisi ISA 1 o'r CDLL yn datgan bod darpariaeth cyfraniad addysgol yn ffactor 
i'w ystyried wrth drafod ceisiadau ar gyfer datblygiadau preswyl a dywedir y caniateir 
cynigion dim ond pan fo capasiti isadeiledd digonol yn bodoli neu pan caiff ei ddarparu 
mewn modd amserol. Mae’r Gwasanaeth Addysg wedi cadarnhau yn ystod 
trafodaethau cychwynnol fod y safle yn disgyn o fewn dalgylch Ysgolion Cynradd 
Bontnewydd a Felinwnda ac Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen. Dyma ffigyrau 
diweddaraf capasiti a phresenoldeb yr ysgolion yma fel a gadarnhawyd gan yr adran 
addysg:  

 Capasiti Ysgol Felinwnda – 38 - nifer presennol o ddisgyblion yw 25. 
 Capasiti Ysgol Bontnewydd - 182 - nifer presennol o ddisgyblion yw 167. 
 Capasiti Syr Hugh yw 1164 - nifer presennol o ddisgyblion yw 875.  

5.43    Mae fformiwla sydd wedi ei gynnwys yn y CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth 
Addysgol yn nodi y dylid asesu faint o blant sydd yn ddisgwyliedig o ganlyniad i 
ddatblygiadau tai newydd. Yn achos yr ysgolion cynradd, mi fyddai hyn yn gyfanswm 
o 10 ac yn achos yr ysgol uwchradd mi fyddai’r ffigwr yn 8. O ddefnyddio’r fformiwla 
yma yn ogystal â’r cadarnhad fod capasiti ar gael o fewn ysgolion Cynradd ac 
Uwchradd y Dalgylch, ni fydd hi'n ofynnol i'r ymgeisydd gyfrannu'n ariannol tuag at 
gyfleusterau addysg leol yn yr achos yma.  O ganlyniad ystyrir fod y bwriad yn 
dderbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisi ISA 1. 

             Materion Ieithyddol

5.44    Mae polisi PS 1 yn datgan y bydd gofyn am ddatganiad iaith pan fydd datblygiad 
arfaethedig yn perthyn i gategorïau penodol.  Er hynny, gan na fydd y datblygiad 
arfaethedig hwn yn golygu darparu mwy na’r ddarpariaeth tai dangosol a osodwyd ar 
gyfer yr anheddle yn y Cynllun, yn unol â chynnwys Polisi Strategol PS1 (Yr Iaith 
Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig’) ni fydd Datganiad Iaith Gymraeg yn ofynnol.

5.45     Nodir fodd bynnag fod datganiad o’r fath wedi ei gyflwyno gyda’r cais.  Mae maen 
prawf 1c o’r polisi yn dweud fod datganiad yn ofynnol ar gyfer datblygiad o 5 uned 
neu fwy os nad yw’n mynd i’r afael a thystiolaeth o angen a galw am dai.  Byddai’n 
addas felly ystyried y datganiad sydd wedi ei gyflwyno ochr-yn-ochr a’r math o unedau 
a’u cynigir.  Fel sydd eisoes wedi ei nodi, mae 9 uned fforddiadwy yn cael ei ddarparu 
ar y safle sydd yn 30% o gyfanswm tai’r safle. Maent yn gymysgedd o fflatiau 2 ystafell 
wely a thai 3 ystafell wely.  Mae cymdeithas tai lleol wedi datgan eu diddordeb yn yr 
unedau yma ac o ganlyniad, mi fydd y Cytundeb 106 yn cael ei lunio fel fod yr unedau 
yn cael eu trosglwyddo i gymdeithas tai.  Credir felly fod y bwriad yn yr achos yma yn 
dderbyniol ar sail gofynion maen prawf 1c o bolisi PS1 gan fod y math, nifer a 
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darpariaeth o unedau fforddiadwy yn unol a’r galw yn lleol am unedau o’r fath.  Ystyrir 
ei fod hefyd yn briodol sicrhau fod enwau’r tai a’r stad yn Gymraeg yn unol gyda 
gofynion PS1.

             Hanes cynllunio perthnasol

5.46     Fel sydd eisioes wedi ei nodi yn yr adroddiad yma, mae hanes cynllunio blaenorol y 
safle yma yn ystyriaeth faterol a hanfodol. Yn gryno, rhoddwyd caniatâd i godi 26 tŷ 
ynghyd â chreu mynedfa gerbydol newydd.  Yn achos y cais blaenorol yma, lleoliad y 
fynedfa ar y pryd oedd ar Lôn Cefnwerthyd.  Fe wnaed gwaith i greu’r fynedfa yma 
gan y datblygwr a thrwy wneud hynny, cychwyn y datblygiad a’i gadw’n ‘fyw’ hyd 
byth.  Mae felly hawl cyfreithiol gan y datblygwr i godi 26 tŷ newydd ar y safle yma 
heb yr angen am unrhyw ganiatâd pellach.  Credir fod hyn yn ystyriaeth cynllunio 
faterol wrth benderfynu’r cais presennol gan fod hawl cyfreithiol eisioes yn bodoli i 
godi tai newydd ar y safle

             Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus

5.47  Mae’r asesiad uchod wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn 
ystod cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus y cais. Ni ystyrir fod unrhyw wrthwynebiad 
cynllunio materol wedi’i gynnig sydd yn gorbwyso’r polisiau cynllunio perthnasol a 
nodwyd yn yr asesiad.  Fe gredir felly, nad oes rheswm pam na ddylai’r Cyngor 
gefnogi’r cais hwn er mwyn cyfrannu tuag at wireddu amcanion y Cynllun Datblygu 
Lleol i ddarparu tai newydd gan gynnwys tai fforddiadwy ar diroedd sydd wedi eu 
dynodi yn benodol ar gyfer y bwriad hynny. 

6. Casgliadau:

6.1 O ystyried yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 
gynnwys polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â sylwadau a 
dderbyniwyd, gan gynnwys gwrthwynebiadau, credir fod y cais yma i godi tai newydd 
ar dir sydd wedi ei ddynodi yn benodol ar gyfer datblygiad preswyl o’r fath, yn 
dderbyniol.  Rhaid hefyd ystyried hanes cynllunio’r safle sef caniatâd byw ar gyfer codi 
26 tŷ.  Fe ystyrir fod y cynnig yn cwrdd â gofynion perthnasol y polisïau lleol a 
chenedlaethol fel a nodir uchod yn yr adroddiad.

7. Argymhelliad:

7.1 Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i 
gwblhau cytundeb 106 parthed Tai Fforddiadwy a chyfraniad maes chwarae.

Amodau: 

1. Amser
2. Cydymffurfio gyda chynlluniau a’r holl adroddiadau
3. Deunyddiau/llechi
4. Tirlunio
5. Priffyrdd
6. Draenio
7. Bioamrywiaeth a rheoli effeithiau amgylcheddol
8. Archaeoleg
9. Cynllun Rheolaeth Adeiladu

10. Tynnu hawliau datblygu cyffredinol oddi ar y tai fforddiadwy
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11. Tynnu hawliau datblygu cyffredinol oddi ar blotiau 14, 15, 16, 17 (gan gynnwys 
gosod ffenestri ychwanegol a ffenestri to)

12. Cytuno gwydr afloyw i ffenestr llofft sydd ar gefn plot 14 a chytuno dull agor
13. Enw Cymraeg i’r stad a’r tai
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Rhif:    4

Cais Rhif: C19/0009/11/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

09/01/2019

Math y Cais: Llawn - Cynllunio

Cymuned: Bangor

Ward: Deiniol

Bwriad: Newid defnydd yr adeilad presennol o glwb nos i 3 uned 
manwerthu ynghyd â 8 fflat hunan gynhaliol a gosod 
agoriadau newydd (cais diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd a o 
dan rhif C18/0116/11/LL) 

Lleoliad: 358-360, Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL571YT

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

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer newid defnydd yr adeilad presennol o glwb nos i 3 uned 
manwerthu ar y llawr daear ynghyd â 3 uned breswyl hunangynhaliol y tu cefn iddynt, 
4 uned hunangynhaliol ar y llawr cyntaf gydag un uned hunangynhaliol ar yr ail lawr.  
Bydd y bwriad yn golygu darparu 5 uned un ystafell wely ynghyd â 3 uned 2 ystafell 
wely.

1.2 Yn allanol, bydd y bwriad yn golygu ymgymryd â gwelliannau i’r edrychiad blaen ar 
y llawr daear ble lleolir yr unedau manwerthu/siopau arfaethedig a chreu amryw o 
agoriadau newydd a diwygio agoriadau presennol.  Bydd y storfa finiau a man ail-
gylchu ar gyfer yr unedau a’r siopau i’w lleoli mewn dau lecyn yn y cefn, sef, rhwng 
yr eiddo a Ffordd y Mynydd ynghyd â mewn llecyn islaw’r ddihangfa dan bresennol.  

1.3 Mae’r adeilad wedi ei leoli ar safle gyferbyn a’r Stryd Fawr i’r gogledd-ddwyrain o 
ganol Fangor ac mae’n adeilad helaeth ei faint. 

1.4 I’r gogledd o’r safle lleolir adeiladau masnachol ynghyd ac anheddau preswyl, i’r 
dwyrain lleolir ffordd sirol ddi-ddosbarth ac anheddau preswyl ymhellach draw (Ffordd 
y Mynydd).  I’r de lleolir adeiladau masnachol ac i’r gorllewin lleolir ffordd sirol ddi-
ddosbarth Stryd Fawr gyda fflatiau myfyrwyr ymhellach draw (Stiwdios Tŷ Glynne) 
ynghyd â Modurdy Elias.

1.5 Cyflwynwyd Datganiad Cynllunio fel rhan o’r cais.

2. Polisïau Perthnasol:

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

Polisi PS1 – yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg.

Polisi ISA1 – darpariaeth isadeiledd.

Polisi PS4 - trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd.

Polisi TRA2 – safonau parcio.

Polisi PS5 – datblygiad cynaliadwy.

Polisi PCYFF1 – ffiniau datblygu.
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Polisi PCYFF2 – meini prawf datblygu.

Polisi PCYFF3 – dylunio a siapio lle.

Polisi PS15 –datblygiadau canol trefi a manwerthu.

Polisi MAN1 – datblygiadau arfaethedig mewn canol tref.

Polisi MAN2 – prif ardaloedd manwerthu.

Polisi PS16 – darpariaeth tai.

Polisi PS17 – strategaeth aneddleoedd.

Polisi TAI1 – tai yn y ganolfan isranbarthol a’r canolfannau gwasanaeth trefol.

Polisi TAI8 – cymysgedd tai.

Polisi TAI9 – isrannu eiddo presennol i fflatiau hunangynhaliol a thai amlfeddiannaeth.

Polisi PS18 - tai fforddiadwy.

Polisi TAI15 – trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad.  

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Cymysgedd Tai.

CCA: Tai Fforddiadwy.

CCA: Cynllunio ar Gyfer Adeiladu’n Gynaliadwy.

CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg.

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 10 (2018).
Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 12 Dylunio (2016).

NCT 18 Trafnidiaeth (2007).

NCT22 Cynllunio ar Gyfer Adeiladau Cynaliadwy (2010).

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 Cais rhif C18/0116/11/LL - newid defnydd yr adeilad presennol o glwb nos i 8 uned 
manwerthu ar y llawr daear a 4 fflat hunangynhaliol ar y lloriau uwchben a gosod 
ffenestri newydd wedi ei ganiatáu yn Ebrill, 2018.

3.2     Cais rhif C15/0161/11/LL - newid defnydd adeilad o ddefnydd stiwdio dawns (llawr 
daear) a salon harddwch (llawr cyntaf) i glwb cabaret gyda newidiadau i ffenestri blaen 
llawr gwaelod wedi ei wrthod yn Hydref, 2015 ar sail diffyg gwybodaeth mewn 
perthynas â’r gallu i asesu yn drylwyr effaith y datblygiad o safbwynt sŵn ar fwynderau 
cyffredinol a phreswyl.
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3.3       Cais rhif C11/0629/11/LL - newid defnydd cyn-glwb nos i stiwdio ddawns ar y llawr 
gwaelod a salon harddwch gyda gwlâu haul ar y llawr cyntaf a’r ail wedi ei ganiatáu 
yn Nhachwedd, 2011.

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Dim gwrthwynebiad.

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad gan fod y safle’n ganolog o fewn y 
ddinas ac yn agos i gyfleusterau lleol gan gynnwys 
meysydd parcio a chludiant cyhoeddus rheolaidd. Gellir 
derbyn y bwriad heb ddarpariaeth parcio.

Cyfoeth Naturiol 
Cymru:

Dim ymateb.

Dŵr Cymru: Amod gwaredu dŵr ychwanegol o wynebau anathraidd 
oddi fewn y safle ac i’r gyfundrefn gyhoeddus gyfagos.

Uned Gwarchod y 
Cyhoedd:

Dim ymateb.

Uned Strategaeth 
Tai:

Yn ôl ffigyrau Tîm Opsiynau Tai y Cyngor ymddengys bod 
540 ar y rhestr disgwyl ar gyfer fflatiau 1-llofft, 428 ar 
gyfer fflatiau 2-lofft a 91 ar gyfer fflatiau 3-llofft ym 
Mangor. O’r wybodaeth yma ymddengys bod angen am y 
math yma o fflatiau yn bodoli o fewn y ddinas gyda 66% 
o’r boblogaeth wedi eu prisio allan o’r farchnad am fflatiau. 
Bydd angen rhoi ystyriaeth i ddisgownt o 10% os nad ydynt 
yn fforddiadwy yn y lle cyntaf.

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 
cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu eisoes wedi dod i ben 
ond ni dderbyniwyd unrhyw ymateb gan y cyhoedd i’r cais 
yn dilyn y cyfnod hysbysu statudol.  

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

           Egwyddor y datblygiad 

5.1   Manwerthu - Mae Polisi PS15 o’r CDLL yn ceisio gwarchod a gwella bywiogrwydd 
a hyfywedd canol trefi a’u swyddogaethau manwerthu, gwasanaethu a chymdeithasol.  
Mae Bangor yn cael ei gydnabod fel Canolfan Fanwerthu Drefol yn y Polisi hwn ac 
anogir cymysgedd amrywiol o ddefnyddiau addas o fewn y canolfannau trefol sydd o 
ansawdd uchel ac yn denu ystod eang o bobl ar wahanol amseroedd o’r dydd.

5.2    Mae Polisi MAN1 yn datgan bydd cynigion a fyddai’n arwain at golli defnydd 
manwerthu/hamdden bresennol o fewn canol tref yn cael ei wrthod oni bai fod modd 
dangos:-
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 Fod y defnydd presennol yn amhriodol neu yn ddiangen - defnydd presennol 
yr eiddo yw fel clwb nos ac mae’r ymgeisydd wedi datgan nad oes modd i 
barhau gyda’r defnydd yma gan nad yw’n ymarferol ar sail hyfywdra. Yn 
ychwanegol i hyn dywed bod y caniatâd blaenorol ar gyfer 8 uned fasnachol 
(cais rhif C18/0116/11/LL) hefyd yn anymarferol gan ystyried natur y farchnad 
fasnachol gyfredol ac mae’r safiad yma wedi ei gadarnhau gan gwmni eiddo 
lleol drwy gyfeirio at leoliad eilradd yr eiddo ynghyd a lefelau uchel o unedau 
masnachol gwag ar hyd y Stryd Fawr. 

 Nid yw’r defnydd presennol bellach yn hyfyw – mae’r ymgeisydd wedi datgan 
nad yw’r eiddo yn hyfyw ar gyfer defnydd clwb nos er gwaethaf ymdrechion i 
ail-agor y clwb nos.

 Na ellir sefydlu unrhyw ddefnydd manwerthu/hamdden arall addas - mae’r 
bwriad diweddaraf hwn yn golygu darparu 3 uned manwerthu yn nhu blaen yr 
eiddo a chredir byddai’r nifer yma o unedau (mewn cymhariaeth a’r 8 uned a 
ganiatawyd yn flaenorol) yn fwy tebygol o gael eu meddiannu.

 Tystiolaeth o ymdrechion gwirioneddol i farchnata’r cyfleuster sydd wedi bod 
yn aflwyddiannus -  nid yw’r ymgeisydd wedi ceisio gwerthu’r eiddo gan fod 
y bwriad ar y llawr gwaelod yn golygu  newid defnydd clwb nos gyda defnydd 
siop (masnachol) ac o’r safbwynt yma, nid yw’r bwriad yn golygu colli 
defnydd sy’n cael ei hybu a’i annog ar safle o’r fath.   

5.3      Tai (fflatiau hunangynhaliol) - Fel cyfeirir ato uchod, lleolir y safle o fewn ffin 
datblygu canolfan isranbarthol Bangor ac mae’r cais yn cydymffurfio gyda gofynion 
Polisi PCYFF1 o’r CDLL. Mae Polisi TAI9 yn caniatáu isrannu eiddo presennol i 
fflatiau hunangynhaliol cyn belled ei fod yn cydymffurfio gyda’r meini prawf 
perthnasol:-

 Maen prawf 1 - dylai’r eiddo fod yn addas ar gyfer ei isrannu ar gyfer y math 
a niferoedd o unedau a fwriedir heb yr angen i gynnal addasiadau ac estyniadau 
sylweddol - nid oes bwriad i ymestyn yr adeilad presennol a’r unig newidiadau 
i’r adeilad fydd i’w edrychiadau allanol drwy osod agoriadau newydd ynghyd 
a newid yr agoriadau presennol. 

 Maen prawf 3 - sicrhau na fydd y bwriad yn cael effaith andwyol ar fwynderau 
trigolion cyfagos - er bod anheddau preswyl ynghyd a defnyddiau masnachol 
wedi eu lleoli o amgylch safle’r cais. Ni chredir y byddai’r bwriad yn cael 
effaith annerbyniol ar fwynderau preswyl neu fwynderau cyffredinol (ar sail 
gor-edrych ac aflonyddwch sŵn) yn ogystal rhaid cofio mai defnydd presennol 
yr adeilad yw fel clwb nos a byddai defnydd preswyl yn debygol o gael llawer 
llai o effaith ar fwynderau preswylwyr cyfagos

 Maen prawf 4 - ni ddylai’r cynnig waethygu problemau parcio sy’n bodoli yn 
yr ardal leol - gan ystyried lleoliad canolog y safle o fwn y ddinas a’i 
agosatrwydd at gyfleusterau lleol fel meysydd parcio a chludiant cyhoeddus ni 
ragwelir y byddai’r bwriad yn cyfrannu tuag at broblemau parcio o fewn yr 
ardal leol.

5.4      Dywed Polisi TAI15 bod gofyn i bob datblygiad gyflawni cymysgedd priodol ar sail 
deiliadaeth, mathau a maint o dai fforddiadwy sy’n cael ei ategu gan Bolisi TAI8 
ynghyd â ChCA: Cymysgedd Tai.  I’r perwyl hyn, credir bod y cais yma, gan ystyried 
y math a maint o unedau hunangynhaliol a fwriedir, yn darparu cymysgedd briodol o 
lety sy’n cyfarch angen cydnabyddedig am dai yn y Ddinas.
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5.5    Gan ystyried yr asesiad uchod ac yn ddarostyngedig i’r bwriad gydymffurfio gyda’r 
polisïau perthnasol o fewn yr asesiad hwn ystyrir bod y cais yma yn dderbyniol mewn 
egwyddor.

Mwynderau gweledol

5.6   Mae’r newidiadau i edrychiadau allanol yr adeilad 3-llawr yn y lleiafswm ac yn 
cynnwys newid ffurf/dyluniad rhai o’r agoriadau ynghyd â chreu agoriadau newydd ac 
ail-baentio’r waliau.  Ni fydd newidiadau i’r edrychiad blaen sy’n hwynebu’r Stryd 
Fawr ar wahân i newid dyluniad y ddau ddrws blaen a gosod arwyddion ffasgia 
uwchben y ddwy ffenestr bresennol.  I’r perwyl hyn ni chredir fod y bwriad yn amharu 
ar fwynderau gweledol y rhan yma o’r strydlun.  Bydd sicrhau defnydd addas yn fodd 
o sicrhau defnydd a chyflwr hirdymor yr adeilad.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol 
ar sail gofynion Polisi PCYFF2 a PCYFF3 o’r CDLL.

  
             Mwynderau cyffredinol a phreswyl

5.7 Mae Polisi PCYFF2 o’r CDLL yn datgan gwrthodir cynigion os ydynt yn cael effaith 
andwyol sylweddol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol, 
defnyddiau tir neu eiddo arall oherwydd mwy o weithgareddau, aflonyddwch, swn ac 
yn y blaen.  O ran aflonyddwch swn, credir byddai defnydd preswyl a masnachol 
(siopau) yn cael llai o effaith ar fwynderau preswyl a chyffredinol preswylwyr cyfagos 
na’r defnydd cyfreithiol yr eiddo fel clwb nos.  Yn ogystal, ystyrir bod y defnydd yn 
fwy cydnaws a’r defnyddiau sydd o amgylch yr eiddo’n bresennol. Rhaid ystyried 
hefyd bod y safle wedi ei leoli mewn ardal rhannol breswyl a rhannol fasnachol 
sefydledig gyferbyn a rhwydwaith ffyrdd prysur. 

5.8  Ni chredir y byddai’r bwriad yn gwaethygu’r sefyllfa bresennol yn sylweddol o 
safbwynt gor-edrych a cholli preifatrwydd yn enwedig o ystyried lleoliad a gosodiad y 
ffenestri/agoriadau arfaethedig ar edrychiadau allanol yr adeilad. Bydd y rhan helaeth 
o’r ffenestri newydd ar y llawr cyntaf yn y cefn yn edrych yn uniongyrchol uwchben 
toeau adeiladau masnachol cyfagos neu yn defnyddio/addasu agoriadau presennol. 
Rhaid ystyried hefyd bod gor-edrych cymunedol a goddefol eisoes yn bodoli rhwng y 
wahanol ddefnyddiau sydd yn nalgylch safle’r cais ac na fyddai caniatáu’r bwriad yma 
yn gwaethygu’r sefyllfa yma i’r fath raddau nes byddai rhaid gwrthod y cais ar sail 
effaith andwyol ar fwynderau preswyl. I’r perwyl hyn credir bod y bwriad yn 
cydymffurfio gyda gofynion Polisi PCYFF2 a TAI9 o’r CDLL.

Materion trafnidiaeth a mynediad

5.9 Mae’r safle/adeilad wedi ei leoli’n ganolig o fewn y ddinas ac o ganlyniad i hyn nid 
oes cyfleusterau parcio oddi fewn i gwrtil y safle ei hun ac mae’r sefyllfa yma yn cael 
ei adlewyrchu ar safleoedd eraill o fewn y ddinas.  Bydd yr unedau preswyl yn agos 
iawn i gyfleusterau lleol sy’n cynnwys meysydd parcio a chludiant cyhoeddus ac, felly, 
nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r cais fel y’i cyflwynwyd.  Credir i’r 
bwriad fod yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi ISA1 a TRA2 o’r CDLL.          

Materion tai fforddiadwy

5.10    Mae Polisi TAI15 o’r CDLL yn gofyn ceisio sicrhau darpariaeth briodol o dai 
fforddiadwy yn ardal y Cynllun a’r trothwy ar gyfer tai fforddiadwy ym Mangor yw 
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20%.   Gan fod y bwriad yn golygu darparu 8 uned breswyl mae’r ffigwr o 20% yn 
golygu byddai rhaid i 2 uned fod yn fforddiadwy.  Fodd bynnag, os na fyddai modd i 
2 o’r unedau fod yn fforddiadwy, yna, yn unol â’r Polisi bydd yn rhaid rhoi ystyriaeth 
i dderbyn cyfraniad pro-rata.  Mae’r Uned Strategol Tai wedi ymateb i dderbyn 
gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd parthed prisiad rhentu a phrisiau gwerthu'r 
fflatiau arfaethedig (a gyflwynwyd gan gwmni gwerthwyr tai lleol) sy’n datgan er bod 
lefelau rhentu ar gyfer y fflatiau rhywfaint yn uwch na’r raddfa isaf (dyfynnwyd prisiau 
lefel rhent canolig gan yr ymgeisydd) nid yw hyn yn creu unrhyw bryder gan fyddai’r 
fflatiau yn parhau i fod o fewn cyrraedd nifer helaeth o’r boblogaeth leol. 

5.11   Parthed gwerthu’r unedau, ac wrth gymharu prisiau ar gyfer fflatiau cyffelyb ym Mangor 
a gwerthwyd yn ddiweddar, mae’r prisiau a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd yn llawer 
is a thybir bod y prisiau isel hyn yn debygol o adlewyrchu maint, lleoliad, safon a 
nodweddion perchnogaeth posib y fflatiau eu hunain.  Gan ystyried hyn ac oherwydd 
lleoliad y safle o fewn rhan fasnachol o’r Stryd Fawr, gosodiad yr unedau 
preswyl/fflatiau gyferbyn ac uwch ben yr unedau masnachol arfaethedig a’r ffaith nad 
oes lle mwynderol/gerddi fel rhan o’r datblygiad mae’n debygol iawn byddai’r unedau 
yn fforddiadwy beth bynnag.  Oherwydd hyn, nid oes cyfiawnhad cyfyngu 2 o’r fflatiau 
i fod yn fforddiadwy trwy gytundeb 106 na gofyn am gyfraniad ariannol fel rhan o’r 
cais yma.  Mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno gwybodaeth ganlynol i gefnogi'r elfen hon 
o’r bwriad:-

 Byddai’r gost o brynu’r adeilad, costau adeiladu/addasu ynghyd a gwerth 
disgwyliedig yr unedau preswyl yn gwneud y cynllun yn anhyfyw.

 Y bwriad yma yw darparu tai cost isel ar gyfer pobl sydd, o bosib ddim yn 
gymwys ar gyfer tai fforddiadwy ynddynt eu hun ond hefyd sy’n methu cael 
mynediad i dai marchnad agored cyffredinol oherwydd costau.

 Mae ffigyrau cyflenwad tai Tîm Opsiynau Tai'r Cyngor (ar gyfer tai rhent yn 
unol â bwriad yr ymgeisydd) ar gyfer Hirael yn dangos bod 133 person angen 
tŷ 1-llofft, 213 person angen tŷ 2-lofft, 133 person angen tŷ 3-llofft a 29 person 
angen tŷ 4-llofft. Mae’r ffigyrau hyn yn dangos bod diffyg arwyddocaol yn 
unedau 1 a 2 lofft yn yr ardal leol a byddai’r bwriad hwn yn cyfrannu tuag at 
gyfarfod yr angen arbennig am unedau preswyl llai o fewn ward Hirael.      

Materion addysgol

5.12 Y polisi perthnasol o fewn cyd-destun cyfraniadau addysgol ar gyfer datblygiadau 
preswyl yw Polisi ISA1 o’r CDLL.  Mae hefyd yn berthnasol i ystyried cynnwys y 
CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol wrth drafod y cais hwn.  Ar sail y 
fformiwla berthnasol rhagwelir byddai 1 disgybl oedran ysgol gynradd yn deillio o’r 
datblygiad arfaethedig (nid yw unedau un-llofft yn cael eu hystyried ar gyfer yr angen 
i ddarparu cyfraniad i sefydliadau addysgol ac i’r perwyl hyn, felly, dim ond 3 o’r 
unedau sy’n berthnasol yma).  Noda’r CCA dylid ystyried y sefyllfa yn yr ysgol sydd 
yn gwasanaethu’r dalgylch ble lleolir y datblygiad ac yn yr achos hwn yr ysgol 
berthnasol yw Ysgol Hirael ac mae’r Adran Addysg wedi cadarnhau bod digon o 
gapasiti ar gael yn yr ysgol leol i ymdopi gyda disgyblion ychwanegol.  Ar y sail yma 
ni fydd angen cyfraniad addysgol ac ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda 
gofynion Polisi ISA 1 o’r CDLL ynghyd a gofynion y CCA perthnasol.

6. Casgliadau:
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6.1 O ystyried yr asesiad hwn ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol, gan gynnwys 
polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol ystyrir bod y bwriad yma yn dderbyniol 
a’i fod yn bodloni gofynion y polisïau perthnasol fel y nodir uchod.

7. Argymhelliad:

7.1 Caniatau yn unol â’r amodau isod:- 
 

1. 5 mlynedd.
2. Yn unol â’r cynlluniau.
3. Cytuno deunyddiau/lliw'r waliau allanol.
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Rhif:    5

Cais Rhif: C19/0169/19/AM

Dyddiad 
Cofrestru:

20/02/2019

Math y Cais: Amlinell

Cymuned: Bontnewydd

Ward: Bontnewydd

Bwriad: Cais amlinellol ar gyfer codi annedd menter wledig 

Lleoliad: Gypsy Wood, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 
2YA

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: GWRTHOD
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1. Disgrifiad:

1.1 Cais amlinellol ar gyfer codi tŷ newydd menter wledig ar safle atyniad parc fferm a 
gweithgareddau teuluol Gypsy Wood, Bontnewydd.

1.2 Mae safle Gypsy Wood wedi ei leoli oddeutu 250m i ffwrdd o ffin ddatblygu pentref 
Bontnewydd ac mae’n gweithredu fel atyniad parc teuluol gydag anifeiliaid a 
gweithgareddau amrywiol.  Mae’r safle yn eithaf helaeth ac yn cynnwys nifer o 
wahanol adeiladau parhaol a symudol.

1.3 Mae’r cais wedi ei gyflwyno gyda ffurflen gais sy’n datgan fod yr holl faterion yn cael 
eu cadw yn ôl - ond mae disgrifiad y cais yn rhan 5 o’r ffurflen gais a pharagraff 5.1 
o’r Datganiad Cynllunio a Gwerthusiad Annedd Menter Wledig yn datgan eu bod yn 
cynnwys lleoliad a mynedfa i’w benderfynu ar y cam yma.

1.4 Mae’r bwriad i godi tŷ deulawr newydd a fydd o faint (ar ei fwyaf) 7m wrth 15m ac 
5.25m i’r bondo a 7m i’r crib sydd i’w leoli i lawr trac mynediad bresennol sydd ar 
wahân i brif fynedfa i safle Gypsy Wood.  Mae safle’r cais sydd wedi ei amlygu gan y 
llinell goch yn cynnwys y trac mynediad bresennol a siâp hirsgwar y tŷ bwriedig yn 
unig ac nid yw’n ymddangos yn cynnwys cwrtil.

1.5 Mae safle’r cais wedi ei leoli i’r gogledd o brif ardal Gypsy Wood sy’n ymestyn allan 
o gyfeiriad safle’r cais tua phentref Bontnewydd. 

1.6 Mae Datganiad Cynllunio a Gwerthusiad Annedd Menter Wledig wedi ei gyflwyno fel 
rhan o’r cais

1.7 Mae’r cais yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio ar alw’r Aelod Lleol.

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

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

PS 5: Datblygu cynaliadwy
PCYFF 1: Ffiniau Datblygu
PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu
PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle
PCYFF 4: Dylunio a thirweddu
TRA 2: Safonau parcio
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TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant
PS17: Strategaeth Aneddleoedd
TAI 3: Tai mewn pentrefi gwasanaeth
TAI 14: Defnydd preswyl o garfanau, cartrefi symudol a mathau eraill o lety nad ydynt 
yn barhaol
TAI 16: Safleoedd Eithrio
Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy 2009

2.4 Polisïau Cenedlaethol:
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10) 2018
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6: Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig 
cynaliadwy
Cyngor Ymarfer TAN 6 Tai Menter Gwledig
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2009)

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

Y18/000618 - 25.04.2019 Cyngor cyn cyflwyno cais ar gyfer gosod carafán breswyl 
ar y safle.

C17/0961/19/LL - Cais ôl-weithredol i gadw caffi, adeilad storio amaethyddol, 
amrywiol o fan ddatblygiadau a thoiledau arfaethedig - CANIATÁU - 29-Jan-2018

Y16/000063 18.01.2016 Cadarnhau fod angen caniatâd cynllunio ar gyfer gosod 
carafán ar gyfer defnydd preswyl y rheolwr am 6 mis o’r flwyddyn.

C13/0985/19/LL - GOSOD CLEDRAU CUL ODDEUTU 400M O HYD AR GYFER 
TRÊN BACH - CANIATÁU - 31-Oct-2013

C11/0992/19/LL - ESTYNIAD I GREU TOILED (CAIS OL-WEITHREDOL) - 
CANIATÁU - 03-Jan-2012

C07A/0766/19/LL - CODI ADEILAD AMAETHYDDOL - CANIATÁU - 23-Nov-
2007

C07A/0497/19/LL - CODI CAFFI A THOILEDAU - CANIATÁU - 21-Aug-2007

C04A/0572/19/HY - GOSOD DAU ARWYDD - CANIATÁU - 12-Oct-2004

C04A/0540/19/LL - MAES PARCIO GORLIF I'R PARC NATUR - CANIATÁU – 1
2-Oct-2004

C03A/0207/19/LL - NEWID DEFNYDD I GREU PARC NATUR YN CYNNWYS 
MAES PARCIO, TIRLUNIO, CAFFI, LLWYBRAU CERDDED, CYSGODFEYDD 
ANIFEILIAID ,LLYN PYSGOTA AC ARSYLLFA ADAR - CANIATÁU - 22-Sep-
2003

C01A/0329/19/LL - CREU LLYN - CANIATÁU - 12-Jul-2001

C98A/0507/19/LL - CREU MYNEDFA NEWYDD, FFORDD A PHONT - 
CANIATÁU - 05-Nov-1998
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4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Dim gwrthwynebiad

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a chadarnhaf na fwriadaf roi 
argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig 
yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd 
arfaethedig.

Dŵr Cymru: Sylwadau cyffredinol ac amod cynllun draenio budr

Cyfoeth Naturiol 
Cymru:

Sylwadau cyffredinol

Iechyd yr 
Amgylchedd:

Heb ymateb

Uned Draenio: Dim sylwadau i’w cynnig

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

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

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae safle’r cais wedi ei leoli oddeutu 250m i ffwrdd o ffin ddatblygu pentref 
Bontnewydd, ac i’r perwyl hyn mae wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored yn nhermau 
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn (CDLl).  Yn sgil yr angen i gynnal a 
gwarchod cefn gwlad mae angen cyfiawnhad arbennig iawn dros ganiatáu adeiladu tai 
newydd yno.  Felly dim ond mewn amgylchiadau arbennig y caniateir tai newydd yng 
nghefn gwlad.  I bwrpas y CDLl mae’r amgylchiadau arbennig hynny lle y gellir 
caniatáu tai newydd yng nghefn gwlad yn cael eu cynnwys ym mholisi PS17 
Strategaeth Aneddleoedd, sy’n cadarnhau main dim ond datblygiadau tai sy’n 
cydymffurfio â Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 6: 
Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (ynghyd â’r ddogfen Arweiniad 
Ymarferol ar ei gyfer) fydd yn cael eu caniatáu yng nghefn gwlad agored.

5.2 Nodir ym mharagraff 4.3.1 o’r NCT6 mai un o’r ychydig sefyllfaoedd lle gellir 
cyfiawnhau datblygiad preswyl newydd ar ei ben ei hun yng nghefn gwlad agored yw 
pan fo angen llety i alluogi gweithwyr menter wledig i fyw yn eu man gwaith neu’n 
agos ato.  Bydd p’un a yw hyn yn hanfodol ai peidio mewn unrhyw achos penodol yn 
dibynnu ar anghenion y fenter wledig dan sylw, ac nid ar ddewis nac amgylchiadau 
personol unrhyw un o’r unigolion cysylltiedig.  Mae NCT 6 hefyd yn nodi y dylai 
Awdurdodau Cynllunio Lleol asesu ceisiadau am ganiatâd cynllunio ar gyfer anheddau 
mentrau gwledig newydd yn ofalus i sicrhau y gellir cyfiawnhau gwyro oddi wrth y 
polisi arferol o gyfyngu ar ddatblygiad yng nghefn gwlad agored drwy gyfeirio at 
dystiolaeth ategol gadarn.

Tud. 197



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 29/04/2019
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD CAERNARFON

5.3 O’r wybodaeth a gyflwynwyd datgenir fod yr ymgeisydd wedi ymgymryd mewn 
partneriaeth 50% gyda Mr a Mrs Evans (sydd yn berchen y tir) yn y busnes parc teuluol 
gydag anifeiliaid a gweithgareddau amrywiol sy’n gweithredu o’r safle.  Mae’r 
wybodaeth a gyflwynir fel rhan o’r cais yn datgan fod y safle yn cynnwys 30 acer o dir 
gyda 20 acer yn goediog, gyda rhannau o dir gwlyb, tir pori ac atyniadau sy’n cynnwys 
nifer o adeiladau a strwythurau eraill.  Mae’r asiant yn disgrifio’r safle fel atyniad antur 
a gweithgareddau rhyngweithiol i blant mewn lleoliad gwledig. Mae’n cynnwys 
amrywiaeth eang o atyniadau naturiol ac o wneuthuriad dyn sy'n cyfuno chwedl a hud 
tylwyth teg, gwrachod a chreaduriaid chwedlonol eraill; rhyngweithio ag anifeiliaid 
sy'n cynnwys, ond nid yn llwyr, merlod, alpacas, asynnod, geifr pygmy, moch, 
cwningod, moch cwta, a'r gallu i ymlwybro 20 erw o goetir naturiol a gwlypdiroedd.  
Mae plant ac oedolion yn gallu cyffwrdd, bwydo, gafael a thwtio rhai anifeiliaid ar y 
parc yn ogystal â rasio rhai eraill.

5.4 Mae’r atyniadau o wneuthur-dŷn yn cynnwys reidiau rheilffordd, trenau bach, man 
chwarae pob tywydd sy’n cynnwys ffrâm ddringo, sleidiau, pont raffau, gwahanol 
fathau o siglenni a thrampolinau, gwifren zip, carafanau sipsiwn bychan, tai coed 
cerddorol a llefydd cudd, twneli tanddaearol a pheintio ceir a reidiau, cartio a safleoedd 
picnic.

5.5 Mae’r datganiad cynllunio ac arfarniad tŷ menter wledig a gyflwynwyd fel rhan o’r 
cais yn ceisio dangos sut mae’r bwriad yn cydymffurfio â gofynion NCT 6 o ran tŷ 
newydd ar gyfer menter bresennol.  Nodir fod y datganiad ac arfarniad yn cadarnhau 
fod yr ymgeisydd (Mr a Mrs G Jones) wedi ymgymryd i bartneriaeth yn y busnes ar 
raddfa o 50/50 gyda Mr a Mrs J Evans.  Mrs Evans ddaru gychwyn y busnes yn 
wreiddiol yn 2004, ac mae Mr a Mrs Evans yn berchen y tir ble lleolir y busnes ac yn 
byw o fewn eiddo (Tyddyn Newborough) sydd wedi ei leoli ar y safle. Gan fod Mr a 
Mrs Evans yn parhau gyda 50% o’r busnes; yn berchen ar y tir ble leolir y busnes ac 
yn byw ar y safle; ystyrir fod unrhyw angen swyddogaethol (sef angen i weithiwr llawn 
amser fodoli ar y safle drwy’r adeg i ddelio gyda sefyllfaoedd annisgwyl) sy’n bodoli 
gyda’r busnes ar y safle wedi ei ddiwallu gan yr eiddo presennol ar y safle yn unol â 
gofynion 4.3.1 a 4.3.2 o’r NCT a 2.13 o Arweiniad Ymarferol NCT 6.  Nodir nad yw’r 
NCT yn caniatáu ail-dy ar safle menter gwledig ac felly ystyrir fod gofynion 
swyddogaethol y fenter wledig wedi ei ddiwallu yn gyfan gwbl gyda’r ddarpariaeth 
bresennol.  Mater i’r busnes ydi gweithredu yn y modd gorau posib gyda’r adnoddau 
sydd ar gael iddynt.

5.6 Ystyrir felly fod y bwriad yma o godi annedd menter wledig yng nghyswllt y busnes 
ar y safle yn groes i ofynion polisïau PCYFF 1 a PS17 o’r CDLl ynghyd â pharagraffau 
4.2.36 - 37 o Bolisi Cynllun Cymru, rhan 4.3.1 o NCT 6: Cynllunio ar gyfer 
Cymunedau Gwledig Cynaliadwy a rhan 2.13 o Arweiniad Ymarferol NCT 6.

5.7 Gan fod y safle wedi ei leoli oddeutu 250m tu allan i ffin ddatblygu'r pentref, ac er 
mwyn cadarnhau’r sefyllfa yn glir, mae’r bwriad hefyd yn groes i ofynion polisïau TAI 
3 a TAI 16 o’r CDLl ar gyfer codi tai newydd o fewn y ffin ddatblygu ac ar safleoedd 
eithrio hefyd.

5.8 Nodir fod yr ymgeiswyr (Mr a Mrs Jones a’u plant) yn datgan eu bod yn byw mewn 
carafán ar y safle ar hyn o bryd.  Yn gyffredinol ystyrir bod carafanau a mathau eraill 
o lety nad ydynt yn barhaol yn annerbyniol fel cartrefi parhaol yn ardal y Cynllun.  
Fodd bynnag, mae’n bosib fod ganddynt rôl i’w chwarae wrth ddarparu llety tymor 
byr, cost isel i aelwydydd penodol, cyn belled â bod angen hanfodol amdanynt.  Mae 
polisi TAI 14 yn gallu rhoi caniatâd dros dro i ddefnydd preswyl carafán mewn 
cysylltiad â sefydlu menter wledig neu amaethyddol, ond fel sydd wedi ei gadarnhau 
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uchod, mae gofynion y fenter wledig o ran anheddau wedi ei ddiwallu’n gyfan gwbl 
gyda’r eiddo presennol sydd ar y safle ac felly byddai cais i gadw’r garafán ar gyfer 
defnydd preswyl dros dro yn methu ar sail gofynion paragraffau 4.2.36 - 37 o Bolisi 
Cynllun Cymru, rhan 4.3.1 o NCT 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 
Cynaliadwy a rhan 2.13 o Arweiniad Ymarferol NCT 6 a pholisi TAI 14 o’r CDLl.

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.9 Er bod y cais wedi ei gyflwyno gyda ffurflen gais sy’n datgan fod yr holl faterion yn 
cael eu cadw yn ôl -  mae disgrifiad y cais yn rhan 5 o’r ffurflen gais a pharagraff 5.1 
o’r Datganiad Cynllunio a Gwerthusiad Annedd Menter Wledig yn datgan eu bod yn 
cynnwys lleoliad a mynedfa i’w benderfynu ar y cam yma.

5.10 Yn sgil y wybodaeth sydd i law; mae’r Uned Drafnidiaeth wedi cadarnhau na fyddai’r 
datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd 
arfaethedig.

5.11 Ar sail hyn felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisi TRA 2, sy’n 
sicrhau safonau parcio digonol; a pholisi TRA 4 sy’n sicrhau diogelwch ffyrdd.

Mwynderau gweledol a chyffredinol.

5.12 Mae polisïau PCYFF 2, PCYFF 3 a PCYFF 4 o’r CDLl yn berthnasol i’r cais hwn ac 
yn ymwneud gyda: dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau, tirlunio a mwynderau 
gweledol a chyffredinol.

5.13 Nodir fod safle’r cais yn cynnwys lle ar gyfer yr eiddo yn unig ac nad yw’n cynnwys 
llefydd parcio, gardd na lle mwynderol ar gyfer cadw biniau, gosod lein ddillad ayyb 
yn gysylltiedig gyda’r tŷ newydd.  Nodir byddai defnyddio ardaloedd tu allan i’r safle 
cais ar gyfer gweithgareddau cysylltiedig â’r eiddo angen caniatâd cynllunio pellach.

5.14 Mae’r cynllun dangosol yn cadarnhau lleoliad y tŷ newydd gyda llinell goch, ynghyd 
â chadarnhau’r trac mynediad presennol i’r safle oddi ar y briffordd.  Mae’r cynllun yn 
cadarnhau y byddai’r annedd o faint (ar ei fwyaf) 7m wrth 15m ac 5.25m i’r bondo a 
7m i’r crib.  Nodir fod paragraff 4.13.4 o NCT 6 a pharagraff 1.10 o Arweiniad 
Ymarferol NCT 6 yn cadarnhau fod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno mesurau 
llymach mewn perthynas â meddiannaeth anheddau a ganiateir er mwyn sicrhau eu bod 
yn parhau i ddiwallu anghenion mentrau gwledig a phan na fydd anheddau yn gwneud 
hynny mwyach, bydd y mesurau yn ceisio eu neilltuo i ddiwallu anghenion y gymuned 
ehangach am dai fforddiadwy.  I’r perwyl hyn mae’n ofynnol i dai fenter wledig hefyd 
gydymffurfio gyda gofynion Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy o ran 
arwynebedd llawr (gan gynnwys ychydig yn fwy ar gyfer swyddfa ac iwtiliti er defnydd 
y busnes) er mwyn gallu cadarnhau y byddai’r eiddo o fewn cyrraedd sawl sy’n 
gymwys ar gyfer tŷ fforddiadwy hefyd.

5.15 Gan mai cais amlinellol sydd gerbron, mae’r mesuriadau yma yn ddangosol yn unig.  
Byddai tŷ deulawr 7m wrth 15m yn golygu arwynebedd llawr oddeutu 210m sgwâr, 
sydd yn sylweddol fwy na’r 130m sgwâr y caniateir ar gyfer eiddo deulawr 5 llofft 
fforddiadwy; ond nodir pe bai materion eraill yn dderbyniol y byddai’n bosib trafod yr 
union angen am nifer o lofftydd, maint a dyluniad yr eiddo ymhellach drwy gais am 
faterion a gadwyd yn ôl.

5.16 Nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol o’r farn fod modd darparu eiddo addas gyda’i holl 
anghenion mwynderol (parcio gardd ayyb) o fewn ardal y cais sydd wedi ei ddynodi ar 
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y cynllun dangosol; ond byddai’n ofynnol i’r ymgeisydd ddangos hynny drwy faterion 
a gadwyd yn ôl petai egwyddor y cais wedi bod yn dderbyniol er mwyn caniatáu’r cais.  
Fel ag y mae, a chan mai cais amlinellol sydd gerbron, byddai materion mwynderau 
gweledol a chyffredinol yn cael eu hasesu ar adeg delio gyda chais materion a gadwyd 
yn ôl ar gyfer y bwriad er mwyn cadarnhau yn sicr fod y safle yn anaddas o ran hyn, 
ac o ran polisïau PCYFF 2, PCYFF 3, a PCYFF 4.  

6. Casgliadau:

6.1 Ar sail yr uchod mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored o safbwynt polisi 
cynllunio, ac mae’r datganiad cynllunio ac arfarniad tŷ menter wledig a gyflwynwyd 
fel rhan o’r cais sy’n ceisio dangos sut mae’r bwriad yn cydymffurfio â gofynion NCT 
6 o ran tŷ newydd ar gyfer menter presennol yn cadarnhau fod yr ymgeisydd (Mr a 
Mrs G Jones) wedi ymgymryd i bartneriaeth yn y busnes ar raddfa o 50/50 gyda Mr a 
Mrs J Evans sydd yn berchen y tir ble leolir y busnes ac yn byw o fewn eiddo (Tyddyn 
Newborough) sydd wedi ei leoli ar y safle yn barod. Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol 
felly o’r farn fod unrhyw angen swyddogaethol sy’n bodoli gyda’r busnes ar y safle 
wedi ei ddiwallu’n barod.  Byddai codi annedd ychwanegol ar y safle yma felly yn 
groes i ofynion polisiau PCYFF 1 a PS17 o’r CDLl ynghyd â pharagraffau 4.2.36 - 37 
o Bolisi Cynllun Cymru, rhan 4.3.1 o NCT 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 
Cynaliadwy a rhan 2.13 o Arweiniad Ymarferol NCT 6 gan fod yr angen eisoes wedi 
ei ddiwallu ac nid yw polisiau cyfredol lleol na chenedlaethol yn cefnogi ail-dy ar gyfer 
menter gwledig.

7. Argymhelliad:

7.1 Gwrthod

1 Mae’r safle wedi ei leoli yng nghef gwlad agored o safbwynt polisi cynllunio, 
ac mae’r datganiad cynllunio ac arfarniad tŷ menter wledig yn cadarnhau fod 
unigolion sydd yn berchen a 50% o’r busnes menter gwledig, yn berchen y tir 
ble leolir y busnes ac yn byw o fewn eiddo sydd wedi ei leoli ar y safle yn 
barod.  Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol felly o’r farn fod unrhyw angen 
swyddogaethol sy’n bodoli gyda’r busnes ar y safle wedi ei ddiwallu’n barod 
ac y byddai codi annedd ychwanegol ar y safle yma felly yn groes i ofynion 
polisiau PCYFF 1 a PS17 o’r CDLl ynghyd â pharagraffau 4.2.36 - 37 o Bolisi 
Cynllun Cymru, rhan 4.3.1 o NCT 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 
Cynaliadwy a rhan 2.13 o Arweiniad Ymarferol NCT 6.
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Rhif:    6

Rhif y Cais:  C19/0224/11/LL

Dyddiad 
Cofrestru: 

08/03/2019

Math y Cais: Llawn - Cynllunio  

Cymuned: Bangor

Ward: Glyder

Bwriad: Cais ôl-weithredol am gael dymchwel cegin ac ystafell wydr 
is-safonol y tu ôl i'r eiddo, ac adeiladu estyniad un llawr ar 
gefn yr adeilad.    

Lleoliad: 23 Ffordd Belmont, Bangor, LL57 2HY

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: GWRTHOD
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1. Disgrifiad:

1.1 Dyma gais ôl-weithredol am gael adeiladu estyniad un llawr i gefn yr eiddo a gaiff ei 
adnabod fel 23 Ffordd Belmont, Bangor.  Mae'r gegin ac ystafell wydr is-safonol y 
cyfeiriwyd ato o fewn y cais wedi cael ei ddymchwel, ac mae estyniad un llawr gyda 
rhan o'i do yn fflat a rhan o'i do yn do brig wedi ei adeiladu i led llawn yr annedd 
bresennol.  Mae'r estyniad yn darparu gofod cegin a bwyta.

1.2 Mae'r annedd yn eiddo lled ar wahân sydd wedi'i leoli mewn ardal breswyl sefydledig 
o fewn ffin ddatblygu’r Ddinas. Mae'r eiddo y mae safle'r cais wedi'i gysylltu ag o ar 
lefel ychydig yn is.  Mae eiddo agos a chyfagos yn debyg iawn o ran eu siâp a'u cynllun. 
Mae'r eiddo wedi ei leoli â'i wyneb at briffordd gyhoeddus dosbarth III (Ffordd 
Belmont).

1.3 Mae'r estyniad wedi cael ei adeiladu ar ffurf estyniad un llawr i gefn yr adeilad, gan 
ddarparu ardal cegin a bwyta gyda ffenestri ar y naill ochr ac ar y cefn. Yn ogystal, mae 
drysau patio yn arwain allan i'r ardd gefn, a dwy ffenestr Velux.  Gorffeniad yr estyniad 
fydd rendrad cerrig chwipio i gydweddu â'r gorffeniad presennol. Mae'r estyniad yn 
mesur oddeutu 4.1 metr o ran ei hyd, 6.3 metr o ran ei led, ac mae ganddo uchder o 4.2 
metr ar ei uchaf. 

1.4 Cyflwynwyd y cais yn dilyn camau gweithredu gan yr Uned Gorfodi Cynllunio wedi 
cwyn ynghylch y datblygiad. Caiff y cais ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio gan fod 
yr ymgeisydd yn perthyn i Aelod Lleol Ward Dewi Bangor. 

2. Polisïau Perthnasol:  

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

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

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn 2011-2026 a 
fabwysiadwyd ar 31 Gorffennaf 2017:-

Polisi PCYFF2 - meini prawf datblygu
Polisi PCYFF3 - dylunio a siapio lle.

Canllaw Dylunio Gwynedd (2003)

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru (PCC), Argraffiad 10 (2018).
NCT 12: Dylunio (2016). 
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3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

3.1 Nid oes unrhyw hanes cynllunio ffurfiol i'r safle ar wahân i'r ffaith fod y cais wedi ei 
gyflwyno o ganlyniad i ymchwiliad gorfodaeth.

4.          Ymgynghoriadau: 

Cyngor Tref/ 
Cymuned: 

Heb eu derbyn 

Yr Uned 
Drafnidiaeth:

Dim gwrthwynebiad  

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a rhoddwyd gwybod i 
breswylwyr cyfagos. Mae'r cyfnod hysbysu eisoes wedi dod 
i ben a derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail y 
canlynol:

 Effaith y datblygiad ar y mwynderau gweledol ar sail 
y ffaith fod maint, graddfa a lleoliad y datblygiad yn 
ormesol   

 Colli golau o ganlyniad i uchder yr estyniad.
 Y ffenestr ar ochr yr eiddo yn edrych dros eiddo 

cymdogol gan amharu ar eu mwynhad
 Colli golau 
 Ni fyddai gwydr cymylog yn datrys yr amhariad 

cyffredinol ar Rif 25.
 Byddai ffenestr yn rhwystro preswylwyr Rhif 25 

rhag adeiladu eu hestyniad eu hunain
 Mae'r ffenestr ochr yn ymyrryd ar breifatrwydd ac 

yn niwsans
 Cwblhawyd gwaith ar landeri Rhif 25, sef eu tynnu 

a rhoi rhai newydd yn eu lle a'u cysylltu â rhai Rhif 
25 heb ganiatâd.

 Dymchwel y wal derfyn  

5.  Asesu’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

Egwyddor y datblygiad 

5.1. Mae'r cynnig yn gais ôl-weithredol am gael cadw estyniad un llawr ar gefn yr eiddo er 
mwyn darparu gofod cegin a bwyta yn lle'r ystafell wydr flaenorol. Oherwydd y 
gwahaniaeth yn lefelau'r tir, mae'r estyniad yn mesur oddeutu 4.2 metr mewn uchder 
ar ei bwynt uchaf sy'n ffinio â'r eiddo cymdogol, ac oddeutu 3.5 metr mewn uchder ar 
ei ochr arall; gyda'i led terfynol yn oddeutu 6.3 metr. Cynigir wynebu'r estyniad â 
rendrad cerrig chwipio i gydweddu â'r gorffeniad presennol. Mae dwy ffenestr velux 
yng ngoleddf y to, drysau dwbl a ffenestr i'r ardd gefn, a ffenestri ar ddwy ochr yr 
estyniad.  

5.2 Ystyrir fod maint a lleoliad yr estyniad ei hun yn dderbyniol mewn egwyddor, ac mae'n 
ymdebygu i estyniadau tebyg yn y cyffiniau ac ar eiddo o fath tebyg. Fodd bynnag, 
mae'n rhaid hefyd asesu'r datblygiad yng nghyd-destun polisïau perthnasol eraill, ac 
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mae hyn yn golygu bod angen asesu'r ffenestr sydd wedi ei gosod yn ochr yr estyniad 
sy'n ffurfio'r wal derfyn â 25 Ffordd Belmont ac sy'n edrych allan dros ardd gefn yr 
eiddo hwn. Mae'r ffenestr yn mesur 1.5 metr wrth 1.3m o ran ei maint. Mae wedi ei 
lleoli oddeutu 1.7 metr uwch lefel y tir a cheir asesiad llawn isod.  

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.3 Fel rheol, mae polisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn 
cymeradwyo cynigion am ddatblygiadau newydd cyn belled nad ydynt yn cael effaith 
negyddol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau preswylwyr eiddo lleol.  Disgwylir 
hefyd i ddatblygiadau arddangos dyluniad o safon uchel sy'n cyfrannu ac yn ychwanegu 
at gymeriad ac ymddangosiad y safle, gan barchu'r safle a'r hyn sydd o'i chwmpas yn 
nhermau ei lleoliad yn y tirlun lleol. 

5.4 Wrth ddelio â cheisiadau am estyniadau i dai, y nod yw i sicrhau bod yr estyniad yn 
cydweddu â'r eiddo presennol a'r ardal o'i gwmpas, ac i leihau unrhyw effeithiau 
negyddol ar gymdogion. Mae'r estyniad wedi ei leoli ar gefn yr eiddo ac yn cymryd lle 
estyniad un llawr ac ystafell wydr. Mae cynllun a graddfa'r estyniad yn ymdebygu'n 
fawr i estyniadau eraill, ac mae'r estyniadau hyn yn cynnwys estyniadau â thoeau brig 
yn ogystal â rhai â thoeau gwastad.

5.5 Mae preswylwyr Rhif 25 wedi gwrthwynebu'r cais oherwydd pryderon yn ymwneud â 
cholli goleuni a goredrych ar eu heiddo o ganlyniad i'r ffenestr ochr yn yr estyniad. 
Mae'r estyniad yn ymestyn allan oddeutu 4 metr ac i uchder o 4.2 metr. Mae’r 
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (GDPO) yn caniatáu i estyniad i gefn eiddo 
ymestyn y tu hwnt i wal gefn y tŷ annedd gwreiddiol o 4 metr ac i uchder o 3 metr os 
yw'r to'n wastad, ac fe ellid adeiladu estyniad o'r fath heb fod angen caniatâd cynllunio 
ffurfiol. Mae'r estyniad felly yn uwch nac estyniad a fyddai'n cael ei ganiatáu o dan 
ddarpariaethau'r GDPO.  Yn y cyd-destun hwn, ystyrir fod i'r estyniad ddyfnder 
rhesymol na fyddai ynddo'i hun yn debygol o fod gyfystyr â gor-ddatblygiad nac yn 
cynnig unrhyw effeithiau annerbyniol ar fwynderau eiddo cyfagos. Fodd bynnag, mae 
uchder yr estyniad yn fwy na'r hyn a ganiateir o dan y GDPO ac mae'n rhaid 
ystyried effaith yr uchder hwnnw yn nhermau unrhyw effeithiau negyddol ar 
eiddo cymdogol. Mae cefn yr eiddo yn wynebu'r de-orllewin, ac mae'r estyniad wedi 
ei leoli i'r de-ddwyrain o Rif 25. Tra y gallai peth cysgodi ddigwydd, ystyrir – oherwydd 
dyfnder yr estyniad a llwybr yr haul mewn perthynas â lleoliad yr estyniad – mai am 
gyfnod cyfyngedig fyddai hyn ac na fydd mwynderau preswylwyr Rhif 25 yn cael eu 
heffeithio'n sylweddol yn nhermau cysgodi. Ni fyddai ardaloedd eraill yn yr ardd yn 
cael eu heffeithio ac ni fyddai effaith ar yr olygfa gyffredinol.

5.6 Mae gan eiddo cymdogol hefyd hawl i breifatrwydd. Mae hyn yn elfen bwysig yn 
ansawdd yr amgylchedd preswyl, ac yn ystyriaeth bwysig lle bo estyniad neu newid yn 
cael ei gynnig yn agos at eiddo presennol.  Yn y cyd-destun hwn, mae'n hanfodol fod 
graddfa a dyluniad (gan gynnwys ffenestri, drysau, balconïau newydd ayyb) yn cael eu 
hasesu'n llawn yn nhermau eu heffaith neu eu heffaith bosib ar fwynderau eiddo 
cyfagos. Fel y nodwyd uchod, mae gan yr estyniad ffenestr ochr sydd wedi ei gosod yn 
y wal sy'n ffinio â'r eiddo nesaf ac sy'n edrych yn uniongyrchol dros yr ardd/iard gefn 
a oedd – cyn adeiladu'r estyniad – yn darparu gofod preifat yn syth y tu ôl i 25 Ffordd 
Belmont. Mae ffenestr ochr yr estyniad – sydd yn mesur 1.5 metr wrth 1.3m – wedi ei 
gosod o fewn prif ystafell ac wedi ei lleoli oddeutu 1.7 metr uwchlaw lefel y tir o'i fesur 
o ardd Rhif 25. Ystyrir fod y ffenestr hon yn goredrych yn uniongyrchol i'r ardd 
gymdogol a bod ei lleoliad yn cynnig golygfa ymwthiol, uniongyrchol a pharhaus o'r 
estyniad ei hun; sydd ag effaith ddifrifol a negyddol ar breifatrwydd 25 Ffordd Belmont 
ac a allai hefyd achosi aflonyddu cyffredinol ar breswylwyr Rhif 25. Ar ben hynny, 
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oherwydd y ffaith fod uchder y ffenestr yn 1.7m ar ei phwynt isaf ac yn 3m ar ei huchaf, 
ni ellid cau'r ffenestr y tu ôl i ffens pe codid ffens o dan yr hawliau datblygu a ganiateir, 
sef uchder o 2 fetr.

5.7 Mae'r pryderon hyn ynglŷn â'r ffenestr ochr wedi cael eu trafod â'r ymgeisydd cyn ac 
ers cyflwyno'r cais. Mae’r ymgeisydd wedi cynnig datrysiad er mwyn dod â'r pryderon 
ynghylch goredrych i ben – sef gosod gwydr cymylog a bleind parhaol.
 Mae swyddogion o'r farn nad yw defnyddio gwydr cymylog yn cael ei ystyried yn 
ddatrysiad boddhaol ar gyfer y ffenestr dan sylw gan y byddai canfyddiad o oredrych 
yr un fath ac y gallai ei phresenoldeb gynyddu lefelau sŵn a tharfu cyffredinol ar 
breswylwyr yr eiddo cyfagos.  At hynny, ni ystyrir y byddai'n briodol gosod amod 
cynllunio er mwyn mynnu bod ffenestr gael ei chuddio â gwydr cymylog a bleind gan 
nad yw'n debygol o fod yn bosib gorfodi'r amod hwnnw, ac ni ystyrir y byddai'n 
goresgyn yr effeithiau annerbyniol a nodir uchod. 

5.9 Mae'r cais felly yn groes i Faen Prawf 7 polisi PCYFF 2 sy'n datgan y caiff cynigion 
eu gwrthod os byddant yn cael effaith andwyol annerbyniol ar iechyd neu ddiogelwch 
neu fwynderau preswylwyr eiddo lleol. Ystyrir hefyd bod y cais yn groes i Faen Prawf 
1 polisi PCYFF 3 sy'n nodi y disgwylir i bob cynnig arddangos dyluniad o safon uchel, 
a'i fod yn ychwanegu at ac yn gwella cymeriad ac ymddangosiad y safle, yr adeilad 
neu’r ardal o ran y gosodiad, yr ymddangosiad, y raddfa, yr uchder, y màs a’r driniaeth 
i’r drychiadau; ni ystyrir bod gosod ffenestr ar y terfyn ag eiddo cymdogol yn 
arddangos dyluniad o safon uchel.

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus

5.10 Ystyrir bod yr asesiad uchod wedi rhoi sylw dyladwy ac ystyriaeth lawn i'r holl 
wrthwynebiadau cynllunio perthnasol a dderbyniwyd mewn ymateb i'r ymgynghoriad 
cyhoeddus. Caiff materion a godwyd gan gymdogion mewn perthynas â'r landeri eu 
hanfon ymlaen i'r Adran Rheoliadau Adeiladu, ac ystyrir y materion eraill a godwyd 
yn faterion sifil. 

6. Casgliadau: 

6.1 Wedi ystyried yr asesiad uchod a'r holl faterion cynllunio materol perthnasol, 
canllawiau a pholisïau cenedlaethol yn ogystal â'r gwrthwynebiadau a'r sylwadau a 
dderbyniwyd, ystyrir fod y cynnig yn un annerbyniol ar sail y ffaith fod y ffenestr ochr 
yn effeithio'n andwyol ar breifatrwydd a mwynderau preswyl yr eiddo cymdogol. 

Mae'r sefyllfa gynllunio wedi cael ei hesbonio'n llawn i'r ymgeisydd ar sawl achlysur, 
yn yr un modd â chanlyniadau peidio â chael gwared ar y ffenestr a blocio'r agoriad yn 
barhaol. O ganlyniad i nifer o drafodaethau a gafwyd â'r ymgeisydd eisoes, mae'n glir 
bod yr ymgeisydd yn amharod i flocio'r ffenestr dan sylw ac o ganlyniad ymddengys 
nad oes gobaith y byddai’r ymgeisydd yn cyflawni'r gwaith pe caniateid y cais gydag 
amod i flocio'r ffenestr yn barhaol. Mae swyddogion o'r farn felly nad oes unrhyw 
ddewis ond gwrthod y cais ar y sail a nodwyd uchod.
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7. Argymhelliad: 

7.1 Gwrthod – rhesymau:

1. Ystyrir nad yw'r ffenestr ochr yn yr estyniad sy'n wynebu iard/gardd gefn 25 
Ffordd Belmont yn dangos dyluniad o ansawdd uchel, a'i bod yn creu nodwedd 
ymwthgar sy'n cael effaith andwyol annerbyniol ar fwynderau preswyl yr eiddo 
hwnnw ar sail colli preifatrwydd, ac sydd â'r potensial i achosi tarfu annerbyniol.  
Mae'r datblygiad felly yn groes i Faen Prawf 7 polisi PCYFF 2 a Maen Prawf 1 
polisi PCYFF 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd, ac i 
ganllawiau perthnasol sydd wedi eu cynnwys yng Nghanllawiau Dylunio 
Gwynedd a NCT12:  Dylunio.
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