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TREFN SIARAD AR GEISIADAU CYNLLUNIO YN Y PWYLLGOR 
CYNLLUNIO

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

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

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

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

3 munud

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

3 munud

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

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

7. Y pwyllgor yn trafod y cais cynllunio.

 



RHAGLEN

1.  YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.  DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion 
protocol.  

3.  MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu 
hystyried.

4.  COFNODION 6 - 14

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor 
hwn a gynhaliwyd 13 Ionawr 2020 fel rhai cywir   

5.  CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

5.1. CAIS RHIF C19/0524/14/R3  TIR CANOLFAN SEGONTIWM, 
PENDALAR, CAERNARFON

15 - 30

Cais llawn i godi 4 uned byw hunan gynhaliol a chreu ffordd fynediad 
ynghyd ag adnoddau cysylltiol

AELOD LLEOL:  CYNGHORYDD JASON WAYNE PARRY

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

5.2. CAIS RHIF C19/0890/35/MG STATION BAKERY, STRYD FAWR, 
CRICCIETH

31 - 46

Cais materion a gadwyd yn ôl ar gyfer dymchwel adeiladau presennol a 
chodi 7 uned preswyl fel a ganiatawyd yn amlinellol o dan gyferinod 
C17/0912/35/AM

AELOD LLEOL:  CYNGHORYDD EIRWYN WILLIAMS

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol
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5.3. CAIS RHIF C19/0733/41/LL TIR YNG NGHEFN GWESTY MADRYN 
ARMS, MADRYN TERRACE, CHWILOG, PWLLHELI

47 - 67

Cais i newid amod 1 o C14/0061/41/AM ac amod 1 o C18/0249/41/MG er 
mwyn ymestyn cyfnod cychwyn y gwaith, newid gosodiad a dyluniad y tai 
bwriedig ynghyd â’r cyfran o unedau fforddiadwy yn y cytundeb 106 
cysylltiol

AELOD LLEOL: CYNGHORYDD ALED EVANS

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

5.4. CAIS RHIF C19/1045/18/LL RHYD Y GALEN, FFORDD BETHEL, 
BETHEL, CAERNARFON

68 - 81

Lleoli 18 unedau gwyliau teithiol, lleoli cwt bugail symudol ar gyfer 
cyfleusterau ymolchi i'r unedau teithiol, creu ffyrdd ynghyd a gwelliannau 
amgylcheddol gan gynnwys creu llwybrau troed a thirlunio

AELOD LLEOL: CYNGHORYDD SION JONES

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

5.5. CAIS RHIF C19/1127/46/DT TAN Y BWLCH, GARN FADRYN, 
PWLLHELI

82 - 89

Adeiladu anecs anheddol

AELOD LLEOL: CYNGHORYDD SIMON GLYN

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

https://amg.gwynedd.llyw.cymru/planning/index.html?fa=getApplication&id=29869&language=cy
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 13/01/20

Yn bresennol: Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Cadeirydd
Y Cynghorydd Eric M. Jones – Is-Gadeirydd

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

Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Pennaeth Cynorthwyol Cynllunio ac Amgylchedd), Cara 
Owen (Rheolwr Cynllunio), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr), Gareth Roberts ( a Lowri Haf 
Evans (Swyddog Gwasanaethau Democratiaeth).

1. YMDDIHEURIADAU 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Huw G. Wyn Jones

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

a) Y Cynghorydd Stephen Churchman (sydd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.2 ar y rhaglen (cais cynllunio rhif C18/1183/08/LL ) oherwydd bod ei ferch yn gweithio 
ym Mhortmeirion

b) Y Cynghorydd Gruffydd Williams (sydd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.2 
ar y rhaglen (cais cynllunio rhif C18/1183/08/LL) oherwydd ei fod yn adnabod yr 
ymgeisydd

Roedd yr aelod o’r farn ei fod yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu a gadawodd y Siambr yn 
ystod y drafodaeth ar y cais.

c) Datganodd yr aelodau canlynol ei bod yn aelodau lleol mewn perthynas â’r eitemau a 
nodir:

 Y Cynghorydd John Brynmor Hughes  (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
yn 5.1  ar y rhaglen (cais cynllunio C19/0027/39/LL)

 Y Cynghorydd Gareth Jones (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 5.3 ar 
y rhaglen (cais cynllunio C19/0988/42/LL)

3. MATERION BRYS

Dim i’w nodi

4. COFNODION

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 09 
Rhagfyr  2019, fel rhai cywir.  

5. CEISIADAU CYNLLUNIO

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

Tud. 6
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Ymhelaethwyd ar fanylion y ceisiadau ac ymatebwyd i gwestiynau mewn perthynas â’r 
cynlluniau ac agweddau o’r polisïau.

PENDERFYNWYD

5.1. Cais Rhif C19/0027/39/LL TIR GER DRWS Y LLAN, LLANENGAN

Adeiladu 2 dy fforddiadwy (cais diwygiedig)

Roedd Aelodau’r Pwyllgor wedi ymweld â’r safle 09-12-19

a) Ymhelaethodd y Pennaeth Cynorthwyol Cynllunio ac Amgylchedd ar gefndir y cais gan 
nodi bod y cais wedi ei drafod yn wreiddiol ym Mhwyllgor Cynllunio 01-07-20 lle 
argymhellwyd caniatáu’r cais yn groes i argymhellion y swyddogion, ar sail y byddai’n 
diwallu’r angen lleol am dai. Yn dilyn y penderfyniad, nododd y Pennaeth Cynorthwyol ei 
fwriad, yn unol â Rheolau Gweithdrefn y pwyllgor hwn, i gyfeirio’r cais i gyfnod cnoi cil gan 
ddod ag adroddiad pellach gerbron y pwyllgor yn amlygu’r risgiau ynghlwm â chaniatáu’r 
cais. Cyflwynwyd adroddiad pellach ym Mhwyllgor 09-12-19, ond nodwyd ar y ffurflen 
sylwadau hwyr bod cais wedi ei dderbyn gan yr ymgeisydd i ohirio trafod y cais fel bod 
cyfle iddynt drafod yr opsiynau a gyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad. Yn dilyn y gohiriad, 
adroddwyd nad oedd sylwadau pellach wedi eu derbyn gan yr ymgeisydd.

Tynnwyd sylw at y trafodaethau oedd wedi eu cynnal rhwng yr ymgeisydd a’r Awdurdod 
Cynllunio ers Pwyllgor mis Gorffennaf 2019 ynghyd a chadarnhad bod yr ymgeisydd wedi 
cyflwyno eglurder ar faterion yn ymwneud a  thystysgrif perchnogaeth, adroddiad ecolegol 
/ ymlusgiaid a diweddariad o asesiad Tai Teg. 

Atgoffwyd yr aelodau bod pum rheswm wedi ei nodi dros wrthod y cais (diffyg angen, 
lleoliad, maint, gwerth y tai a diffyg arolwg ymlusgiaid) a chyfeiriwyd at y wybodaeth oedd 
yn ymateb i’r materion hynny yn yr adroddiad. Cyfeiriwyd at faen prawf Polisi Tai 6 lle 
gofynnir am dystiolaeth bod angen tŷ fforddiadwy ar gyfer yr angen yn lleol.  Adroddwyd 
bod yr ymgeiswyr wedi cael eu hail hasesu gan Tai Teg i ddarganfod os oeddynt yn 
gymwys am dŷ fforddiadwy. Yn yr achos yma adroddwyd fod 2 gwpl wedi eu hasesu gan 
Tai Teg (yn unol a’r drefn arferol) er mwyn asesu os oeddynt yn gymwys am dy 
fforddiadwy.  Yn dilyn yr asesiad gan Tai Teg cadarnhawyd fod un cwpl yn gymwys am 
dy fforddiadwy ond nad oedd y cwpl arall yn gymwys am dy fforddiadwy. 

Amlygwyd bod prisiad ar gyfer y tai fel rhan o’r cais wedi ei dderbyn gan Beresford Adams 
yn nodi pris o £325,000 ar y farchnad agored. Ystyriwyd hyn yn isel ac felly ymgynghorwyd 
gyda’r Prisiwr Dosbarth am ail farn ddiduedd yn unol â gofynion y CCA Tai Fforddiadwy. 
Roedd y Prisiwr Dosbarth o’r farn bod y tai yn werth £370,000 yr un ar y farchnad agored. 
Er mwyn sicrhau fod pris y tai yn fforddiadwy (£146,851 - dadansoddiad Uned Strategol 
Tai) byddai gofyn rhoddi disgownt sylweddol o 60% er cael pris cymharol i’r pris 
fforddiadwy. Ategwyd bod rhoi disgownt mor uchel yn creu problemau gan nad yw 
benthycwyr yn fodlon rhoi benthyciad ar y sail yma. Nodwyd hefyd fod yr angen am 
ddisgownt o 60% oedd yn fwy na’r pris fforddiadwy yn amlygu’r ffaith nad oedd y tai yn 
fforddiadwy yn lle cyntaf. Cadarnhawyd felly nad oedd y cais yn cydymffurfio gyda’r meini 
prawf perthnasol yn polisi TAI 6 o safbwynt angen, lleoliad, maint a gwerth y tai. Nodwyd 
fod y arolwg ymlusgiad wedi cyfarch y materion bioamrywiaeth ar y safle.

Cyfeiriodd y Pennaeth Cynorthwyol at y risgiau i’r Cyngor os caniateir y cais yn groes i’r 
argymhelliad.  Cyfeiriodd hefyd at dri opsiwn oedd yn bosib o ran penderfynu’r cais. 
Pwysleisiwyd, mai opsiwn a) sef gwrthod y cais,  oedd yr unig opsiwn lle nad oedd risg i’r 
Cyngor a lle roedd yna dystiolaeth gadarn yn sail i’r penderfyniad.  
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Nodwyd fod opsiwn b), sef caniatau’r cais gyda cytundeb 106 a disgownt o 60% er mwyn 
sicrhau fod y tai yn fforddiadwy i’r dyfodol am fod yn broblemus o ran ceisio cael 
benthyciad ac ati a fforddiadwyedd. Hefyd, atgoffwyd y Pwyllgor nad oedd un cwpl yn 
gymwys am dy fforddiadwy yn dilyn asesiad Tai Teg, ac felly ni fuasant yn gymwys i fyw 
yn unrhyw un o’r tai gydag opsiwn b).

Cyfeiriodd y Pennaeth Cynorthwyol hefyd at opsiwn c) fuasai’n golygu caniatau 2 dy 
marchnad agored, gan bwysleisio’r risgiau o fod yn caniatau tai yng nghefn gwlad, heb 
unrhyw reolaeth dros feddianaeth na phris y tai.

Ystyriwyd nad oedd y bwriad yn dderbyniol gan nad oedd yn cydymffurfio gyda gofynion 
polisïau cynllunio a chanllawiau lleol y Cyngor na polisiau a chanllawiau cenedlaethol. 

b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Aelod Lleol y prif bwyntiau canlynol:-

 Bod y cais yn gais unigryw
 Bod y bwriad yn darparu cartrefi am oes i bobl broffesiynol Cymraeg oedd wedi 

dewis aros yn yr ardal oherwydd cysylltiadau teuluol
 Bod yr ardal angen pobl broffesiynol i aros yn eu cymunedau lleol
 Nad oedd y polisïau yn cefnogi ceisiadau i bobl aros yn eu cymunedau lleol - bod 

angen craffu addasrwydd polisïau tai fforddiadwy'r awdurdod mewn cymunedau 
fel Llanengan;

 Bod yr asesiad incwm yn amlygu nad oedd modd i’r ymgeiswyr fyw yn y tŷ na 
phrynu tŷ yn lleol - Nid oedd y tai marchnad agored yn yr ardal yn fforddiadwy;

 Yr ymgeiswyr wedi penderfynu ar opsiwn o hunan adeiladu gan fod y tir yn rhodd 
gan y teulu

 Bod y meini prawf allan o’u cyrraedd – eu bod yn barod i dderbyn amodau / wedi 
gwrando a derbyn cyngor, ac wedi addasu cynlluniau yn ôl yr angen

 Rhaid annog  Cymry Cymraeg i aros yn ei cymunedau os am ymateb i’r her o 
sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 - polisïau cynllunio yn fygythiad 
i’r iaith

 Wedi derbyn cefnogaeth i’r cais gan y gymuned leol, Cynghorwyr lleol a Liz Saville 
Roberts, Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd. 

 Rôl Cynghorydd yw cefnogi pobl leol a rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i’r hyn maent 
yn wneud

c) Cynigiwyd ac eiliwyd caniatáu y cais yn groes i’r argymhelliad. Cadarnhaoedd y cynigydd 
yn unol ac Opsiwn b) o’r adroddiad, bod y caniatâd yn amodol ar gytundeb 106 tai 
fforddiadwy gyda gostyngiad o bris y farchnad o 60% er mwyn ceisio sicrhau fod y tai yn 
fforddiadwy i’r dyfodol.

ch)   Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau:
 Bod angen cymryd cam yn ôl ac ystyried cyd-destun y cais – nid yw’r polisi yn 

addas a phriodol
 Rhaid cyfarch bod pobl angen yr ymdeimlad o ‘berthyn’ i’w cymuned – os yw pobl 

yn gadael mae hyn yn creu cymuned dlawd
 Bod angen adolygu’r polisïau cynllunio – polisïau ddim yn gwneud synnwyr mewn 

rhai achosion
 Caniatáu’r cais oedd yr unig ffordd i gadw Cymry Cymraeg yn yr ardal.
 Bod pris y farchnad mewn rhai pocedi o Wynedd yn cau allan pobl leol
 Annog trafodaethau pellach i geisio datrysiad – bod modd trafod maint a lleoliad
 Buasai lleihau maint y tŷ yn lleihau ei werth er mwyn cyrraedd targed tŷ fforddiadwy
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 Rhaid pwyso ar y Llywodraeth i lunio polisïau sydd yn rhoi hawl i bobl fyw yn eu 
hardaloedd, i hwyluso’r angen am dai yn lleol

 Cydymdeimlad o ran sefyllfa’r ymgeiswyr ond y bwriad yn groes i ormod o bolisïau
 Bod rhaid i’r ymgeiswyr fod yn gymwys am dy fforddiadawy 

PENDERFYNWYD caniatáu y cais gyda chytundeb 106 gyda gostyngiad o 60% o bris 
y farchnad yn unol ac opsiwn b) o’r adroddiad.

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

O blaid y cynnig i ganiatáu y cais (8):  Y Cynghorwyr Seimon Glyn, Louise Hughes, Elin 
Walker Jones, Dilwyn Lloyd, Gareth A Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams ac 
Owain Williams

Yn erbyn y cynnig i ganiatáu y cais (4):  Y Cynghorwyr Stephen Churchman, Anne Lloyd 
Jones, Berwyn Parry Jones ac Edgar Owen

Atal, (0) 

Amodau:

1. Amser
2. Yn unol â'r cynlluniau
3. Deunyddiau.
4. Llechi
5. Tynnu PD
6. Dŵr Cymru / SUDS
7. Bioamrywiaeth
8. Priffyrdd
9. Tirlunio

5.2. Cais Rhif C18/1183/08/LL - Maes Parcio, Portmeirion, Penrhyndeudraeth, 

Cais ar gyfer creu maes gwersylla i leoli hyd at 23 o gerbydau gwersylla yn ogystal â 
gwneud newidiadau i adeilad gwasanaethu a ganiatawyd o dan C17/0116/08/LL ynghyd â 
gwaith tirlunio cysylltiol

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr a dderbyniwyd

a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi bod safle’r cais wedi ei 
leoli ar gyrion pentref trawiadol Portmeirion ble mae maes parcio sefydledig wedi ei leoli.  
Amlygwyd bod caniatâd cynllunio wedi ei roi ar gyfer codi adeilad gwasanaethau cynnal 
gerllaw ac roedd y cais gerbron yn golygu gwneud newidiadau i’r datblygiad yma a’i 
ymgorffori fel rhan o ddatblygiad y maes gwersylla. Nodwyd bod y safle yn eang ac yn 
cynnwys nifer o fathau gwahanol o ddatblygiadau presennol sydd yn cynnwys adeiladau 
a llefydd agored, coedwigoedd a strwythurau dyluniadol. Ategwyd y byddai’n anorfod 
fod datblygu rhannau o’r safle yn debygol o gael effaith ar rannau eraill o’r safle gyda’r 
potensial o gael effaith ar werth y safle yn ei gyfanrwydd. Mae’r safle o fewn ffin Ardal 
Gadwraeth ac o fewn ardal sydd wedi ei ddynodi fel Ardal Tirwedd Arbennig ac Ardal o 
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Aberglaslyn.

Tra bod cefnogaeth glir ar gyfer cynlluniau cyffredinol ar gyfer gwella, ehangu a 
chryfhau’r busnes  mae’n hanfodol y byddai unrhyw gynlluniau yn cydymffurfio gyda 
pholisïau datblygu lleol a chenedlaethol perthnasol.
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Tynnwyd sylw at sylwadau a dderbyniwyd oedd yn cyfeirio’n benodol tuag at effaith sŵn 
ac effaith weledol ychwanegol a fyddai’n deillio o’r datblygiad o ganlyniad i ddefnydd  
dwysach o’r safle o’i gymharu â’i ddefnydd presennol fel maes parcio ar gymydog i’r 
safle.  Nodwyd bod y cymydog wedi awgrymu dulliau o liniaru’r effeithiau yma drwy 
dirlunio sylweddol ac addas rhwng ei eiddo a safle’r cais. Yn dilyn trafodaethau rhwng 
yr ymgeisydd a’r gwrthwynebydd a chytundeb ynglŷn â’r tirlunio ychwanegol, 
cadarnhaodd y gwrthwynebydd ei fod yntynnu ei wrthwynebiad yn ôl. Gan nad oedd yr 
Awdurdod Cynllunio yn rhan o’r trafodaethau hyn ac nad oedd yn wybyddus beth oedd 
y drafodaeth, nid oedd modd amodi y fath amgylchiadau ac felly eu cydnabod yn unig 
a wnaed.

b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant ar ran yr ymgeisydd y prif bwyntiau 
canlynol:-

 Bod y bwriad yn ddatblygiad fyddai’n hybu twristiaeth
 Mynedfa troed newydd yn cael ei lunio 
 Wedi cydweithio’n agos gyda’r Awdurdod Cynllunio i gwrdd â’r angen
 Bod y safle yn ychwanegu gwerth drwy gynnig ystod eang o lety
 Bod Portmeirion yn atyniad ac yn gyflogwr lleol, da

c) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais yn unol â’r argymhelliad

dd)  Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau:
 Bod yr Aelod Lleol yn gefnogol i’r cais
 Bod Portmeirion yn creu swyddi da i bobl leol

PENDERFYNWYD caniatáu y cais

1. 5 mlynedd
2. Unol â’r cynlluniau, adroddiad coed ac adroddiad ystlumod
3. Amod Unedau Gwyliau teithiol
4. Amod tymhorol Mawrth-Hydref
5. Cynllun tirlunio
6. Cynllunio goleuo
7. Defnydd yr adeilad yn unol â’r cynllun llawr
8. Oriau adeiladu 8-6 llun i gwener a 8-1 Sadwrn
9. Storfa sbwriel yn weithredol cyn i’r safle gwersylla cael ei ddefnyddio
10. Cyfleusterau toiledau ayyb yn weithredol cyn i’r safle gwersylla cael ei 

ddefnyddio
11. Gwaith Coed
12. Cytuno gwaith fesul cam o flaen llaw
13. Arwyddion dwyieithog

5.3 Cais Rhif C19/0988/42/LL - Bwthyn Bridyn, Lon Bridin, Morfa Nefyn 

Creu balconi a drws mynediad o'r tŷ ynghyd â gosod dau bwmp gwresogi

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr a dderbyniwyd

a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais gan egluro bod y bwriad yn 
ymwneud a gosod balconi llawr cyntaf ar hyd blaen y tŷ uwchben rhannau to gwastad 
presennol a gosod dau bwmp gwresogi i wasanaethu’r eiddo. Eglurwyd bod yr eiddo yn 
sefyll cyfochrog a mynediad i draeth Morfa Nefyn ond ar lefel ychydig uwch na’r traeth, 
gyda wal derfyn uchel yn amgylchynu’r blaen ac ochrau. Mae’r safle tu allan i ddynodiad 
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yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn (ond o fewn 240m) ac o fewn Tirwedd o 
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli. 

Yng nghyd-destun  mwynderau cyffredinol a phreswyl amlygwyd bod y cynlluniau a 
gyflwynwyd yn cynnwys sgrin soled 1.8m o uchder fyddai’n lleihau’r potensial o or-
edrych drwy ffenestri’r cymydog. Aseswyd y cais yn erbyn gofynion Polisi PCYFF2 ac 
nid oedd y swyddogion yn credu y byddai’r datblygiad yn cael effaith ymwthiol ac 
andwyol ar fwynderau’r cymydog ac felly ystyriwyd y cynnig yn dderbyniol.

Cyflwynwyd y cais i Bwyllgor ar gais yr Aelod Lleol.

b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Aelod Lleol y prif bwyntiau canlynol:-
 Ei fod yn ystyried yr addasiadau fel rhai sylweddol
 Bod y Cyngor Cymuned a thrigolion lleol yn pryderu am newid i edrychiad a 

gwedd yr ardal
 Dim gwrthwynebiad i osod dau bwmp gwresogi cyn belled eu bod tu mewn i’r 

safle
 Ei fod yn gwrthwynebu’r balconi ar sail gorddatblygiad o fewn Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriedig (AHNE), tiroedd o ddiddordeb ac ardal sensitif
 Nododd y byddai’r balconi yn hollol amlwg ac i’w weld o dri cyfeiriad
 Byddai’r balconi yn amharu ar fwyniant defnyddwyr y traeth
 Yr adeilad yn rhan o olygfa eiconig - yn cael ei gynnwys ar gardiau sydd yn 

hyrwyddo’r ardal - angen cadw'r olygfa fel y mae
 Bod oddeutu 25 o fythynnod cyfochrog / agos heb falconi. Angen cadw at hyn a 

pheidio anharddu’r olygfa drawiadol.
 Ei fod yn annog y Pwyllgor i wrthod gosod balconi

c) Cynigiwyd ac eiliwyd i wrthod y cais i osod balconi

 ch) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau:
 Bod y balconi wedi ei wrthod mewn cais cynllunio blaenorol
 Buasai gosod balconi yn amharu ar heddwch y traeth a mwynderau gweledol
 Buasai’r balconi yn  amharu ar y golygfeydd i mewn ac allan o’r Ardal O 

Harddwch Naturiol Eithriadol
 Y safle yn eiconig
 Yr adeiladau yn rhai hanesyddol 
 Cymeradwyo’r cais i osod dau bwmp gwresogi i wasanaethu’r eiddo 

d) Mewn ymateb i sylw bod y Pwyllgor wedi gwrthod y balconi mewn cais cynllunio a 
drafodwyd yn flaenorol (02-09-19) atgoffwyd yr Aelodau, yn dilyn trafodaethau gyda’r 
asiant cyn y Pwyllgor hwnnw, bod yr elfen balconi ar flaen yr eiddo wedi ei ddiddymu 
o’r cais.

PENDERFYNWYD gwrthod y cais i osod balconi llawr cyntaf ar hyd blaen y tŷ 
gan y byddai yn creu newidiadau annerbyniol eu hymddangosiad gan gael effaith 
weledol niweidiol ar olygfeydd i mewn ac allan o’r AHNE yn groes i Bolisiau 
PCYFF 3 ac AT 1 o’r CDLL ar y Cyd.

5.4    Cais Rhif C19/0443/11/CR – 196 - 200, Stryd Fawr, Bangor

Addasiadau mewnol ac allanol i drosi rhan cefn o'r cyn siop Debenhams yn 6 uned byw

a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi bod y cais hwn a Chais Rhif 
C19/0444/1/LL (5.5) yn gysylltiedig. Eglurwyd mai cais am ganiatâd adeilad rhestredig 
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oedd yn delio gyda’r materion rhestredig yn unig oedd y cais dan sylw a bod Cais Rhif 
C19/0444/1/LL yn gais llawn oedd yn delio gydag egwyddor y datblygiad. 

Esboniwyd bod yr adeilad yn un eithaf modern heb unrhyw nodweddion cadwraethol o 
werth yn ei hun ond ei fod wedi ei restru yn adeilad rhestredig oherwydd ei gysylltiad i ran 
flaen yr adeilad sydd ar y stryd fawr. Nodwyd nad oedd unrhyw wrthwynebiadau i’r cais 
ar sail yr ystyriaethau perthnasol. Pwysleisiwyd mai’r argymhelliad oedd caniatáu’r cais 
yn dilyn ymateb ffafriol gan Cadw.   

b) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais yn unol â’r argymhelliad

PENDERFYNWYD caniatáu y cais yn ddarostyngedig i  dderbyn sylwadau ffafriol gan 
CADW ac i amodau perthnasol yn ymwneud gyda:

1. 5 mlynedd
2. Yn unol â’r cynlluniau/deunyddiau allanol i’w cytuno
3. Ffenestri pren newydd o wneuthuriad pren wedi eu paentio

5.5    Cais Rhif C19/0444/11/LL – 196 - 200 Stryd Fawr, Bangor

Trosi a newid defnydd rhan cefn o'r cyn siop Debenhams yn 6 uned byw (5 x 1 ystafell wely 
ac 1 x 2 ystafell wely)

a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn ydoedd yn  
gysylltiedig â’r cais rhestredig blaenorol (5.4), ar gyfer newid defnydd rhan cefn o’r adeilad 
a arferai fod yn safle Debenhams yn 6 uned byw hunangynhaliol ynghyd a man 
addasiadau i’r adeilad. Nodwyd bod bwriad y cais yn dderbyniol mewn egwyddor ar sail y 
mwynderau a’r polisïau perthnasol i gyd. 

Nodwyd fel rhan o’r cais, ac yn unol â Pholisi TAI 15, cyflwynwyd adroddiad prisiad 
marchnad agored ar gyfer yr unedau yn seiliedig ar ofynion y Llyfr Coch 2017. Mae’r 
adroddiad prisiad marchnad agored yn datgan bod pris marchnad agored yr holl unedau 
yn is na lefel fforddiadwy’r ardal ac felly mae’r unedau i gyd yn disgyn o dan ddiffiniad 
fforddiadwy. Mae’r prisiad yma yn seiliedig ar leoliad, maint a math yr unedau a fwriedir 
eu darparu sydd yn cydymffurfio a’r polisïau perthnasol.  

b) Cynigiwyd ac eiliwyd i ohirio’r penderfyniad am y rhesymau canlynol:

 Ystyried amod fel bod rhaid i un o’r fflatiau fod ar gael ar lefel rhent fforddiadwy os 
ydynt yn cael eu gosod yn y dyfodol.

 Bod angen derbyn asesiad rhent cyn gwneud penderfyniad

c) Mewn ymateb i’r cynnig, eglurodd y swyddogion nad oedd yr adroddiad presennol yn 
cynnwys asesiad rhent fyddai’n esbonio beth yw pris rhent fforddiadwy a phris rhent y 
farchnad. Awgrymwyd mai anodd fyddai cyfiawnhau gosod yr amod cyn cael y wybodaeth 
yma.

ch) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylw canlynol gan aelodau:
 Derbyn bod pris y fflatiau yn fforddiadwy, ond angen sicrhau bod rhaid i un o’r fflatiau 

fod ar gael ar lefel rhent fforddiadwy os ydynt yn cael eu gosod yn y dyfodol.
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d) Mewn ymateb i’r sylw, eglurodd y Cyfreithiwr gan nad oedd asesiad rhent fforddiadwy 
wedi ei gynnwys yn yr adroddiad presennol byddai’n awgrymu gohirio’r penderfyniad er 
mwyn derbyn yr asesiad gan y Gwasanaeth Tai

PENDERFYNWYD gohirio’r penderfyniad er mwyn derbyn gwybodaeth ychwanegol am 
bris rhent yr unedau ac asesiad diwygiedig i gyfarch hyn.

5.6      C19/0995/11/LL - 233-235, High Street, Bangor

Diddymu amod rhif 3 o ganiatâd cynllunio C19/0323/11LL sy'n cyfyngu 2 uned allan o'r 8 
i fod yn unedau fforddiadwy

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr a dderbyniwyd

a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn ydoedd i 
ddiddymu amod rhif 3 o ganiatâd cynllunio C19/0323/11/LL sy'n cyfyngu 2 uned allan o'r 
8 uned a ganiatawyd i fod yn unedau fforddiadwy. Roedd yr amod yn datgan:-

‘Ni fydd y datblygiad yn dechrau hyd nes y bydd cynllun ar gyfer darparu'r 2 uned 
fforddiadwy fel rhan o’r datblygiad wedi’i gyflwyno i, a’i gymeradwyo’n ysgrifenedig gan, 
yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd yr unedau fforddiadwy yn cael eu darparu yn unol 
â’r cynllun a gymeradwyir a bydd yn bodloni’r diffiniad ar gyfer tai fforddiadwy yn 
Atodiad B Nodyn Cyngor Technegol 2 Polisi Cynllunio Cymru: Cynllunio a Thai 
Fforddiadwy, neu unrhyw ganllawiau yn y dyfodol sy’n cymryd lle hynny. Bydd y cynllun 
yn cynnwys:

i) amseriad cwblhau'r 2 uned fforddiadwy;
ii) y trefniadau ar gyfer rheoli’r unedau fforddiadwy;
iii) y trefniadau ar gyfer sicrhau bod y ddarpariaeth yn fforddiadwy ar gyfer 

meddianwyr cyntaf a dilynol yr unedau fforddiadwy; ac
iv) y meini prawf meddiannaeth i’w defnyddio ar gyfer pennu meddianwyr yr 

unedau fforddiadwy a’r dulliau ar gyfer gorfodi meini prawf meddiannaeth o’r 
fath.’

Rhoddwyd yr amod gan nad oedd gwybodaeth glir a phendant wedi ei gyflwyno (yn 
benodol prisiad marchnad agored) fel rhan o’r cais blaenorol am y ddarpariaeth 
fforddiadwy. Er hynny, ystyriwyd bod digon o wybodaeth i sicrhau bod yr Awdurdod 
Cynllunio Lleol yn gallu asesu'r cais o safbwynt sicrhau darpariaeth/nifer briodol o dai 
fforddiadwy fel rhan o’r cais ac er mwyn cyfarch yr angen.

Eglurwyd bod y safle wedi ei leoli ar Stryd Fawr Bangor a’r caniatâd cynllunio 
cysylltiedig oedd cais rhif C19/0323/11/LL. Y bwriad yw addasu'r llawr cyntaf a'r ail lawr 
o'r adeilad i unedau preswyl. Caniataodd y Pwyllgor y cais hwn yng Ngorffennaf, 2019

Adroddwyd bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno gwybodaeth oedd yn cynnwys profforma 
asesiad hyfywdra, Adroddiad Prisiad Eiddo gan gwmni Syrfewyr Siartredig cymwysedig 
ynghyd ac amcan brisiau ymgymryd â'r gwaith addasu. Dadleuir am hyfywedd y bwriad 
ac yn allweddol mae gwybodaeth am y pris marchnad agored ar  gyfer yr unedau wedi 
ei gyflwyno.  Nodwyd mai’r drefn arferol fyddai cyflwyno'r math yma o wybodaeth gyda’r 
cais am y trosiad neu’r adeiladu ac mae hyn yn derbyn ystyriaeth yn fuan yn y broses.  
Er hynny, ni fu i’r ymgeisydd ar y cais cyntaf weithredu yn y ffordd yma ond yn hytrach 
datgan eu bod yn derbyn amod er mwyn ystyried hyn wedi i’r caniatâd cynllunio gael ei 
roi.

Cyflwynwyd hefyd asesiad o werth yr unedau gan gwmni Syrfewyr Siartredig sydd wedi 
ei selio ar ofynion y Llyfr Coch (2017).  Adroddwyd y  byddai gwerth marchnad agored 
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yr unedau yn amrywio o £45,000 i £60,000 – y pris wedi ei gyfyngu'n naturiol oherwydd 
natur a graddfa'r safle a maint yr unedau eu hunain. Ategwyd bod Uned Strategol Tai 
y Cyngor hefyd wedi cadarnhau bod prisiad yr unedau preswyl arfaethedig yn is na lefel 
prisiau fforddiadwy (canolradd) ar gyfer ward Deiniol ym Mangor ac felly, wrth ystyried 
gwerth marchnad agored yr unedau preswyl, byddai'r bwriad yn darparu unedau sy'n 
fforddiadwy hyd yn oed heb gyfyngiad pellach o amod neu Gytundeb 106.

Ystyriwyd nad oedd yr amod yn angenrheidiol nac yn rhesymol er mwyn sicrhau 
unedau fforddiadwy gan y byddai’r holl unedau (8) yn fforddiadwy beth bynnag. 
Ategwyd bod y cais yn dderbyniol ar sail gofynion polisi lleol a chyngor cenedlaethol 
perthnasol.

b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Asiant y prif bwyntiau canlynol:-
 Cais ydoedd i ddiddymu amod106
 Nad oedd y bwriad yn hyfyw – prisiad a chostau wedi eu cyflwyno
 Byddai’r unedau yn rhai fforddiadwy beth bynnag
 Bod maint a dyluniad y fflatiau fel cartrefi cost isel yn cyfarch y polisïau 

perthnasol
 Nad oedd yr Awdurdod Cynllunio yn anghytuno gyda’r addasiad

c) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais, yn ddarostyngedig bod y rhent a godir ar yr 
unedau yn rhent canolradd / fforddiadwy o ystyried bod yr unedau eu hunain yn 
fforddiadwy.

               ch) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan aelodau:
 Bod angen eglurhad am ystyr ‘cyflog canolig’
 Angen sicrhau bod y rhent yn fforddiadwy
 Cais am niferoedd fflatiau sydd wedi eu caniatáu ym Mangor - awgrym o 

orddarpariaeth erbyn hyn

d) Mewn ymateb i’r cynnig i ystyried yr elfen rhent, nododd y Cyfreithiwr nad oedd 
asesiad rhent wedi ei gwblhau. Gwnaed sylw bod angen y wybodaeth yn llawn gan 
y Gwasanaeth Tai gan mai pwrpas yr unedau yw eu gosod. Awgrymwyd gohirio’r  
penderfyniad.

PENDERFYNWYD gohirio’r penderfyniad er mwyn derbyn gwybodaeth 
ychwanegol am bris rhent yr unedau ac asesiad diwygiedig i gyfarch hyn.

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3:05pm.

                                                                         CADEIRYDD
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Rhif:    1

Cais Rhif: C19/0524/14/R3

Dyddiad 
Cofrestru:

06/06/2019

Math y Cais: Llawn

Cymuned: Caernarfon

Ward: Peblig

Bwriad: Cais llawn i godi 4 uned byw hunan gynhaliol a chreu 
ffordd fynediad ynghyd ag adnoddau cysylltiol

Lleoliad: Tir Canolfan Segontiwm, Pendalar, Caernarfon LL55 2RP

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

1.1 Cais llawn i godi 4 uned byw hunan gynhaliol i’w defnyddio fel llety dros dro ar gyfer gofynion 
unigolion bregus.  Bwriedir defnyddio mynedfa a ffordd bresennol i mewn i’r safle gan arwain 
tuag at y 4 llecyn unigol gyda gwaith cysylltiol o fewn y safle gan gynnwys gwelliannau i’r 
ffordd ei hun, ffensio, gosod golau stryd a thirlunio hefyd yn cael ei ddarparu.  

1.2 Mae’r datblygiad arfaethedig wedi ei leoli ar ran o gyn safle Canolfan Segontiwm o fewn ffiniau 
datblygu tref Caernarfon sydd wedi ei dynodi yn y Cynllun Datblygu Lleol fel Canolfan 
Gwasanaeth Trefol.  Ei ddefnydd olaf oedd fel safle a oedd yn cynnwys Ysgol Pendalar ynghyd â 
Chanolfan Segontiwm sef canolfan ddydd i oedolion gyda anawsterau dysgu.  Mae defnydd o’r 
safle wedi dod i ben ers rhai blynyddoedd gyda’r holl adeiladau wedi eu dymchwel gan adael dim 
ond y lloriau concrid mewn lle.  Mae defnydd y safle felly yn wâg a gordyfiant o ddrain a mieri 
trwy’r safle.  Er hynny, mae un rhan o’r safle (sydd ddim yn ffurfio rhan o’r cynnig presennol) yn 
cynnwys is-orsaf drydan a mast cyfathrebu.  Mae’r safle wedi ei amgylchynu gan dai preswyl yn 
bennaf i bob cyfeiriad, gyda gerddi cefn Llys Talar a Cae’r Saint yn ffinio gyda’r safle i’r 
gogledd.  I gyfeiriad y de mae Caer rufeinig Segontiwm sydd yn Heneb Gofrestredig.

1.3 I gadarnhau, mi fyddai’r bwriad yn golygu:

 Adeiladu 4 uned neu ‘pod’ byw fyddai’n unllawr gyda arwynebedd llawr o 30m² ac yn 4.3m 
i’r crib o fewn lleiniau unigol

 Yn fewnol mi fyddai ystafell fyw/bwyta a chegin agored gyda ystafell ymolchi ac un ystafell 
wely ar wahan

 Yn allanol mi fyddai’r waliau wedi eu gorffen gyda chladin coed a thô pilen (membrane) un 
haen llwyd tywyll

 Dangosir llwybrau troed unigol yn arwain at y 4 uned o’r ffordd gyfagos gyda ffens bren 2m 
o uchder yn amgylchynu’r safle

 Darperir man storio biniau yn gyfochrog a’r ffordd fynediad ger y gyffordd i’r safle 

1.4 Mae’r dogfennau/asesiadau isod wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais:

 Datganiad Dylunio a Mynediad (gyda fersiynau diwygiedig)
 Datganiad Tai Fforddiadwy
 Asesiad Archeolegol (gyda fersiynau diwygiedig)
 Asesiad o’r Effaith ar Treftadaeth (gyda fersiynau diwygiedig)
 Asesiad Effaith Ecolegol
 Arolwg Ymlusgiaid

1.5      Cyflwynir y cais y bwyllgor o ystyried natur cynhennus y bwriad a’r pryderon a amlygwyd yn 
ystod y cyfnod ymgynghori.

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

PS 1 – Yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig
ISA 1 – Darpariaeth Isadeiledd 
ISA 5 – Darparu Llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd
PS 4 – Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd
TRA 2 – Safonau Parcio
TRA 4 – Rheoli Ardrawiadau Cludiant
PS 5 – Datblygu Cynaliadwy
PS 6 – Lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt
PCYFF 1 – Ffiniau Datblygu
PCYFF 2 – Meini prawf datblygu
PCYFF 3 – Dylunio a Siapio Lle
PCYFF 4 – Dylunio a Thirweddu
PS 16 – Darpariaeth Tai
PS 17 – Strategaeth Aneddleoedd
TAI 1 – Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol

             TAI 8 – Cymysgedd briodol o dai
             TAI 15 – Trothwy Tai Fforddiadwy a’u dosbarthiad

PS 19 – Gwarchod a lle bo’n berthnasol gwella’r amgylchedd naturiol
AMG 5 – Cadwraeth Bioamrywiaeth Lleol
PS 20 – Diogelu a lle bo’n berthnasol  wella asedau treftadaeth
AT 1 – Ardaloedd Cadwraeth, safleoedd treftadaeth y byd a thirweddau, parciau a gerddi 
hanesyddol cofrestredig.
AT 4 – Diogelu safleoedd archeolegol nad ydynt wedi’u dynodi a’u gosodiad

Canllaw Cynllunio Atodol: Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd 
Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 
Canllaw Cynllunio Atodol: Cymysgedd Tai 
Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 10 2018

NCT 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy 
NCT 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur
NCT 12: Dyluniad
NCT 18: Trafnidiaeth 
NCT 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

             Fe welir nifer o amrywiol geisiadau yn ymwneud â defnydd blaenorol y safle fel ysgol a 
chanolfan ddydd megis adeiladau dros dro ac estyniadau i’r adeiladau ar y safle bryd hynny.
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4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Cytuno

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthywnebiad i’r bwriad ac awgrymir cynnwys amodau 
safonol. Cadarnhawyd fod trafodaethau cychwynnol wedi eu cynnal 
ble cytunwyd nad oedd angen mannau parcio ond fod rhaid darparu 
ffordd stád o léd safonol ble gellir parcio ar un ochr tra’n gadael 
gofod digonol er mwyn gallu pasio. Nodir os bydd cynllun pellach i’r 
dyfodol i ddatblygu gweddill y safle, fod mod di drosi’r man troi yn 
le parcio penodol i’r 4 uned byw. Ymhelaethir ar yr agweddau yma 
yn yr asesiad isod.

Dwr Cymru: Cyngor ac amodau safonol

Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn

Cyfoeth Naturiol 
Cymru: 

Dim sylwadau i’w cynnig. Wedi derbyn gwybodaeth pellach ar ffurf 
asesiadau ecolegol, ail ymgynghorwyd yn ffurfiol a derbyniwyd 
ymateb yn cadarnhau gan nad oes rhywogaethau wedi eu gwarchod 
gan Ewrop yn defnyddio’r safle, nid oes unrhyw sylwadau pellach 
i’w wneud ar y cais ond awgrymir y dylid ymgynghori gyda 
ecolegydd y Cyngor oherwydd diddordeb ymlusgiaid at y safle..

Uned Bioamrywiaeth: Sylwadau cychwynnol yn nodi fod y tir yn dir gwyrdd ac felly angen 
asesiad ecolegol. Derbyniwyd asesiadau a gwybodaeth bellach gan yr 
ymgeisydd a derbyniwyd ymateb pellach gan yr Uned 
Bioamrywiaeth i’w cynnwys. Maent yn cadarnhau fod y wybodaeth 
yn drylwyr a chywir ac y byddai amodau i sicrhau y gwethredir yn 
unol a’r mesurau lliniaru fel yr awgrymir yn briodol.

     

Uned Strategol Tai: Mae’r cynnig yn cyfarch yr angen yn yr ardal gyda trefniadau yn eu 
lle i weithio gyda Chymdeithas Tai i weithredu’r datblygiad. Nid 
yw’n ymddangos fod trefniadau digonol ar gael ar hyn o bryd yn 
lleol ac mae’r cynnig yma yn darparu unedau arbenigol fyddai’n 
cwrdd ag angen penodol.  

CADW: Amlygwyd pryderon ynglyn ac effaith y datblygiad arfaethedig ar 
olion archeoleg o ystyried lleoliad heneb Segontiwm gerllaw a diffyg 
gwybodaeth glir. Derbyniwyd sawl fersiwn o wybodaeth pellach 
mewn ymateb gan Ymgynghorwyr Archeolegol yr ymgeisydd. 
Awgrymir cynnwys amod i gynnal gwaith ar y safle. Ymhelaethir ar 
yr agweddau yma yn yr asesiad isod.
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Gwasanaeth Cynllunio 
Archeolegol 
Gwynedd: 

Cynhaliwyd trafodaethau rhwng yr ymgeisydd a’u cynrychiolydd 
archeolegol a GCAG er mwyn bodloni pryderon a amlygwyd am 
effaith y bwriad ar olion archeolegol. Derbyniwyd gwybodaeth 
pellach maes o law sydd yn dderbyniol ac yn ddigonol i’w amodi’n 
ffurfiol. Gweler sylwadau pellach am yr agwedd yma yn yr asesiad 
isod.

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos. Ail 
ymgynghorwyd yn llawn yn dilyn derbyn gwybodaeth pellach. Mae’r 
cyfnod hysbysebu ac ail hysbysebu wedi dod i ben, derbyniwyd y 
sylwadau/gwrthwynebiadau gan gynnwys petisiwn wedi ei arwyddo 
gan oddeutu 30 o drigolion lleol yn nodi’r canlynol:

 Pryder am y defnydd arfaethedig gan gynnwys pryderon am 
ymddygiad gwrthgymdeithasol

 Diffyg gwybodaeth
 Effaith niweidiol ar fwynderau cyffredinol yr ardal
 Yn groes i ofynion polisi’r Cyngor sydd yn cyfeirio at 

faterion iechyd a diogelwch datblygiadau newydd

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’r safle arfaethedig wedi ei leoli o fewn y ffin datblygu tref Caernarfon ac o fewn ardal 
breswyl yn bennaf.  Mae’n safle sydd eisioes wedi ei ddatblygu ac fel mae ail maen brawf polisi 
PS 5 yn nodi, “cefnogir datblygiadau…sydd yn rhoi blaenoriaeth i ddefnyddio tir ac isadeiledd 
yn effeithiol, gan flaenoriaethu ail ddefnyddio tir ac adeiladau a ddefnyddiwyd o’r blaen oddi 
mewn i ffiniau datblygu’r canolfannau gwasanaeth trefol”. 

5.2 Mae’r bwriad ar gyfer codi 4 uned neu ‘pod’ byw sydd wedi eu cynllunio a’u darparu er mwyn 
cyrraedd anghenion unigolion bregus.  Mi fyddant ym mherchnogaeth y Cyngor ac yn cael eu 
rheoli ar gyfer llety tymor byr trwy’r Cyngor mewn partneriaeth gyda landlord cymdeithasol 
cofrestredig.

5.3 Mae eglurhad y bwriad yn nodi ei fod wedi ei gynllunio i ddiwallu anghenion unigolion gyda 
anghenion cymhleth a lluosog sydd yn agored i niwed.  Nodir ymhellach y bydd y cynnig yn 
annog ymgysylltiad ac yn rhoi sefydlogrwydd i ddeiliaid trwy ddarparu llety sefydlog o ansawdd 
uchel gyda mynediad at rwydweithiau cymorth cyfagos, cysylltiadau cymunedol ac amwynderau 
hanfodol ac yn hwyluso trosglwyddo o lety byw dros dro i lety tymor hir fwy sefydlog.
Bydd y lleoliad yn galluogi cefnogaeth agos a monitro cleientiaid gan weithwyr proffesiynol fel y 
gwasanaeth prawf, Gwasanaethau Cymdeithasol, iechyd, rhwydwaith camddefnyddio sylweddau 
ac ati. Trwy ddarparu'r Pods arfaethedig, mae’r Cyngor yn ceisio diwallu angen tai penodol am 
lety tymor byr / canolig. Dywedir fod y Gwasanaethau Digartrefedd wedi nodi bod nifer y 
cleientiaid sy'n ceisio llety yn fwy na'r cyflenwad gan nad oes digon o gapasiti yn y sector rhentu 
cymdeithasol i ddarparu ar gyfer y grŵp hwn. 

5.4     Y bwriad felly yn yr achos yma fel sydd wedi ei nodi yw i ddarparu 4 uned neu pod preswyl ar y 
safle.  Maent yn fwriadol o ran ffurf ac i raddau maint, er mwyn cwrdd â gofynion unigolion sydd 
angen cefnogaeth ar gyfer anghenion neilltuol.  Nodir mai llety dros dro yw’r unedau er mwyn 
cynorthwyo defnyddwyr i sefydlogi eu bywydau a symud ymlaen i lety fwy parhaol. 
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5.5     Mae polisi TAI 1 yn caniatau codi tai o fewn safleoedd addas o fewn y ffin datblygu, tra fod 
polisiau PS 16 a PS 17 yn cyfeirio at darpariaeth tai a strategaeth anheddleoedd.  Fe welir trwy 
gyfuniad o leoliad, nifer a chapasiti fod y bwriad yn ei hanfod yn gwbl dderbyniol ar sail 
gofynion sylfaenol polisiau TAI 1, PS 16 a PS 17. 

5.6     Mae polisi TAI 15 yn ceisio sicrhau darpariaeth briodol o dai fforddiadwy yn y Canolfannau 
Gwasanaethol Trefol.  O’r wybodaeth a gyflwynwyd, cydnabyddir mai llety hunangynhaliol 
arbenigol a fwriedir yn yr achos yma sydd yn cael ei ddarparu gan Gyngor Gwynedd gyda 
chefnogaeth gan landlord cymdeithasol.  Oherwydd natur y defnydd bwriedig yn ogystal â maint 
yr unedau eu hunain, mae’n ymddangos fod yr holl unedau yn cynnig llety fforddiadwy i rai 
mewn angen ac nid yn unedau byw fydd ar gael ar y farchnad agored.  O ganlyniad credir bod y 
bwriad yn addas ac yn dderbyniol o safbwynt meini prawf perthnasol polisi TAI 15. 

5.7 Mae Polisi TAI 8 'Cymysgedd Briodol o Dai' yn ceisio sicrhau bod pob datblygiad preswyl 
newydd yn cyfrannu at wella cydbwysedd tai ac yn diwallu’r anghenion a nodir ar gyfer y 
gymuned gyfan.  Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (2018) yn nodi: “Disgwylir 
i bob cynnig am ddatblygiad preswyl ddarparu tai marchnad a/neu dai fforddiadwy sy'n diwallu’r 
angen a’r galw am dai lleol a dystiolaethwyd”.  Nodir fod gwybodaeth wedi ei gyflwyno ar ffurf 
Datganiad Tai Fforddiadwy gyda’r cais sydd yn cyfiawnhau’r angen ar gyfer unedau o’r math 
yma sef unedau 1 ystafell wely yn unig.  Mae’r Uned Strategol Tai wedi cadarnhau fod y cynnig 
yn cyfarch yr angen yn yr ardal a bod trefniadau yn eu lle i weithio gyda Chymdeithas Tai i 
weithredu’r datblygiad.  Maent hefyd yn nodi nad yw’n ymddangos fod trefniadau digonol ar gael 
ar hyn o bryd yn lleol ac mae’r cynnig yma yn darparu unedau arbenigol fyddai’n cwrdd ag angen 
penodol.  Credir felly fod y bwriad fel a gynigir yn briodol ac yn cydymffurfio â gofynion y polisi 
a’r CCA.

5.8 Ar sail yr uchod, ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisiau PCYFF 1: 
Ffiniau Datblygu, PS16: Darpariaeth Tai, PS17: Strategaeth Anheddleoedd, TAI 1: Tai yn y 
Ganolfan Isranbarthol a’r canolfannau gwasanaeth trefol, TAI 8: Cymysgedd Briodol o Dai a TAI 
15: Trothwy Tai Fforddiadwy a’u Dosbarthiad o’r Cynllun Datblygu Lleol a’r CCA Cymysgedd 
Tai a’i fod o ganlyniad yn dderbyniol mewn egwyddor.

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl

5.9 Mae’r bwriad yma ar gyfer codi 4 adeilad unllawr o’r newydd ar safle a welodd ddefnydd 
blaenorol fel safle addysg a gofal/hyfforddiant.  Roedd yr adeiladau blaenorol yn sylweddol fwy 
na’r cynnig presennol ac ar ran o’r safle oedd yn uwch ac felly yn weladwy o fewn y tirlun lleol. 
Roedd y defnydd yma hefyd yn amlwg yn golygu fod symudiadau a gweithgareddau cymharol 
ddwys yn deillio o’r safle yn enwedig ar adegau penodol o’r dydd.

5.10 Mi fyddai’r adeiladau bwriedig yn unllawr ac o faint cymharol fychan.  Maent i’w codi ar ran isaf 
y safle o ran lefel tir ac felly yn ymdoddi i mewn i’w leoliad heb sefyll allan i raddau amlwg o 
fannau ymhellach o’r safle.  Mae’r bwriad yn cynnwys elfennau eithaf modern o ran edrychiadau 
a ffurf allanol ond yn bwrpasol felly ar gyfer y defnydd arfaethedig.  Maent wedi eu cynllunio fel 
eu bod yn cyrraedd gofynion cyfredol yn ymwneud ag amrywiol ofynion gan gynnwys arbed ynni 
ac ati.  Mae polisi PCYFF 3 yn nodi y rhoddir cefnogaeth arbennig i ddyluniad arloesol sydd yn 
arddangos effeithlonrwydd ynni tra fod polisi PS 6 yn nodi y caniateir cynigion sydd yn cynnwys 
safonau dylunio cynaliadwy.

5.11    Fe welir fod amrywiaeth yn lleol o ran edrychiadau a maint adeiladau gyda’r mwyafrif o dai 
preswyl yn ddeulawr tra fod Fflatiau Pendalar sydd gerllaw, yn dri llawr.  Ystyrir fod maint, 
lleoliad ac edrychiadau a gorffeniadau allanol yr unedau yma yn dderbyniol ac wedi eu dylunio i 
bwrpas penodol ac na fyddant yn achosi effaith andwyol gweledol yn y lleoliad yma.  Yn ogystal, 
mae safon effeithlonrwydd ynni’r adeiladau hefyd yn cyfrannu tuag at greu safle cynaliadwy. 
Gwelir fod dyluniad yr unedau a gosodiad y safle yn sicrhau dyluniad cynhwysol ac effeithiol 
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sy’n galluogi mynediad llawn i bawb.  Nodir y gofynion yma yn maen prawf 7 o bolisi PCYFF 3 
ac felly credir fod y bwriad yn gwireddu’r gofyn yma.  O ganlyniad credir fod y bwriad yn 
dderbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisiau PS 6 PCYFF 3. 

5.12     Mae’r datblygiad arfaethedig yn golygu y bydd y gwaith paratoi yn clirio safle sydd wedi gor 
dyfu i raddau annerbyniol.  Yn ogystal, fe welir fod y cynnig yn bwriadu cynnal tirlunio meddal i 
bob llain yn ogystal ac ar hyd ochrau’r ffordd fynediad.  Rhagwelir hefyd y bydd coed ar ffiniau 
ehangach y safle yn cael eu cadw.  Credir fod y datblygiad wedi ystyried materion tirweddu trwy 
gadw ac ychwanegu at nodweddion naturiol y safle a thrwy hynny, mae’n cael ei ystyried yn 
dderbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisi PCYFF 4.   

5.13 Mae rhan agosaf plot 1 (sef yr agosaf at dai Llys Talar) wedi ei leoli tu cefn i rifau 4 a 3 Llys 
Talar.  Mae’r pellter rhwng yr uned a’r wal ffin yn oddeutu 10m tra fod y ffens arfaethedig yn 
rhoi oddeutu 8m rhwng y safle a ffin tai Llys Talar.  Yna fe welir fod oddeutu 18-22m rhwng 
rhan agosaf yr uned a chefn y tai tra fod oddeutu 16-18m rhwng y ffens a cefn tai Llys Talar. 
Ystyrir fod y pellteroedd yma rhwng yr adeiladau newydd a’r ffin a chefnau tai Llys Talar yn 
dderbyniol ac ni ystyrir y byddai’n cael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau’r trigolion 
cyfagos.  Cydnabyddir y byddai’r datblygiad arfaethedig yn newid i’r defnydd ac i’r safle o’i 
gymharu a’r sefyllfa yn bresennol ond ni ystyrir fod hyn ynddo’i hun yn creu sefyllfa andwyol i’r 
graddau y byddai’n annerbyniol.  Mae maen prawf 7 o bolisi PCYFF 2 yn nodi y gwrthodir 
cynigion os fyddant yn cael effaith andwyol sylweddol ar ystyriaethau amrywiol gan gynnwys 
iechyd, diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol.  Defnydd preswyl bwriedig a geir yn 
yr achos yma ac mae graddfa’r bwriad yn fychan sef 4 uned 1 ystafell wely.  Nid yw lleoliad a 
gosodiad yr unedau arfaethedig yn awgrymu y byddant o ganlyniad yn arwain at effaith andwyol 
yn lleol ac felly ni chredir fod y bwriad yn annerbyniol o safbwynt maen prawf 7 o bolisi PCYFF 
2.

5.14 Ar sail yr uchod felly, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o ran dyluniad, maint, graddfa a 
deunyddiau allanol, ac na fydd y bwriad yn debygol o gael effaith andwyol sylweddol 
annerbyniol ar unrhyw drigolion neu eiddo lleol.  Ystyrir fod y bwriad felly yn cydymffurfio gyda 
gofynion perthnasol polisiau PCYFF 2, PCYFF 3 a PCYFF 4.

5.15      Cydnabyddir fod sylwadau wedi eu derbyn gan drigolion o Ffordd Cwstenin, Ffordd Llanbeblig a 
Stryd y Faenol ar ffurf deiseb yn pryderu am effaith y datblygiad ar eu mwynderau a’r ardal yn 
gyffredinol.  Mae’r lleoliadau yma i gyfeiriad y gorllewin, de-orllewin a’r de ac yn ymylu gyda 
ffin ehangach y safle gyfan.  Mae lleoliad y datblygiad yn rhan gogleddol y safle gyda mynediad 
ffurfiol tuag at yr unedau trwy’r fynedfa sefydledig yn rhan gogleddol y safle yn unig.  Nid oes 
awgrymiad y bydd gweddill y safle yn agored i ddefnyddwyr yr unedau ac fe welir fod ffens 2m 
i’w chodi oddi amgylch yr unedau eu hunain.  Gwelir hefyd fod ffens bresennol ar hyd ffiniau 
ehangach y safle ac felly credir fod elfen o warchod eisoes yn ei le.  Mi fyddai rheolaeth cyflawn 
y safle yn nwylo’r Cyngor tra fydd rheolaeth o’r unedau o ddydd i ddydd yn nwylo landlord 
cymdeithasol mewn cydweithrediad gyda’r Cyngor.  Fe ystyrir fod mesurau presennol a’r 
mesurau bwriedig a nodir ar y cynlluniau yn addas a rhesymol ar gyfer safle o’r fath ac wedi eu 
ystyried yn dderbyniol yn nghyd destun ystyriaethau cynllunio. Nid yw’r mater o reolaeth yr 
unedau ac i raddau y defnyddwyr eu hunain, yn ystyriaethau cynllunio perthnasol ac felly yn 
faterion y tu allan i’r hyn a ellir ei ystyried fel rhan o gais cynllunio.

Materion Priffyrdd

5.16 Mae’r bwriad yn golygu ail ddefnyddio’r fynedfa a’r ffordd fynediad i mewn i’r safle oddiar 
Ffordd Fictoria i gyfeiriad y gogledd.  Mae’n fwriad cynnal gwelliannau i’r ffordd gan gynnwys 
lledu’r ffordd o’r 4-4.5m presennol i 5.5m a chreu llwybr cerdded ynghyd a chreu man troi i 
mewn at yr unedau.  Oherwydd natur defnydd yr unedau, nid oes mannau parcio yn cael eu 
darparu ar gyfer defnyddwyr ond fe gredir y byddai lle digonol gerllawi ymwelwyr barcio dros 
dro, er enghraifft, ar Ffordd Fictoria a Ffordd Pendalar ble does dim cyfyngiadau parcio 
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presennol.  Mae’r safle mewn lleoliad hygyrch oddeutu 400-500m o ganol y dref tra fod y 
gosodiad a dyluniad yn sicrhau mynediad i ystod eang o ddefnyddwyr.  Mae’r llwybr troed o’r 
safle i gysylltu gyda Ffordd Fictoria yn sicrhau fod llwybr troed cyflawn o’r safle tuag at canol y 
dref a chysylltiadau trafnidiaeth sefydledig.

5.17 Mae’r Uned Drafnidiaeth wedi cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad ac yn awgrymu 
cynnwys amodau perthnasol i sichrau datblygiad derbyniol.  Er mwyn cadarnhau safbwynt 
materion priffyrdd, derbyniwyd sylwadau pellach gan yr Uned Drafnidiaeth sydd yn nodi y 
cytunwyd yn ystod trafodaethau cychwynnol nad oedd angen llecynnau parcio penodol ar gyfer 
pob uned, ond fod rhaid darparu ffordd stad o led safonol gyda man troi maint safonol arni er 
mwyn diogelu mynediad digonol nid yn unig ar gyfer cludo’r unedau prefab i’r safle ond hefyd ar 
gyfer mynediad i injan dan neu ambiwlans mewn argyfwng.  Credir fod y ffordd a’r man troi sy’n 
cael ei gynnig ar hyn o bryd yn ddigonol ar gyfer y cais dan sylw.  Mae’r lled o 5.5m yn ddigon i 
ddau gerbyd basio, felly i’r defnydd yma gellir dynodi un ochr ar gyfer parcio i ‘ymwelwyr’, 
gyda’r llall fel ffordd mynediad.  Os daw cynllun arall yn ei flaen yn y dyfodol yna bydd angen 
man troi ymhellach i mewn i’r safle ac mi fysai’n bosibl trosi’r man troi yma i mewn i lecynnau 
parcio penodol ar gyfer yr 4 uned sengl.

5.18 Ar sail hyn felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion perthnasol polisiau PS4, 
TRA 2 a TRA 4.

Materion Ieithyddol

5.19 Mae’r lefel cyflenwad dangosol o dai newydd i’w codi ar gyfer tref Caernarfon yn nodi ffigwr o 
415 yn ystod oes y Cynllun.  Yn fras, mae niferoedd sydd wedi eu cwblhau neu wedi ei ddynodi 
ar gyfer datblygu yn 286 ac felly mae capasiti ddigonol ar gael i godi’r unedau newydd yma.  Gan 
fod maen prawf 1b o bolisi PS 1 yn nodi mai dim ond ar adegau y bydd datblygiad preswyl yn 
darparu mwy na’r ddarpariaeth tai dangosol y bydd angen gofyn am Ddatganiad Iaith Gymraeg, 
yn yr achos yma fe ystyrir fod y bwriad yn cydymffurio â gofynion y polisi hwn.  Rhaid nodi yn 
ogystal fod yr angen lleol wedi ei gydnabod ac felly datblygiad fyddai’n cefnogi’r galw lleol yma 
fyddai’n cael ei wireddu.  Credir yn ogystal fod modd sicrhau mai enw Cymraeg a roddir i’r safle 
fyddai’n adlewyrchu’r cymeriad lleol.  

Llecynnau Agored/Darpariaeth addysgol

5.20 Mae polisi ISA 5 yn sicrhau darpariaeth briodol o lecynnau agored o fewn datblygiadau preswyl 
newydd o 10 neu fwy o unedau ble nad yw llecynnau agored presennol yn gallu diwallu 
anghenion y datblygiad bwriedig.  Yn yr achos yma, mae’r bwriad yn cynnwys nifer o unedau 
byw sydd yn llai na’r trothwy fel a nodir yn y polisi ac felly nid yw gofynion polisi ISA 5 yn 
gwbl berthnasol.  Er hynny, mae’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd wedi nodi fod safle’r cais o 
fewn safle ehangach ac os oes unrhyw fwriad i ddatblygu gweddill y safle i’r dyfodol, yna bydd 
rhaid ystyried yr elfen yma bryd hynny.

5.21     Yn yr un modd, gan mai unedau 1 ystafell wely a ddarperir yn yr achos yma, ni fyddai’r angen am 
gyfraniad addysgol yn berthnasol yn yr achos yma er mwyn bodloni gofynion polisi ISA 1. 

Materion Bioamrywiaeth 

5.22 Mae’r Uned Bioamrywiaeth wedi cadarnhau fod angen darparu asesiad ecolegol ar gyfer y safle.  
Derbyniwyd Asesiad Amgylcheddol Cychwynol ynghyd ac Arolwg Ystlumod ac Asesiad Effaith 
Ecolegol maes o law sydd wedi asesu’r safle o ran ystyriaethau perthnasol. 

5.23 Mae cyfres o argymhellion yn cael eu cynnig yn yr adroddiadau, ac er mwyn gallu cefnogi’r 
bwriad awgrymir cynnwys amod sydd yn datgan fod angen dilyn yr argymhellion a geir yn yr 
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asesiadau ecolegol Gan fod yr arolwg yn cadarnhau’r sefyllfa ecolegol ar y safle a’r math o 
liniaru sydd ei angen credir ei bod yn rhesymol i gytuno a rheoli’r wybodaeth yma drwy amod 
cynllunio ffurfiol.

5.24 Ar sail hyn, cadarnhaodd yr Uned Bioamrywiaeth trwy ymgynghoriad ffurfiol fod y bwriad yn 
dderbyniol ac felly ystyrir fod y datblygiad yn dderbyniol yn nhermau ei effaith ecolegol lleol ac 
ar rywogaethau a warchodir yn ddarostynedig i dderbyn datganiad lliniaru perthnasol, ystyrir 
felly fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisiau PS 19 a AMG 5 a chyngor a geir yn NCT 
5.  Nodir hefyd yma fod CNC wedi cadarnhau yn dilyn ail ymgynghori ar sail y wybodaeth 
Ecolegol ychwanegol nad oedd ganddynt unrhyw sylwadau pellach ond yn awgrymu trafod y 
mater gyda ecolegydd y Cyngor, sydd fel a nodir uchod, wedi cadarnhau fod y bwriad yn 
dderbyniol ac i gynnwys amodau priodol.

             Materion Archeolegol

5.25      Mae’r safle wedi ei leoli ger safle Caer Rufeinig Segontiwm sydd yn heneb gofrestredig. Cafwyd 
cryn drafodaeth ynglyn ag effaith y datblygiad arfaethedig ar yr heneb gofrestredig yma gan 
gynnwys yr effaith ar osodiad y gaer ei hun ac unrhyw olion archeolegol tebygol ar y safle sydd 
i’w ddatblygu sydd yn ochri gyda safle o bwysigrwydd uchel fel hwn.

5.26     O ganlyniad i sylwadau a phryderon a godwyd gan CADW yn ogystal â Gwasanaeth Cynllunio 
Archeolegol Gwynedd (GCAG), diweddarwyd y wybodaeth sef yr Asesiad Archeolegol ac fe 
gyflwynwyd Asesiad o’r Effaith ar Treftadaeth.  Yn gryno, cafwyd sylwadau ar gynnwys y 
wybodaeth gan CADW a GCAG gan nodi pryderon am y wybodaeth ynghyd â chyfeiro at gostau 
tebygol fyddai’n debygol o gynnal gwaith cloddio ar y safle a allai effeithio ar hyfywdra’r 
datblygiad arfaethedig.  Derbyniwyd ymatebion i’r sylwadau gan ymgynghorwyr archeolegol ar 
ran yr ymgeisydd trwy ddiwygio’r asesiadau arbenigol.  Ail ymgynghorwyd yn llawn gyda’r cyrff 
arbenigol a derbyniwyd yr ymatebion canlynol:

 CADW – cyflwynwyd gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd i gefnogi’r cais yma gan 
gynnwys cyfiawnhad fwy cyflawn ar gyfer gwaith cofnodi’r safle a chostau tebygol o gynnal 
archwiliad llawn o’r safle. Gan fod yr ymgeisydd yn ymwybodol o gostau ynghlwm gyda 
amod i gynnal gwaith ar y safle a’u cyfrifoldeb i gynnal y gwaith fel yr awgrymir, mae’r 
amod yn cyrraedd y gofynion perthnasol.

 GCAG – mae’r wybodaeth diwygiedig wedi ymateb i fwyafrif y pryderon a amlygwyd yn ein 
sylwadau cychwynnol. Awgrymir y dylid cynnwys amodau priodol ar gyfer lliniaru effaith y 
datblygiad gan gynnwys cytuno ar raglen waith archeolegol ar gyfer y safle a pharatoi 
adroddiad manwl o ganlyniadau’r gwaith archwilio ar ôl cwblhau’r gwaith.

5.27     Mae datblygu safle fel a geir yma mor agos i heneb bwysig fel Segontiwm yn sicr o godi nifer o 
gwestiynau o ran yr effaith ar olion archeolegol tebygol.  Er fod y safle wedi ei ddatblygu eisioes 
trwy godi’r adeiladau a fu’n gweithredu fel Ysgol Pendalar a Chanolfan Segontiwm a’r holl 
adnoddau cysylltiol, mae angen sicrhau nad yw datblygiadau pellach yn effeithio ymhellach ar 
unrhyw olion tebygol.  Trwy dderbyn cadarnhad CADW a GCAC y byddai amodau yn addas yn 
yr achos yma, rhaid asesu’r bwriad yng nghyd destun polisiau a chanllawiau penodol.

5.28     Mae polisiau AT 1 a AT 4 ill dau yn nodi’r pwysigrwydd o gynnal asesiad trwylwyr ac asesiad o 
effaith datblygiadau newydd ar safleoedd neu ddynodiadau wedi eu gwarchod.  Credir fod 
gwybodaeth addas a digonol wedi ei gyflwyno yn yr achos yma i asesu’r bwriad yn llawn a thrwy 
gynnwys amodau penodol gellir sicrhau na ddylid ymgymryd ag unrhyw ddatblygiad hyd nes y 
cytunir ar raglen o waith archeolegol pellach fyddai’n bodloni pryderon CADW a GCAG.  Rhaid 
nodi, er y gellir argymhell caniatau’r cais, y gall rhaglen o’r fath fod yn gymhleth a chostus 
gyda’r potensial i wneud y cynllun yn anhyfyw.  Mae’r ymgeisydd yn ymwybodol o’r sefyllfa 
yma ac wedi darparu costau amlinellol.  Credir felly fod asesiad a gwybodaeth trylwyr wedi ei 
gyflwyno, fod sylwadau gan gyrff perthnasol wedi eu derbyn ac o ganlyniad fod asesiad llawn 
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wedi ei wneud yn erbyn polisiau mabwysiedig.  O fewn NCT 24, fe rhoddir y cyngor canlynol: 
“ellir cysoni anghenion archeolegol a datblygu a gellir osgoi gwrthdaro posibl rhwng cynigion ar 
gyfer datblygu a’r nod o ddiogelu gweddillion archeolegol pwysig yn aml drwy drafodaethau cyn 
ymgeisio.  Dylai’r trafodaethau hyn fod rhwng yr ymgeisydd, yr awdurdod cynllunio lleol, eu 
cynghorwyr archeolegol ac, mewn achosion lle y gellir effeithio ar henebion cofrestredig, 
Cadw....Dylai’r awdurdod cynllunio lleol ystyried y polisïau a’r ystyriaethau perthnasol a’u 
pwyso a’u mesur yn erbyn buddiannau’r datblygiad arfaethedig a’r angen amdano”.  O ganlyniad, 
ac o ganlyniad i ystyriaeth lawn o’r holl faterion Cynllunio perthnasol credir fod y bwriad yn 
dderbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisiau PS 20, AT 1 a AT 4 yn ogystal â Nodyn 
Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol a Pholisi Cynllunio Cymru.

             Materion draenio

5.29      Mae’r datblygiad arfaethedig wedi ei ddylunio i gynnwys ac ymgorffori mesurau draenio safonol 
a chyfredol.  Mae gofynion presennol ar gyfer darparu unedau byw newydd yn nodi ei bod yn 
ofynnol i bob datblygiad newydd yng Nghymru sy’n 100 metr sgwâr neu’n fwy fod â System 
Ddraenio Gynaliadwy ar gyfer rheoli dŵr wyneb.  Mae hyn yn cael ei gyfleu trwy faen prawf 6 
polisi PCYFF 3 sydd yn nodi’r angen i systemau draenio fod wedi’u dylunio i gyfyngu rhediad 
dŵr wyneb a pherygl risg llifogydd ac atal llygredd.  Fel sydd yn arferol, ategir cyfarwyddyd 
safonol gan Dŵr Cymru a gwybodaeth am gyflwyno cais i awdurdodi cynlluniau draenio 
cynaliadwy.  Trwy wneud hyn, credir fod y bwriad yn dderbyniol ac yn unol a gofynion maen 
prawf 6 polisi PCYFF 3.

Ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus

5.30 Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos.  Derbyniwyd sylwadau gan 
drigolion lleol fel sydd wedi ei nodi uchod.  Cydnabyddir fod pryder sylweddol wedi ei amlygu 
ynglyn â’r bwriad.  Mae lleoliad yr unedau o fewn rhan bychan o safle ehangach gan wneud 
defnydd o nodweddion sydd eisoes wedi eu creu gan gynnwys y fynedfa a’r ffordd fynediad 
bresennol.  Mae gosodiad y safle arfaethedig wedi ei gynllunio er mwyn sicrhau lleoliad addas ar 
gyfer darpar ddefnyddwyr.  Ni chredir y byddai lleoliad a ffurf y datblygiad yn arwain at 
bryderon uniongyrchol amlwg ar fwynderau lleol, ac felly ni chredir yn yr achos yma fod 
rhesymau cynllunio amlwg dros wrthod y cais.

6. Casgliadau:

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol yn llawn gan gynnwys 
polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r holl sylwadau a dderbyniwyd, ystyrir 
fod y bwriad yma yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion y polisiau perthnasol fel a 
nodir uchod.

7. Argymhelliad:

7.1 Caniatau – amodau:

1. Amser
2. Cydymffurfio gyda’r cynlluniau
3. Tirlunio
4. Amodau  bioamrywiaeth 
5. Amodau priffyrdd
6. Oriau gweithio
7. Archeoleg
8. Darparu storfa biniau cyn preswylio
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9. Ffens i’w gosod cyn preswylio
10. Dŵr Cymru
11. Tynnu PD

Nodiadau:
Dwr Cymru
SUDS
Priffyrdd
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Rhif:    2

Cais Rhif: C19/0890/35/MG

Dyddiad 
Cofrestru:

25/09/2019

Math y Cais: Materion a gadwyd yn ôl

Cymuned: Criccieth

Ward: Criccieth

Bwriad: Cais materion a gadwyd yn ôl ar gyfer dymchwel adeiladau 
presennol a chodi 7 uned preswyl fel a ganiatawyd yn 
amlinellol o dan gyferinod C17/0912/35/AM 

Lleoliad: Station Bakery, Stryd Fawr, Criccieth LL52 0RN

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

1.1 Cais materion a gadwyd yn ôl ar gyfer dymchwel adeiladau presennol a chodi 7 uned 
preswyl (2 i fod yn fforddiadwy) fel a ganiatawyd yn amlinellol o dan gyfeirnod 
C17/0912/35/AM.  Caniatawyd y cais amlinellol gyda dyluniad a thirweddu yn unig 
wedi ei gadw yn ôl, ac felly mae’r cais gerbron ar gyfer asesu dyluniad a thirweddu 
yr unedau yn unig, gan fod yr egwyddor ynghyd â’r materion yn ymwneud gyda 
mynedfa, llunwedd a graddfa eisoes wedi eu caniatáu o dan y cais amlinellol. 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli i’r gogledd o’r rheilffordd.  Mae llwybr cyhoeddus yn 
rhedeg ar hyd ond tu allan i ffin orllewinol y safle ac i’r gogledd o’r safle mae’r Stryd 
Fawr.  Mae tai annedd, tafarndy a Gorsaf Rheilffordd ger y safle.  Mae’r safle i gyd o 
fewn ffin ddatblygu Criccieth. 

1.3 Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd fel rhan o’r cais gerbron yn cadarnhau fod graddfa 
ac uchder yr anheddau yn parhau yn unol â’r hyn a ganiatawyd o dan y caniatâd 
amlinellol, ac yn cadarnhau lefelau llawr gorffenedig sy’n rhyddhau amod 13 o’r 
caniatâd amlinellol hefyd.  Mae’r dyluniad bwriedig yn syml ac mae bwriad gorffen 
yr anheddau gyda tho llechi a’r waliau allanol wedi eu rendro yn liwiau gwyn a 
llwyd.

1.4 Mae’r cynllun bloc yn cadarnhau’r gorffeniad caled a meddal o ran tirweddu sy’n 
rhyddhau’r elfen materion a gadwyd yn ôl yn amod 3 o’r caniatâd amlinellol yn 
ogystal a gofyniad amod 14 sy’n gofyn am gynllun tirlunio. 

1.5 Cyflwynwyd cynlluniau diwygiedig ar y 04.12.2019 oedd yn cynnwys blychau nythu 
ar gyfer adar.

1.6 Nodir fod gwaith mewn cyswllt â’r datblygiad gerbron wedi cychwyn ar y safle, ac 
fod yr adeiladau presennol eisoes wedi eu dymchwel.  Mae’r ymgeisydd yn 
ymwybodol nad oes caniatâd cynllunio llawn yn bodoli ar y safle ar hyn o bryd ac 
mae’r gwaith wedi peidio 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 O dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 
Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy a hefyd i gymryd pob cam rhesymol wrth 
arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 
Mae'r adroddiad hwn wedi ei baratoi gan gymryd i ystyriaeth dyletswydd y Cyngor 
a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi ei ddatgan yn y Ddeddf 2015, ac 
wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ymgeisio i sicrhau fod anghenion y 
presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu 
hanghenion hwythau. Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol neu annerbyniol ar 
gyflawniad yr amcanion llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig.
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2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 
Gorffennaf 2017 

PS 5: Datblygu cynaliadwy
PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu
PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle
PCYFF 4: Dylunio a thirweddu
PS 19: Gwarchod a lle bo’n berthnasol gwella’r amgylchedd naturiol

2.4 Polisïau Cenedlaethol:
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10) 2019
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2009)

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

C06D/0758/35/AM – Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu 7 tŷ annedd – 
Caniatáu – 13.07.2009

C12/0476/35/AM – Cais amlinellol ar gyfer dymchwel  adeiladau presennol a chodi 
7 uned breswyl – Caniatáu – 17.10.2013

C17/0912/35/AM – Ail-gyflwyniad o gais a ganiatawyd o dan C12/0476/35/AM ar 
gyfer dymchwel adeiladau presennol a chodi 7 uned breswyl – Caniatáu 29.08.2019

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Sylwadau/Cwestiynau
1. A oes galw am y math yma o dai yng Nghriccieth 

gan bobl leol neu ai denu mwy o bobl yma yw’r 
bwriad?

2. A oes modd gosod amod person lleol ar y tai?
3. A oes angen tai fforddiadwy mewn datblygiad fel 

hyn?
Mae’n ymddangos bod y gwaith wedi cychwyn yn barod.

Dwr Cymru: Dim sylwadau i’w cynnig

Uned Drafnidiaeth: Heb eu derbyn

Uned Llwybrau: Heb eu derbyn

Bioamrywiaeth: Sylwadau 01.10.2019
Mae bwriad i godi adeiladau tal sydd yn 3 llawr, felly 
buasai’r adeiladau yn ardderchog ar gyfer darparu llefydd 
nythu i wenoliaid. Hoffwn y cynlluniau ddangos blychau 
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gwenoliaid yn cael eu rhoi yn y waliau yn ystod y gwaith 
adeiladu.

Sylwadau 16.12.2019
Yn dilyn fy sylwadau ym mis Hydref, mae’r pensaer wedi 
darparu cynlluniau diwygiedig. ‘Rwyf yn falch iawn i weld 
fod y cynlluniau diwygiedig yn dangos bydd blychau nythu 
gwenoliaid yn cael eu gosod ar yr adeiladau newydd.

Gallaf gadarnhau fy mod yn fodlon gyda’r cynlluniau ar 
gyfer y bwriad uchod.

Network Rail: Heb eu derbyn

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybuwyd trigolion cyfagos. 
Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ar 08.11.2019 a derbyniwyd 
1 gohebiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad:

   Pryder ynglŷn ac uchder yr adeiladau bwriedig

5. Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’r cais gerbron ar gyfer materion a gadwyd yn ôl yn dilyn caniatad amlinellol ar 
gyfer dymchwel yr adeiladau presennol a chodi 7 uned preswyl yn ei le.  Mae 
egwyddor y bwriad gan gynnwys materion mynedfa, llunwedd a graddfa, ynghyd â’r 
elfen fforddiadwy eisioes wedi eu caniatau ac felly nid oes modd i’r cais yma ail 
asesu’r materion yma yn unol â’r drefn ceisiadau amlinellol a materion a gadwyd yn 
ôl.  O ganlyniad yr unig faterion a asesir yn y cais hwn yw materion dyluniad a 
thirweddu.

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl 

5.2 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ardal gymysg o anheddau amrywiol ac adeiladau 
masnachol.  Mae nodweddion dyluniadol amrywiol yn yr ardal. Mae’r dyluniad, 
gorffeniad a’r tirweddu bwriedig yn syml ac ystyrir ei fod yn cydweddu â’r ardal ac 
yn dderbyniol o ran effaith weledol.

5.3 Nodir fod cefnau’r adeiladau bwriedig yn cefnu gyda adeilad busnes y Swyddfa Bost, 
ac bod blaen yr adeiladau yn wynebu tai wedi eu lleoli ar Teras Parciau sydd wedi eu 
lleoli dros y ffordd.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad gerbron yn cael effaith andwyol ar 
fwynderau cyffredinol na phreifatrwydd y trigolion cyfagos.

5.4 Ystyrir fod y manylion yma yn dderbyniol ac yn cydymffurfio â gofynion pholisiau 
PS5, PCYFF 2, 3 a 4 o’r CDLl.
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Yr ymateb i’r ymgymghoriad cyhoeddus

5.5 Yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus, derbyniwyd sylwadau ynglyn ac uchder 
yr adeiladau.  Fel a nodir uchod mae graddfa eisioes wedi ei ganiatau o dan y caniatad 
amlinellol, ac mae’r cynlluniau a gyflwynwyd fel rhan o’r cais yma yn cydymffurfio 
â’r hyn a ganiatawyd o dan y cais amlinellol.  

6. Casgliadau:

6.1 Cadarnheir felly fod y materion a gadwyd yn ôl ar ganiatad amlinellol i ddymchwel 
yr eiddo blaenorol a chodi 7 uned preswyl (2 i fod yn fforddiadwy) o dan gyfeirnod 
C17/0912/35/AM yn dderbyniol ac yn unol â’r polisiau cynllunio a nodir uchod. 

7. Argymhelliad:

7.1 Caniatau - 

1. Nodyn fod amodau 13 a 14 o’r caniatad amlinellol sy’n ymwneud â lefel llawr 
gorffenedig a chynllun tirweddu wedi eu rhyddhau fel rhan o’r caniatad yma.
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Rhif:    3

Cais Rhif: C19/0733/41/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

30/07/2019

Math y Cais: Llawn

Cymuned: Llanystumdwy

Ward: Llanystumdwy

Bwriad: Cais i newid amod 1 o C14/0061/41/AM ac amod 1 o 
C18/0249/41/MG er mwyn ymestyn cyfnod cychwyn y 
gwaith, newid gosodiad a dyluniad y tai bwriedig ynghyd 
â’r cyfran o unedau fforddiadwy yn y cytundeb 106 
cysylltiol 

Lleoliad: Tir yng nghefn Madryn Arms Hotel, Madryn Terrace, 
Chwilog, Pwllheli, LL53 6SH

Crynodeb o’r 
Argymhelliad: 

DIRPPRWYO’R HAWL I GANIATÁU GYDAG AMODAU AC YN 
DDAROSTYNEDIG I DDIWYGIO’R CYTUNDEB 106
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1. Disgrifiad:

1.1 Mae’r cais yma yn gais llawn ar gyfer newid amod 1 o ganiatad cynllunio C14/0061/41/AM 
ac amod 1 o ganiatad C18/0249/41/MG er mwyn ymestyn y cyfnod cychwyn gwaith, newid 
gosodiad a dyluniad y tai bwriedig ynghyd â’r cyfran o unedau fforddiadwy yn y Cytundeb 
106 cysylltiol. 

1.2 Mae caniatad cynllunio amlinellol a caniatad materion a gadwyd yn ôl esioes wedi eu rhoi o 
dan gyfeirnodau C14/0061/41/AM ac C18/0249/41/MG ar gyfer codi 15 tŷ preswyl i 
gynnwys 5 uned fforddiadwy.  Mae’r cais gerbron yn golygu newid gosodiad a dyluniad y tai 
ynghyd â lleihau’r cyfran o dai fforddiadwy o 5 i 2. 

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

1.4 Mae’r bwriad yn darparu 11 tŷ 3 llofft (sy’n cynnwys tai a plotiau o faint amrywiol gan 
gynnwys rhai gyda ac heb modurdy cysylltiol) 2 dŷ 2 lofft fforddiadwy a 2 dŷ 4 llofft.  Mae 
cynllun tirweddu wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais.   

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

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

PS1: Yr Iaith Gymrawg a’r Diwylliant Cymreig
ISA 5: Darparu Llecynnau agored mewn datblygiad tai newydd
TRA 2: Safonau Parcio
TRA 4: Rheoli ardrawiad cludiant
PS 5: Datblygu Cynaliadwy
PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt
PCYFF 1: Ffiniau datblygu
PCYFF 2:  Meini prawf datblygu
PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle
PCYFF 4:  Dylunio a thirweddu
PS 17: Strategaeth Aneddleoedd
TAI 3: Tai mewn Pentrefi Gwasanaeth
PS18 Tai Fforddiadwy
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TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a’u dosbarthiad
PS19: Gwarchod lle bo’n berthnasol  gwella’r amgylchedd naturiol
PS20: Diogelu a lle bo’n berthnasol wella asedau treftadaeth

Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy Ebrill 2019
Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai (Hydref 2018)
Canllaw Cynllunio Atodol – Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd (Mawrth 
2019)
Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio
Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy
Canllaw Cynllunio Atodol – Datblygiadau tai a darpariaeth addysgol

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio
Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy
Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored
Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10) 2019

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

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

C18/0249/41/MG - Cais materion a gadwyd yn ol ar gyfer codi 15 ty preswyl i gynnwys 5 
uned fforddiadwy a ganiatawyd yn amlinellol o dan C14/0061/41/AM – CANIATAU - 05-
Nov-2018

4.          Ymgynghoriadau

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Cefnogi

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a cadarnhaf nad oes gennyf wrthwynebiad 
i’r bwriad.  Yn gyffredinol mae gosodiad y trefn parcio a’r ffordd 
stad yn dderbyniol fodd bynnag argymhellaf newid y ‘1.8m wide 
grassed service strip’ a’r stribyn gwasanaeth 600mm o led wedi’i 
orffen mewn concrid, i gydymffurfio â safonau mabwysiadu’r 
cyngor.  Nodaf hefyd bwriad i leoli storfa nwy LPG cymunedol ar 
ymylon y stad. Er nad oes gwrthwynebiad i’r elfen yma gofynnaf 
am fanylion pellach mewn perthynas a’i ddyluniad, fel er enghraifft 
manylion unrhyw derfyn i’r storfa a cadarnhad o’r pwynt mynediad 
iddo (gyda cerbyd tanwydd ac ar droed).

Dŵr Cymru: Dim sylwadau i’w cynnig

Tai Fforddiadwy: Mae’r bwriad yn cyfarch y gofyn am dai fforddiadwy yn 
yr ardal.

Uned Draenio Tir: Does dim gwrthwynebiad gan yr uned i’r cais uchod.  Fodd bynnag 
mae werth nodi nad oes cynllun draenio dwr wyneb wedi ei 
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gyflwyno yn unol ag amod 15 o ganiatad cynllunio 
C14/0061/41/AM, ac y bydd y Cyngor yn ystyried egwyddorion 
Safonnau Statudol Draenio Cynaladwy (2019) wrth adolygu 
cynllun draenio ar gyfer y safle.

Hefyd yn ôl rhan 2.39 o Ganllawiau Statudol ar Ddraenio 
Cynaliadwy Llywodraeth Cymru bydd cymeradwyaeth CCS (SAB) 
yn ofynnol os dyfarnwyd y caniatâd cynllunio gydag amod 
ynghylch mater a gedwir yn ôl (h.y. cyn Ionawr 2019) ac os na 
wneir cais am gymeradwyaeth i’r mater a gedwir yn ôl cyn 7 
Ionawr 2020.

Uned Bioamrywiaeth: Dim ymateb

Cyfoeth Naturiol 
Cymru: 

Heb eu derbyn

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

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

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’r cais yma yn gais llawn ar gyfer newid amod 1 o ganiatad cynllunio C14/0061/41/AM 
ac amod 1 o ganiatad C18/0249/41/MG er mwyn ymestyn y cyfnod cychwyn gwaith, newid 
gosodiad a dyluniad y tai bwriedig ynghyd â’r cyfran o unedau fforddiadwy yn y cytundeb 
106 cysylltiol.  Mae’r egwyddor y bwriad yma wedi ei dderbyn a’i sefydlu eisoes trwy’r 
caniatâd cynllunio amlinellol a materion a gadwyd yn ôl sydd eisioes wedi eu caniatau ar y 
safle.  Mae’r caniatadau yma a benderfynwyd yn unol gyda’r Cynllun Datblygu Unedol ar y 
pryd a’r polisiau eraill perthnasol, yn parhau ar y safle ac yn sefydlu egwyddor y bwriad 
gerbron.  Mae hyn yn ystyriaeth faterol cynllunio.  Mae’n bwysig ystyried felly os yw’r 
amgylchiadau neu’r sefyllfa bolisi cynllunio wedi newid ers caniatáu’r ceisadau yma yn 
wreiddiol, ac asesu’r newidiadau yn erbyn y polisiau cyfredol. 

5.2 Yn sgil polisiau lleol, penderfynodd yr Awdurdod Cynllunio Lleol y cais amlinellol ar sail 
polisïau Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd, a’r cais materion a gadwyd yn ôl ar sail polisiau 
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Mon.  Erbyn hyn, mae Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd 
a Môn wedi ei fabwysiadu, ac felly mae newid materol wedi bod yn y polisïau ers penderfynu 
egwyddor y cais amlinellol blaenorol.

5.3 Mae polisïau PCYFF 1, TAI 3, TAI 15 a PS18 yn berthnasol i’r cais hwn.  Mae polisi PCYFF 
1 yn adnabod ffiniau datblygu ar gyfer canolfannau a phentrefi o fewn y Sir ac yn cadarnhau 
y caniateir cynigion y tu mewn i ffiniau datblygu yn unol â pholisïau a chynigion eraill y 
cynllun yma, polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill.  Mae 
polisi TAI 3 yn adnabod safle’r cais fel safle sydd wedi ei ddynodi ar gyfer 18 o dai 
(cyfeirnod T63). Mae polisi TAI 15 yn adnabod trothwy cynnig fforddiadwy o 2 neu fwy o 
unedau o dai ar gyfer datblygiadau o fewn Pentrefi Gwasanaeth, ac y dylai 10% o’r cynnig 
fod ar gyfer angen fforddiadwy.  Mae’r canran o dai fforddiadwy a ofynnir erbyn hyn o dan y 
Cynllun Datblygu Lleol yn llai na’r hyn oedd yn ofynnol o dan y Cynllun Datblygu Unedol ac 
sydd eisioes wedi ei ganiatau ar y safle.  Er fod y caniatadau blaenorol yn darparu 5 uned 
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fforddiadwy, mae’r bwriad i ddarparu 2 uned erbyn hyn yn cydymffurfio â gofynion y polisi 
cynllunio cyfredol (TAI 15).  Byddai modd i’r datblygwr anwybyddu ei ganiatad cyfredol a 
chyflwyno cais cynllunio llawn o’r newydd ar gyfer 15 tŷ a 2 fforddiadwy (sef y bwriad 
gerbron) ac byddai’r bwriad newydd yma yn cydymffurfio â’r polisiau cynllunio cyfredol.  Ar 
sail hyn, mae’r datblygiad erbyn hyn yn cynnig 2 uned fforddiadwy allan o 15 uned yn 
gyfangwbl, sydd oddeutu 10% o’r unedau.  Mae’r unedau fforddiadwy yma wedi eu lleoli o 
fewn canol y safle ac yn dai 2 llofft sy’n cydymffurfio â’r angen yn yr ardal am dai 
fforddiadwy ac sydd wedi ei gadarnhau gan Uned Strategol Tai.  Mae’r nifer o unedau a 
gynigir yn gyfangwbl yn dderbyniol o ystyried fod polisi TAI 3 yn disgwyl oddeutu 18 o 
unedau o’r safle. 

5.4 Mae prisiad marchnad agored wedi eu derbyn ar gyfer y ddau uned fforddiadwy sy’n 
cadarnhau fod yr unedau yma o fewn gafael y rhai hynny sydd mewn angen am dai 
fforddiadwy yn yr ardal. 

5.5 Mae’r bwriad yn cynnig cymysgedd priodol o 11 tŷ 3 llofft (rhai gyda a heb modurdy 
cysylltiol a maint gerddi gwahanol), dau dŷ 2 lofft (fforddiadwy) a dau dŷ 4 llofft, ac mae’n 
cynnig mwy o amrywiaeth o’i gymharu a’r cynllun blaenorol oedd yn cynnig 11 tŷ 3 lloft, 3 
tŷ 4 llofft ac un byngalo 2 lofft.  Mae’r asiant yn cadarnhau fod y cymysgedd bwriedig yn 
seiliedig ar Asesiad Angen Tai Gwynedd.  Ystyrir felly fod y datblygiad yma yn parhau i 
gydymffurfio â pholisïau tai cyfredol a’r canllawiau cynllunio atodol cyfredol sy’n ymwneud 
ag Ymrwymiad Cynllunio, Tai Fforddiadwy a Chymysgedd Tai.

5.6 Ar sail fod y ddarpariaeth fforddiadwy yn dderbyniol, ystyrir nad oes angen Datganiad Iaith 
Gymraeg yn yr achos yma gan nad yw’r bwriad yn cyrraedd y trothwyon a nodi yn meini 
prawf rhif 1 o bolisi PS 1.  Er hyn, gellir gosod nodyn ar y caniatad cynllunio yn annog enwau 
Cymraeg ar y stad ac felly ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisi PS 1.

Mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol  a phreswyl

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

5.8 Roedd y bwriad gwreiddiol yn golygu codi 15 o dai gan gynnwys un byngalo ar y safle, erbyn 
hyn mae’r bwriad i godi 15 tŷ deulawr.  Mae’r cynllun safle yn debyg i’r hyn sydd wedi ei 
ganiatau’n flaenorol o ran lleoliad y ffordd stad a’r tai, ond fod manylion pen draw’r ffordd a 
lleoliad y tai o fewn y plotiau ayyb wedi eu diweddaru, ynghyd â’r math o dai sy’n cael eu 
cynnig a’u dyluniad. 

5.9 Mae’r cynlluniau sydd wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais gerbron yn cynnwys nodweddion 
dyluniadol sy’n welliant o’r cynlluniau sydd esioes wedi eu caniatau.  Ystyrir felly fod y tai 
yn dderbyniol o ran eu lleoliad, maint a dyluniad ar sail y cynlluniau a gyflwynwyd.  Mae 
bwriad gorffen yr anheddau gyda chymysgedd o rendr a chladin sydd i’w gytuno. 

5.10 Mae’r safle wedi ei leoli tu cefn i res o dai presennol a’r tŷ tafarn, ond mae yna drac a thir 
gwag/parcio wedi ei leoli rhwng y safle a’r tai preswyl yma, ac felly ni ystyrir y byddai’r 
bwriad yn cael effaith uniongyrchol o ran goredrych na effaith andwyol ar fwynderau 
preswylwyr y tai yma. 
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5.11 Mae’r dafarn sydd wedi ei leoli wrth fynedfa’r safle wedi ei rhestru, ac mae effaith y fynedfa 
ar yr adeilad wedi ei asesu a’i ganiatáu yn flaenorol o dan y cais amlinellol.  Nid oes newid i’r 
rhan yma o’r cais.  Mae maes parcio presennol y dafarn ynghyd â thir gwag sy’n cael ei 
ddefnyddio ar gyfer parcio ac adeiladau allanol wedi eu lleoli rhwng cefn y dafarn a safle’r 
cais.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad, y cynllun safle na’r tai bwriedig yn cael effaith andwyol ar 
gymeriad na gosodiad yr adeilad rhestredig ac felly ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â 
gofynion polisi PS20 o’r CDLl.

5.12 Nodir nad yw’r cynllun tirlunio a gyflwynwyd yn cynnwys tirweddu i gefn y safle sy’n ffinio 
a’r cae amaethyddol ac i’r perwyl hyn ystyrir ei fod yn rhesymol gosod amod cynllunio i 
gytuno cynllun tirlunio ar gyfer y bwriad. 

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

Materion Trafnidiaeth

5.14 Mae’r fynedfa i’r safle eisoes wedi ei chaniatáu o dan y caniatâd amlinellol, ac mae’r Uned 
Drafnidiaeth wedi cadarnhau fod y ddarpariaeth parcio, a’r ffordd stad o fewn y safle yn 
dderbyniol.  Mae’r Uned Drafnidiaeth wedi nodi materion y bydd yn ofynnol i’w darparu er 
mwyn mabwysiadu’r ffordd stad, ac mae’r asiant wedi cadarnhau mai dim ond dau grid bydd 
i’w weld uwchben y ddaear ar gyfer y tanciau LPG, ac byddai loriau danfon yn gallu llenwi’r 
tanciau o’r ffordd stad.  Ystyrir fod y bwriad felly yn cydymffurfio â gofynion polisi TRA 2 a 
TRA 4 o’r CDLl.

Materion Bioamrywiaeth

5.15 Nid oedd materion Bioamrywiaeth wedi eu codi ar adeg asesu’r ceisiadau gwreiddiol, 
heblaw’r angen am dirlunio addas ar ffin y safle gyda’r cae ar gefn y safle.  Nodir uchod fod 
posib gosod amod cynllunio i sicrhau cynllun tirlunio addas ar gyfer y safle, ac felly ystyrir 
fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisi PS 19 o’r CDLl.

Llecynnau agored o werth adloniadol

5.16 Mae polisi ISA 5 yn disgwyl i gynigion tai newydd ar gyfer 10 neu fwy o unedau, mewn 
ardaloedd ble na all llecynnau agored presennol fodloni anghenion y datblygiad tai 
arfaethedig, roi darpariaeth addas o fannau agored.

5.17 Mewn ymateb i ymholiad pellach ar y cais amlinellol gwreiddiol, darparwyd rhagor o 
wybodaeth ynghylch y ddarpariaeth am lecynnau agored presennol gerllaw ac fe nodwyd bod 
lle chwarae’r pentref 87m o’r safle arfaethedig ac mae hwn yn cynnwys ystod o gyfarpar ar 
gyfer amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn safle sydd oddeutu 600m2 o faint.

5.18 ‘Roedd hyn yn cael ei ystyried yn ddigonol ar gyfer y cais gwreiddiol ac ystyrir fod y sefyllfa 
yma yn parhau ac fod y ddarpariaeth o lecynnau agored o werth adloniadol sydd eisoes yn 
bodloni o fewn pellter agos i’r safle yn ddigonol i ddiwallu anghenion tebygol trigolion y tai 
newydd ac felly nid oes angen darpariaeth newydd ac mae’r datblygiad yn cwrdd â gofynion 
ISA 5.

Cyfleusterau Addysgol

5.19 Mae polisi ISA 1 yn ceisio sicrhau y gall ysgolion presennol ymdopi gydag unrhyw gynnydd 
yn nifer y disgyblion a ddaw o ddatblygiad preswyl newydd.  Yn ystod cyfnod y CDU, roedd 
tri safle wedi ei ddynodi wedi ei leoli yn Chwilog, ac ar adeg delio gyda’r ceisiadau yma (gan 
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gynnwys y cais gwreiddiol sy’n destun y cais yma) roedd gwybodaeth wedi ei baratoi gan yr 
Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd sy’n asesu effaith datblygu’r safle hwn, ynghyd â’r safleoedd 
eraill sydd wedi eu dynodi ar gyfer tai yn Chwilog yn y CDU, ar Ysgol Gynradd Chwilog.  
Yn hyn o beth roedd yn hollbwysig ystyried yr hyn a wnaethpwyd wrth ymdrin â’r holl 
geisiadau cynllunio a ddaeth ymlaen ar y safloedd yma oedd wedi eu dynodi ar gyfer tai.  

5.20 Wedi ymgynghori gyda’r Adran Addysg ar y safleoedd yma ar adeg asesu’r cais gwreiddiol y 
safle yma (sef y cais cyntaf ddaeth ymlaen allan o’r tri safle oedd wedi ei ddynodi yn 
Chwilog), penderfynwyd ystyried y tri safle sydd wedi eu dynodi gan y CDU yn Chwilog ar 
sail y nifer o unedau preswyl a nodir ar eu cyfer yn y CDU.  Nodir bod hyn yn golygu fod 55 
uned breswyl yn berthnasol i’w hystyried ar gyfer y tri safle a hynny ar sail y niferoedd o dai 
sydd yn cael eu cyfeirio tuag atynt yn y Briffiau perthnasol.  Byddai unrhyw gyfraniad 
addysgol yn seiliedig ar y gyfran o dai a ddynodwyd ar gyfer y safleoedd unigol fel rhan o’r 
ffigwr ar gyfer Chwilog yn ei gyfanrwydd h.y. 55 uned.  Wrth ddefnyddio’r wybodaeth o’r 
CCA, nodir y bydd 22 disgybl ysgol gynradd yn deillio o’r tri safle a ddynodwyd ar gyfer tai 
yn Chwilog.  Nodir ei fod yn ofynnol i seilio'r cyfraniad yn y modd yma oherwydd nad oedd 
unrhyw ffordd o wybod pryd roedd bwriad cyflwyno ceisiadau ar gyfer gweddill y safleoedd 
oedd wedi eu dynodi, nac ar gyfer faint o unedau.  Yn ogystal roedd y ceisiadau oedd wedi eu 
cyflwyno ar gyfer y tri safle oedd wedi eu dynodi ar y pryd yn geisiadau amlinellol ac felly 
nid oedd sicrwydd am y nifer na math o unedau.

5.21 Defnyddiwyd y flwyddyn addysgol 2013-2014 fel y sail ar gyfer asesu’r angen am gyfraniad 
addysgol gan mai dyma’r cyfnod asesu y cais gwreiddiol ar y safle yma; a bydd rhaid cadw at 
y ffigyrau yma er mwyn sicrhau cysondeb.  Nodir bod 20 lle gwag yn yr ysgol yn y flwyddyn 
honno gan olygu byddai angen cyfraniad ar gyfer creu capasiti ychwanegol ar gyfer 2 
ddisgybl ychwanegol. (Gwnaethpwyd asesiad ychwanegol ar gyfer flwyddyn addysgol 2014-
2015 a nodwyd y byddai’r ysgol yn parhau i weithredu dros ei gapasiti ar sail datblygu’r tri 
safle).

5.22 Yn unol â chynnwys y CCA, nodir fod angen cyfraniad addysgol o £24,514 rhwng y tri safle 
(£12,257 x 2 disgybl).  Ar sail sylwadau blaenorol yr Adran Addysg, mae’r cyfraniad 
disgwyliedig o bob safle yn seiliedig ar gyfrannedd y nifer  o dai a nodir ar eu cyfer yn y 
CDU fel rhan o’r cyfanswm ar gyfer y tri safle gyda’i gilydd.  Mae hyn wedi golygu bod 
cyfraniad addysgol o £6,240 wedi ei sicrhau mewn perthynas â’r caniatâd ar gyfer y safle yma 
(h.y. 14/55 x 24,514).

5.23 Nodir fod materion a gadwyd yn ôl wedi eu cyflwyno a’u caniatáu ar gyfer safle yma, fod 
caniatâd amlinellol safle Bryn Hyfryd wedi cael ei ymestyn, ac er fod safle Cae Bodlondeb 
bellach y tu allan i’r ffin ddatblygu, mae’r caniatâd amlinellol yn parhau yn fyw am gyfnod.  
Ystyrir fod y modd uchod o gyfrifo’r cyfraniad yn parhau i fod yn dderbyniol, a chan fod y 
swm uchod wedi ei sicrhau drwy gytundeb 106 ynghlwm â’r caniatâd gwreiddiol felly, mae’r 
bwriad yn parhau i gydymffurfio â gofynion polisi ISA 1 o ran cyfraniad addysgol.

6. Casgliadau:

O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol, gan gynnwys 
polisiau a chanllawiau perthnasol, credir fod y bwriad i ymestyn cyfnod penderfynu cais sydd 
eisioes wedi derbyn cymeradwyaeth yn parhau yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda 
gofynion y polisiau fel a nodir uchod.
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7. Argymhelliad:

7.1 Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Adran Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i ddiwygio’r Cytundeb 106 presennol er mwyn newid y nifer o dai 
fforddiadwy (heb newid i’r cyfraniad addysgol) ac i amodau perthnasol yn ymwneud gyda:

1. 2 flynedd (yn unol â’r hyn a ofynir ar y ffurflen gais)
2. Gorffeniad allanol
3. Llechi
4. SUDS
5. Amodau Priffyrdd
6. Amodau Dŵr Cymru
7. Cynllun Goleuo
8. Tirlunio
9. Tynnu hawliau dirprwyedig a ganiateir ar gyfer yr unedau fforddiadwy
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Rhif:    4

Cais Rhif: C19/1045/18/LL

Dyddiad 
Cofrestru:

11/11/2019

Math y Cais: Llawn

Cymuned: Llanddeiniolen

Ward: Bethel

Bwriad: Lleoli 18 unedau gwyliau teithiol, lleoli cwt bugail symudol 
ar gyfer cyfleusterau ymolchi i'r unedau teithiol, creu 
ffyrdd ynghyd â gwelliannau amgylcheddol gan gynnwys 
creu llwybrau troed a thirlunio

Lleoliad: Maes Carafanau a Champio Rhyd y Galen, Bethel, 
Caernarfon, LL55 1UL

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

1.1 Cais llawn ar gyfer ymestyn safle carafanau teithiol presennol i leoli 18 uned deithiol (carafanau, 
carafanau modur, pebyll a pebyll trelar) ychwanegol.  Mae hawl cynllunio presennol yn caniatáu 
lleoli 63 carafán deithiol, 6 o bodiau gwersylla a 2 lain ar gyfer unedau a fyddai yn cyrraedd yn 
hwyr.  Byddai caniatáu'r bwriad yn rhoddi hawl ar gyfer cyfanswm o 81 uned deithiol, 6 o bodiau 
gwesylla ar y safle heb gynnwys safle carafanau hwyr.  Bwriedir hefyd gosod cwt bugail fel 
adnoddau golchi yng nghanol y safle bwriededig.  Bydd yr unedau teithiol yn cael eu symud i 
safle storio o fewn y maes carafanau presennol y tu allan i’r tymor gwyliau.   Lleolir yr estyniad 
bwriededig i’r maes carafanau teithiol ar ddarn o dir i’r gorllewin o’r safle presennol.  Mae’r safle 
yn mesur 0.7 hectar ac ar lethr sy’n rhedeg am i lawr - gogledd i’r de.  Mae’r cae yn wag ar hyn o 
bryd, a defnyddir rhan gwaelod ar gyfer cadw gwastraff pridd.  Datgan yr ymgeisydd bod y safle 
bwriededig yn cael ei defnyddio fel safle gwersylla dan Reol 28 Diwrnod.  Noder hefyd y 
bwriedir defnyddio'r safle carafanau hwyr presennol fel darpariaeth ar gyfer cadw 2 babell hwyr. 
Fel rhan o’r bwriad, bwriedir creu lleiniau llawr caled yn mesur 12 medr o hyd a 7 medr o led ar 
gyfer yr unedau teithiol i’w adeiladu allan o wastraff llechen, ffordd gwasanaethu o darmac fel y 
safle bresennol, llwybrau bywyd gwyllt yn y cae cyfochrog ynghyd â phlannu coed a gwrychoedd 
o fewn y safle ac ar y terfynau.

1.2 Nid yw’r safle na’r ardal gyfagos wedi ei ddynodi na’i warchod o safbwynt dynodiadau diogelu’r 
tirlun.  Gwasanaethir y safle gan fynedfa bresennol i ffordd sirol dosbarth 2, nid oes bwriad i 
altro'r fynedfa honno.

1.3 Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad gyda’r cais (er nad yw’n orfodol i wneud hynny), 
Asesiad Ecolegol Rhagarweiniol ac adroddiad gan Arbenigwr Coed.

1.4 Derbyniwyd cynllun diwygiedig ar 09.12.2019 yn dangos bod safle storio unedau teithiol o fewn 
safle y maes carafanau presennol a chynllun trawsdordiad dyddiedig 15.01.2020 yn dangos y 
gwaith cloddio angenrheidiol ar gyfer creu y llecynnau llawr caled.

1.5 Cyflwynir y cais i bwyllgor gan ei fod yn ymwneud â lleoli unedau teithiol ar dir sy’n mesur mwy 
na 0.5 hectar.

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

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

TRA 2:  Safonau parcio.

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant.
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PCYFF 2:  Meini prawf datblygu.

PCYFF3: Dylunio a siapio lle. 

PCYFF 4:  Dylunio a thirweddu.

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

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

CCA: Llety Gwyliau (2010).

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru – Argraffiad 10 (2018).  

Nodyn Cyngor Technegol – 13 Twristiaeth.

Nodyn Cyngor Technegol - 18 Trafnidiaeth.

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

Cais rhif C10A/0409/18/LL - Ymestyn y safle carafanau teithiol o 35 i 50, ymestyn y nifer o bebyll o 5 i 
6, gosod carafan ar gyfer rheolwr tymhorol.  Cadw'r storfa gaeaf i 20 o garafanau teithiol ynghyd â 
gwelliannau amgylcheddol a thirweddu - Caniatáu 13.10.2010

Cais rhif C15/0003/18/LL -  Newid defnydd i greu 2 safle 'cyrraedd yn hwyr' gosod 13 uned teithio 
ychwanegol o fewn safle bresennol, newid 6 safle gwersylla i 6 pod gwesylla' ynghyd â gwelliannau 
tirweddu ac amgylcheddol i'r safle - Caniatáu 25.03.2015.

4.          Ymgynghoriadau:

Cyngor 
Cymuned/Tref: 

Dim gwrthwynebiad.

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i'r bwriad ac yn argymell ymgynghori gydag 
Uned Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag 
agosrwydd y safle i'r ffordd osgoi.

Cyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC)

Dim gwrthwynebiad i'r cais ond yn cynnig y sylwadau canlynol: 
Nodi bod Asesiad Ecolegol Rhagarweiniol wedi datgan nad oedd 
ystlumod na dyfrgwn yn bresennol ar y safle. CNC yn ystyried o’r 
wybodaeth a gyflwynwyd bod y risg i ystlumod a dyfrgwn yn isel fel 
y diffinnir yn ddogfen arweiniol Cyfoeth Naturiol Cymru at 
Ystlumod a Chynllunio (2015) Caiff ystlumod a’u safleoedd bridio 
a’u mannau gorffwys eu gwarchod dan Reoliadau Cadwraeth 
Cynefinoedd a Rhywogaeth 2017. Nid yw CNC yn ystyried y 
byddai'r datblygiad yn cael effaith niweidiol ar y rhywogaeth dan 
sylw. Datgan hefyd y bydd rhaid i’r sustem draenio gael Trwydded 
Amgylcheddol oddi wrth CNC.
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Dŵr Cymru: Sylwadau arferol yn cyfeirio at fwriad yr ymgeisydd i ddefnyddio 
sustem carthffosiaeth breifat, ynghyd a nodi nad yw rhai draeniau 
cyhoeddus wedi eu nodi ar fapiau Dwr Cymru.

Uned Gwarchod y 
Cyhoedd:

Nodi bod y bwriad am gysylltu gyda sustem carthffosiaeth bresennol. 
Bydd rhaid i'r ymgeisydd sicrhau bod y sustem bresennol mewn 
cyflwr da ac yn ddigonol i ddelio gyda'r llif a llwythau o ganlyniad i'r 
datblygiad. Dylai'r ymgeisydd ddarparu manylion hyn i'r awdurdod i 
brofi fod yna ddigon o le yn y tanc carthion presennol.

Uned Bioamrywiaeth: Nodi bod yr hawl cynllunio blaenorol dyddiedig 12.10.2010 ar gyfer 
ymestyn y safle carafanau teithiol wedi caniatáu yn ddarostyngedig i 
amod yn gorfodi cyflwyno cynllun rheoli bioamrywiaeth i’r Cyngor 
ar i greu ardal cadwraeth a bywyd gwyllt ar gyfer digolledu'r tir a 
ddefnyddiwyd fel estyniad i’r maes carafanau.

Argymell y dylid darparu ardal lliniaru bioamrywiaeth ychwanegol i 
ddigolledu'r tir a ddefnyddir ar gyfer y cais cyfredol.

Mae coed aeddfed gyda’r potensial i cadw clwydfannau ystlumod ac 
felly bu angen cysylltu a ecolegydd os bwriedir torri coed.

Bod afonydd yn gynefin a choridor bywyd gwyllt. Cofnodion yn 
dangos bod draenogod ar y safle gwersylla presennol. Mae’n debygol 
bod y gwrychoedd a tiroedd glas yn darparu cynefin dda i 
ddraenogod. Dylid cadw bob gwrych.

Adroddiad ecolegol yn datgan nad oedd rhywogaeth ymledol wedi ei 
gofnodi. Fodd bynnag, fe archwiliwyd y safle yn Ebrill cyn i hadau 
Himalayan Balsam ddod i’r amlwg. Mae’r planhigyn hwn wedi ei 
gofnodi mewn nifer i safleoedd o fewn 300 medr i’r safle gwersylla 
ac ar hyd yr afon gyfochrog. Bu i’r swyddog Bioamrywiaeth gofnodi 
bod Montbretia ar ymyl un o’r caeau. Mae’r ddau blanhigyn yma 
wedi eu rhestru fel rhywogaeth ymledol.

Argymell cyflwyno cynllun atal llygredd cyn ymgymryd â gwaith.
Bod coed a gwrychoedd yn darparu cynefin ar gyfer nifer o 
rywogaethau. Bydd y bwriad hwn yn amharu a rhan fach o wrych ac 
felly dylid plannu gwrych newydd er lliniaru hynny.

Argymell i’r ymgeisydd ddarparu cynllun rheoli Bioamrywiaeth yn 
cynnwys plannu gwrychoedd a rheoli caeau fel gweirglodd 
traddodiadol gyda blodau gwyllt a fyddai’n bendithio pryfed ac 
anifeiliaid.

Angen cynllun atal llygredd.

Dim torri coed neu wrych na chlirio llystyfiant o fewn y tymor nythu.

Llywodraeth Cymru – 
Uned Cefnffyrdd

Dim gwrthwynebiad
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Swyddog Carafanau: Dim gwrthwynebiad

CADW Dim gwrthwynebiad i’r bwriad oherwydd mae’n debygol y byddai y 
plannu bwriededig yn creu scrin effeithiol mewn amser rhwng y 
datblygiad bwriededig ar henebion gerllaw.

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos ac ni 
dderbyniwyd unrhyw ymateb.

5.  Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae’r egwyddor i ymestyn safle carafanau teithiol wedi ei selio ym Mholisi TWR5 o’r CDLl. 
Caniateir y fath ddatblygiadau os gellir cydymffurfio gyda nifer o feini prawf:-

 Bod y datblygiad arfaethedig o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad a’i fod 
wedi ei leoli mewn lleoliad anymwthiol sydd wedi ei guddio’n dda gan nodweddion 
presennol y dirwedd fel nad yw’n peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd - 
mae’r bwriad yn golygu creu estyniad i’r maes carafanau teithiol mewn cae i’r gorllewin o’r 
safle. Bwriedir lleoli'r unedau teithiol o amgylch ochr y cae ond yn ddigon pell oddi wth y 
llystyfiant presennol fel i beidio niweidio'r coed a gwrychoedd; bydd y trefniant hefyd yn 
caniatáu llecyn agored yng nghanol yr estyniad bwriededig. Mae’r safle yn guddiedig o’r 
ffordd sirol gyfochrog oherwydd coed a gwrychoedd presennol a bwriedir cryfhau'r terfynau 
hynny drwy blannu ychwanegol.  Gan ystyried yr uchod credir na fydd y bwriad hwn yn 
ddatblygiad ymwthiol yn y tirlun.

 Bod y bwriad yn osgoi gormodedd o ardaloedd o leiniau caled - mae’r bwriad yn golygu 
gosod 18 uned ar gae sy’n mesur 0.7 hectar.  Noder felly y bwriedir dwysedd isel ar gyfer y 
safle. Sylweddolir y bwriedir datblygu lleiniau caled sylweddol o wastraff llechen  a’r ffordd 
gwasanaethu gyda tarmac, fodd bynnag, ni ystyrir y byddai yn ormodol yn yr achos yma 
oherwydd lleoliad cuddiedig y safle ynghyd â'i mhaint o’i gymharu a  nifer yr unedau a 
fwriedir.  Datgan yr ymgeisydd y byddai defnydd tarmac yn creu llwybr clir er hwyluso cludo 
unedau teithiol i’w safleoedd a mae’n debygol y byddai adeiladu y ffordd gyda defnydd llai 
parhaol yn creu trafferthion i gerbydau ymwelwyr mewn tywydd gwlyb oherwydd rhediad y 
safle am i lawr at gyfeiriad yr afon. Er hynny, gellir gosod amod ar unrhyw ganiatad yn 
gorfodi cytuno lliw y tarmac ar gyfer y ffordd gwasanaethu.

 Bod y cysylltiad ffisegol a’r ddaear yn gyfyngedig ac yn gallu cael ei symud oddi ar y safle 
yn y tymor caeedig - ni dderbyniwyd manylion yr unedau fel rhan o’r cais fodd bynnag 
deallir y byddai'r unedau yn cynnwys carafanau, pebyll a cherbydau gwersylla (camper vans). 
Bydd yr unedau yn rhai teithiol ac felly bydd unrhyw gysylltiad ffisegol â’r ddaear yn y 
lleiafswm.

 Dylid lleoli unrhyw gyfleusterau atodol mewn adeilad presennol, neu, os nad yw hyn yn 
bosib, bod unrhyw gyfleuster newydd yn gymesur a graddfa’r datblygiad - yr unig gyfleuster 
atodol sy’n rhan o’r bwriad yma yw’r uned symudol ar gyfer cyfleusterau ymolchi a thŷ bach 
sydd ar ffurf cwt bugail a fydd yn mesur 5.6 medr o hyd a 2.4 medr o led. Credir byddai 
ychwanegu’r strwythur yma i’r unedau gwyliau yn gymesur a graddfa’r datblygiad gan 
ystyried ei leoliad a’i osodiad yn y tirlun.  Derbyniwyd cadarnhad gan yr Uned gwarchod y 
Cyhoedd bod y maint yma yn dderbyniol ar gyfer y safle.  
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 Bod y safle’n agos at y brif rwydwaith ffyrdd ac y gellir darparu mynediad digonol - 
gwasanaethir y safle gan fynedfa bresennol i ffordd sirol dosbarth 2, ac ystyrir na fyddai 
caniatáu’r cais yn tanseilio diogelwch ar y ffyrdd cyhoeddus sydd yn nalgylch safle’r cais ac 
mae’r elfen yma o’r bwriad yn dderbyniol gan yr Uned Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru  - 
Uned Cefnffyrdd.

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

 Bod y safle’n cael ei ddefnyddio at ddibenion teithio’n unig a bod unrhyw unedau’n cael eu 
symud o’r safle yn y cyfnodau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio -  derbyniwyd cynllun gan 
yr ymgeisydd yn dangos y bwriedir cadw'r unedau ar safle storio o fewn y maes carafanau 
presennol.

 
5.2 Yn sgil yr asesiad uchod credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail ei leoliad, gosodiad, graddfa 

a’i effaith ar fwynderau gweledol yr ardal leol ac i’r perwyl hyn, credir ei fod yn dderbyniol, yn 
ddarostyngedig ar gynnwys amodau priodol, ac yn cydymffurfio gyda holl ofynion Polisi TWR5 
o’r CDLL.  

Mwynderau gweledol

5.3 Fel y cyfeiriwyd ato uchod, lleolir y safle mewn cae sy’n weddol guddiedig oherwydd 
presenoldeb coed a gwrychoedd ar hyd ei derfynau.  Bydd yr unedau teithiol yn cynnwys 
carafanau, pebyll a charafanau modurol a bydd yr uned ymolchi ar ffurf cwt bugail yn mesur 5.6 
medr o hyd a 2.4 medr o led ac wedi orffen mewn lliw gwyrdd cadwraeth.  Lleolir y safle ar 
lethrau dyffryn bychan i’r gorllewin o safle bresennol.  Mae gorweddiad y tirwedd ynghyd â 
thirlunio presennol ar y terfynau yn creu safle sy’n guddiedig o fanau cyhoeddus.  Noder hefyd 
bod y safle wedi ei lleoli lled cae (tua 70 medr) o’r ffordd sirol i’r gogledd.  Nodir hefyd nad yw’r 
safle na’r ardal gyfagos wedi eu cydnabod na’u dynodi fel tirlun o unrhyw ddiddordeb arbennig, 
teimlir felly nad oes cymaint o bwyslais ar warchod y tirlun.  Fodd bynnag, mae’r cynllun a 
gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos bwriad i gryfhau'r gwrychoedd presennol drwy blannu 
ychwanegol a byddai hynny yn lleihau unrhyw effaith ar y tirlun, credir na fyddai’r bwriad yn 
amharu’n andwyol ar gymeriad a naws cefn gwlad y tirlun lleol.  Mae’r bwriad, felly, yn 
dderbyniol ar sail gofynion Polisi PCYFF3 a PS19 parthed ei effaith ar yr amgylchedd naturiol. 
Datgan CADW bod 3 safle heneb o fewn 2 cilomedr i’r safle ac er bod pryder ynglŷn ag effaith y 
bwriad ar un ohonynt, (heneb rhif CN229 Cwt Crwn) oherwydd ei leoliad tua 115 medr o safle’r 
cais, ystyrir bod y gwaith plannu bwriededig yn debygol o leihau unrhyw effaith dros amser. 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

5.4 Hysbysebwyd y cais ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos ac ni dderbyniwyd ymateb. 
Lleolir y safle yng nghefn gwlad a tua 180 medr oddi wrth tŷ y cymydog agosaf.  Ni fydd y safle 
yn weladwy o’r tŷ hwnnw.   Mae maes carafanau teithiol eisoes yn gweithredu o’r safle ac er y 
bwriedir ychwanegu at nifer y carafanau ar y safle, ni ystyrir y byddai gweithgareddau 
ychwanegol yn cael effaith niweidiol sylweddol ychwanegol ar fwynderau'r tai yn y cyffiniau.  
Teimlir felly na fydd y defnydd bwriadedig yn creu mwy o sŵn yn sylweddol fwy na’r 
gweithgareddau a’r defnydd presennol.  Ni ystyrir y bydd y bwriad yn cael effaith niweidiol 
sylweddol ar drigolion cyfagos ac felly ni ystyrir bod y bwriad yn groes i Bolisi PCYFF 2 CDLl.
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Materion trafnidiaeth a mynediad

5.5 Gwasanaethir y safle gan fynedfa bresennol i ffordd sirol dosbarth 2. Nid oes bwriad i altro yn 
fynedfa.  Gan ystyried graddfa’r datblygiad (18uned deithiol ychwanegol) ni ddisgwylir y bydd 
cynnydd sylweddol mewn lefel trafnidiaeth ar hyd rhwydwaith ffyrdd hyn a fyddai’n deillio o’r 
datblygiad ei hun ar draul diogelwch ffyrdd.  Noder hefyd bod yr ymgeisydd wedi datgan bod y 
ddarpariaeth storio bresennol yn ddigonol ar gyfer y bwriad tu allan i tymor gwyliau a mae’n 
debygol y byddai hynny yn lleihau nifer o symudiadau cerbydau yn deillio o’r bwriad ar y ffordd 
sirol.  Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth bryderon ynglŷn ag effaith y bwriad ar unrhyw ffordd 
neu ffordd arfaethedig.  Derbyniwyd sylwadau gan Llywodraeth Cymru – Uned Cefnffyrdd yn 
cadarnhau nad ydynt am gyflwyno cyfarwyddud ynglŷn â’r bwriad. Ystyrir bod y bwriad yn 
dderbyniol ar sail gofynion Polisi TRA2 a TRA4 o’r CDLL.

Yr economi

5.6 Cyflwynwyd gwybodaeth gyda’r cais yn datgan bod yr ymgeisydd wedi ail fuddsoddi yn helaeth 
yn y safle er mwyn uwchraddio a gwella ansawdd ac amrywiaeth yr adnoddau ar gyfer 
ymwelwyr, a bod y diwydiant llety ymwelwyr yn cyfrannu yn sylweddol at economi yr ardal 
drwy gynnig cyflogaeth ynghyd â chyfleuon cyflogaeth i’r gymuned ac ardal ehangach. 

Bioamrywiaeth

5.7 Mae’r bwriad yn cynnwys defnyddio cae gwag sy’n cael ei ddefnyddio fel safle gwersylla dan 
Reol 28 Diwrnod fel estyniad i’rmaes carafanau teithiol presennol.  Bydd y bwriad yn golygu 
datblygu 18 o loriau caled ynghyd â ffordd gwasanaethu ar gyfer yr unedau.  Mae’r adroddiad 
coed yn argymell torri 4 coeden am resymau diogelwch a theimlir y byddai'r gwaith plannu 
newydd yn lliniaru unrhyw golled mewn llystyfiant.  Byddai datblygu'r safle fel y bwriedir yn 
cael gwared a’r ardal gwastraff yn rhan ddeheuol y safle drwy ei ddatblygu ar gyfer lleoli 5 uned 
deithiol. Gwerthfawrogir bod yr Uned Bioamrywiaeth wedi argymell neilltuo tir fel ardal 
cadwraeth a bywyd gwyllt fel yn y caniatâd 2010. Fodd bynnag, datgan yr ymgeisydd ei fod wedi 
plannu tua 1000 o goed a gwrychoedd yn 2014 fel gwrych newydd yn mesur tua 190 medr, bod 
ardal  cadwraeth bywyd gwyllt wedi ei sefydlu a bwriedir plannu ychwaneg o blanhigion fel rhan 
o’r cynllun hwn.  Teimlir felly nad oes cyfiawnhad i neilltuo mwy o dir ar gyfer ehangu safle 
cadwraeth a bywyd gwyllt.  Mae’r adroddiad ecolegol yn datgan nad oedd tystiolaeth o 
bresenoldeb unrhyw rywogaeth warchodedig ar y safle fodd bynnag, teimlir dylid sicrhau 
goleuo'r safle mewn modd priodol er osgoi amharu ar botensial y coed i gynnal a chartrefu 
rhywogaeth gwarchodedig ynghyd â chreu llygredd golau.  Derbyniwyd manylion golau yn 
dangos lampau golau isel ar byst o fewn y safle.  Bwriedir cynnwys amod ar unrhyw ganiatad yn 
sicrhau bod y gwaith yn cydymffurfio â manylion yr adroddiad ecolegol.

5.8 Datgan yr adroddiad coed bod y safle wedi ei amgylchu gan goed a gwrychoedd aeddfed ac er na 
fyddai lleoliad yr unedau bwriededig yn amharu ar fodolaeth y coed a gwrychoedd, deallir y bydd 
rhaid torri 4 coeden am resymau diogelwch.  Fodd bynnag, datgan yr adroddiad hefyd ni fyddai 
colli’r 4 coeden yn amharu ar fwynderau gweledol na chymeriad y safle.  Noder bod yr 
ymgeisydd wedi dangos bwriad i blannu coed ychwanegol o fewn ac ar derfynau'r safle ac fe ellir 
amodi hyn.

6. Casgliadau:

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys polisïau a 
chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â sylwadau a dderbyniwyd, credir fod y bwriad yn 
dderbyniol ar sail y materion fel y nodir yn yr adroddiad ac na fyddai’n cael effaith niweidiol 
sylweddol ar y dirwedd, mwynderau’r gymdogaeth na diogelwch ffyrdd
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7. Argymhelliad:

       Caniatáu gyda’r amodau canlynol:-

1. 5 mlynedd.
2. Yn unol â’r cynlluniau diwygiedig.
3. Tirlunio.
4. Cyfyngu’r niferoedd i 18 uned teithiol 
5. Cyfyngu yr unedau i ddefnydd gwyliau.
6. Cyfyngu’r tymor gwyliau.
7. Cadw cofrestr.
8. Cadw yr unedau ar safle storio pan nad ydynt yn cael eu defnyddio/tu allan i’r tymor gwyliau
9. Gweithredu yn unol ac argymhellion yr asesiad ecolegol.
10. Dim torri coed, gwrychoedd neu clirio llystyfiant o fewn tymor nythu.
11. Cytuno lliw y tarmac ar gyfer y ffordd gwasanaethu.
12. Rheoli goleuo.
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Rhif:    6

Cais Rhif: C19/1127/46/DT

Dyddiad 
Cofrestru:

02/12/2019

Math y Cais: Deilydd Tŷ

Cymuned: Tudweiliog

Ward: Tudweiliog

Bwriad: Adeiladu ances anheddol

Lleoliad: Tan y Bwlch, Garn Fadryn, Pwllheli LL53 8TG

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

1.1 Mae’r cais hwn ar gyfer dymchwel adeilad allanol presennol a chodi adeilad unllawr yn  ei le i’w 
ddefnyddio fel “anecs” anheddol yn gysylltiedig â’r prif dŷ.  Mae’r safle o fewn gardd tŷ “Tan y 
Bwlch” sy’n eiddo ar wahân ger pentrefan Garn Fadryn, sydd tu allan i unrhyw ffin ddatblygu fel 
y'i diffinnir gan Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn.  Saif y tu mewn i'r 
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddynodedig.

1.2 Fe fyddai gan yr adeilad do brig o shîtiau dur lliw llwyd a waliau o fyrddau pren llarwydden.  Fe 
fyddai’n 5.4m o uchder ar frig y to ac yn 10.2m x 6.2m o arwynebedd llawr.  Fe fyddai’r anecs 
yn cynnwys un llofft, ystafell ymolchi, iwiliti ac ystafell fyw / cegin.  Fe fyddai’r adeilad newydd 
ar yr un ôl troed a’r adeilad sydd i’w ddymchwel ac fe fyddai’n 2.2m yn uwch na’r strwythur 
presennol.

1.3 Fe ddaw’r cais gerbron y Pwyllgor gan i’r ymgeisydd fod yn perthyn i Aelod o’r Cyngor.

2. Polisïau Perthnasol:

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

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

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

PCYFF 1 – FFINIAU DATBLYGU

PCYFF 2: MEINI PRAWF DATBLYGU

PCYFF 3: DYLUNIO A SIAPIO LLE

PS 19 : GWARCHOD A LLE BO’N BERTHNASOL GWELLA’R AMGYLCHEDD 
NATURIOL

AMG 1 : CYNLLUNIAU RHEOLAETH ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL 
EITHRIADOL

2.4 Polisïau Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 10, Rhagfyr 2018.

NCT12 – Dylunio : Mehefin (2009)
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3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

Dim

4. Ymgynghoriadau

Cyngor Cymuned/Tref 
: 

Heb eu derbyn

Cyfoeth Naturiol 
Cymru :

Dim sylwadau i’w cynnig. Canllawiau ar gyfer yr ymgeisydd

Dŵr Cymru : Dim sylwadau i’w cynnig. Canllawiau ar gyfer yr ymgeisydd

CADW : Dim gwrthwynebiad

Uned AHNE Dim gwrthwynebiad – awgrymu to sinc yn hytrach na tho dur 
proffil.

Uned Trafnidiaeth : Dim sylwadau i’w cynnig

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac fe ymgynghorwyd gyda 
chymdogion. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a ni 
dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth ynghylch y datblygiad arfaethedig.  

5. Ystyriaethau Cynllunio Perthnasol:

Lleoliad, Dyluniad ac Effaith Gweledol 

5.1 Y prif bolisi sy'n ymwneud â'r agwedd hon yw Polisi PCYFF 3 y CDLL sy'n datgan bod disgwyl i 
bob cynnig arddangos dyluniad o ansawdd uchel sy'n rhoi llawn ystyriaeth i gyd-destun yr 
amgylchedd adeiledig o gwmpas.  Mae hefyd yn pwysleisio y caniateir cynlluniau ar gyfer 
datblygiadau newydd dim ond os gellir cydymffurfio gyda chyfres o feini prawf.  Fe drafodir y 
cais hwn yng nghyd-destun y meini prawf perthnasol isod:

1. Mae adeilad allanol o wneuthuriad metel eisoes ar y safle. Fe gredir, gan i’r adeilad 
bwriedig fod o raddfa debyg i’r adeilad presennol, na fyddai’r adeilad yn achosi niwed 
ychwanegol arwyddocaol i effaith weledol y safle.  Fe fyddai’r adeilad o ddyluniad syml 
ac o ddeunyddiau amaethyddol eu naws ac fe gredir y byddent yn gweddu i gymeriad 
adeiledig yr ardal mewn modd priodol.

2. Wrth ystyried graddfa, deunyddiau a dyluniad yr adeilad arfaethedig fe gredir y byddai’n 
parchu cyd-destun y safle ac yn gweddu gyda’r ardal o gwmpas.

3. Wrth ystyried natur amaethyddol / gwledig y deunyddiau a gynhigir fe gredir y byddent 
yn gweddu’n briodol gyda datblygiadau tebyg yn yr ardal.

4. – 10. Ddim yn berthnasol   
Tud. 84



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 10/02/2020
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD PWLLHELI

5.2 Mae’r safle wedi ei leoli mewn man amlwg o fewn yr AHNE ond am y rhesymau a nodir uchod, 
ni chredir y byddai effaith niweidiol arwyddocaol yn deillio o’r datblygiad hwn.  Nid oedd gan yr 
Uned AHNE unrhyw wrthwynebiad i’r datblygiad er iddynt nodi y byddai to sinc yn fwy 
nodweddiadol o’r ardal na’r to proffil dur a fwriedir. Wrth dderbyn dilysrwydd y sylw hwn, ni 
chredir y byddai newid yn y defnyddiau o’r fath yn cael effaith arwyddocaol ar effaith y 
datblygiad ar y tirlun ac felly ni ellid cyfiawnhau gosod amod yn gofyn am newid y deunyddiau. 
Fe gredir felly bod y cais yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi PS 19 y CDLl gan ni fyddai’n 
niweidiol i fuddiannau cydnabyddedig ardal dan ddynodiad cenedlaethol a hefyd Polisi AMG 1 
gan na fyddai’r datblygiad yn niweidio golygfeydd o fewn yr AHNE.

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl 

5.3 Oherwydd lleoliad yr adeilad arfaethedig ni fyddai unrhyw niwed ychwanegol o safbwynt gor-
edrych na chysgodi o unrhyw eiddo arall.  Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan gymdogion ac, 
yn sgil yr asesiad uchod,  ni ystyrir y byddai'r adeilad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau 
cymdogion na'r ardal yn gyffredinol.  Fe ystyrir felly bod y datblygiad yn dderbyniol dan Bolisïau 
PCYFF 2 a PCYFF 3 y CDLL o safbwynt mwynderau.

Defnydd Anecs

5.4 Dylid nodi bod gan y term “anecs” ystyr benodol yng nghyd-destun cynllunio ac i gael ei ystyried 
yn “anecs” mae'n hanfodol y byddai'r adeilad yn is-wasanaethol i'r prif dŷ ac na fyddai'n cael ei 
ddefnyddio fel annedd ar wahân.  Dylai gael ei gysylltu i'r prif annedd trwy ddefnydd bob dydd, 
fel arfer byddai hyn yn golygu defnydd llety byw lled-annibynnol, ond cysylltiedig, gan aelodau 
o'r un teulu.  Yn yr achos hwn, yng ngoleuni lleoliad yr adeilad oddeutu 7m o’r prif dŷ a’r 
datganiad yn y ffurflen gais mai anecs a geisir amdano, fe gredir, trwy ddefnyddio amod 
cynllunio wedi'i eirio'n briodol, gellid rheoli’r defnydd o’r adeilad mewn modd priodol.

5.5 O wneud hynny ni fyddai’r bwriad yma’n creu uned byw ar wahân o’r newydd ac felly ni fyddai 
caniatáu’r datblygiad cyfystyr a chodi tŷ newydd yng nghefn gwlad agored.  Wedi gosod amod 
priodol ni fyddai perygl i’r datblygiad fod yn groes i ofynion polisi PCYFF 1 sy’n annog gwrthod 
datblygiadau y tu allan i ffiniau datblygu oni bai eu bod yn cyd-ymffurfio â pholisi penodol sy’n 
cyfiawnhau datblygiad gwledig.

6. Casgliadau:

Ystyrir fod y dyluniad a'r deunyddiau arfaethedig yn dderbyniol ac na fyddant yn amharu ar 
gymeriad ac edrychiad yr ardal.  Ystyriwyd pob mater cynllunio perthnasol wrth benderfynu ar y 
cais hwn ond nid yw wedi newid yr argymhelliad.

7. Argymhelliad:

Caniatáu gydag amodau : 
1. 5 mlynedd 
2. Datblygiad yn cydymffurfio gyda chynlluniau a gymeradwywyd
3. Defnydd anheddol yn gysylltiedig â’r tŷ yn unig

Nodiadau : Dŵr Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
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