
 
 

 
 
 

HYSBYSIAD PENDERFYNIAD  PWYLLGOR CYNLLUNIO 
CYNGOR GWYNEDD 

 
(Adran 100C Deddf Llywodraeth Leol  1972 ( fel y’i diwygiwyd gan Rheoliadau 

Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020) 
 

16 Gorffennaf 2020 
 

Cyfarfod Rhithiol  
 

Presenoldeb: 
 
Cynghorwyr: 
 
Elwyn Edwards (Cadeirydd),  Simon Glyn, Anne Lloyd Jones, Berwyn Parry Jones, 
Eric Merfyn Jones, Huw G. Wyn Jones, Dilwyn Lloyd, Edgar Wyn Owen, Gareth A. 
Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams ac Owain Williams 
 
Swyddogion: 
 
Gareth Jones (Pennaeth Cynorthwyol Cynllunio ac Amgylchedd), Cara Owen 
(Rheolwr Cynllunio), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr), Gareth Roberts ( Uwch 
Beiriannydd Rheolaeth Datblygu), Gwawr Teleri Hughes (Swyddog Rheolaeth 
Datblygu), Dafydd Gareth Jones (Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff)  a 
Lowri Haf Evans (Swyddog Gwasanaethau Democratiaeth)  
 
Eraill a wahoddwyd: 
 
Cynghorwyr Annwen Daniels a Gareth Thomas (Aelodau Lleol) 
 
Ymddiheuriadau: 
 
Cynghorwyr Stephen Churchman a Louise Hughes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HYSBYSIAD PENDERFYNIAD  PWYLLGOR CYNLLUNIO 

CYNGOR GWYNEDD 
 

(Adran 100C Deddf Llywodraeth Leol  1972 ( fel y’i diwygiwyd gan Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020) 

 

Dyddiad Cyfarfod  Pwyllgor Cynllunio 16/07/2020 

 
 

 
PWNC 
 
Eitem 5.1:Cais Rhif  C20/0244/08/LL Tir Ger Compownd Pennau Selio Garth, Minffordd, 
Penrhyndeudraeth, 
 
Mae'r datblygiad canlynol wedi'i leoli o fewn ffiniau Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor 
Gwynedd: 1) Codi adeilad pen twnnel y Gorllewin (gan gynnwys y compownd adeiladu 
cysylltiedig) yn Garth ynghyd a thrac mynediad parhaol. Mae'r datblygiad canlynol wedi'i 
leoli o fewn ffiniau Awdurdod Cynllunio Lleol Parc Cenedlaethol Eryri: 2) Codi adeilad pen 
twnnel dwyreiniol (gan gynnwys y compownd adeiladu cysylltiedig), compownd selio pen a 
mynediad parhaol yn Cilfor 3): Compownd selio pen newydd ar ochr ddwyreiniol Aber 
Dwyryd i gysylltu'r ceblau tanddaearol â'r llinell uwchben. Nid oes angen caniatâd cynllunio 
ffurfiol ar gyfer y datblygiad canlynol: Byddai'r cynigion hyn yn galluogi adeiladu twnnel 
tanddaearol i gynnwys ceblau trydan a chael gwared ar 10 peilon presennol a llinellau 
uwchben cysylltiedig ar draws Aber Dwyryd. 
 

 
PENDERFYNIAD Caniatáu gydag amodau: 
 

1. 5 mlynedd 

2. Unol â’r cynlluniau a’r asesiadau a gyflwynwyd fel rhan o’r cais 

3. Lliw ffens 

3. Priffyrdd 

4. Cefnffyrdd 

5. Amodau CNC 

6. Dŵr Cymru 

7. Oriau gwaith – ac amodau eraill Gwarchod y Cyhoedd 

8. Bioamrywiaeth 

9. Archeolegol 

10. CEMP 

11. Cynllun rheoli tirweddu a monitro 

Nodiadau 

Priffyrdd 



Dŵr Cymru 

Dylai'r holl weithrediadau sy'n cynnwys gwaredu, trin neu adfer deilliannau twnnel gael eu 

cyflawni yn unol â hierarchaeth gwastraff ac amcanion y cynllun rheoli gwastraff amlinellol. 

Cysylltwch â Gwasanaeth Cynllunio Gwynedd a Chyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas 

â gofynion y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol neu statws cynllunio unrhyw gyfleuster 

rheoli gwastraff neu safle arall a nodwyd ar gyfer derbyn, trin neu waredu unrhyw ddeilliant 

gwastraff. 

 

 
CANLYNIAD Y BLEIDLAIS 
 
O blaid:   10 

Yn erbyn: 0 

Atal:         0 

 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HYSBYSIAD PENDERFYNIAD  PWYLLGOR CYNLLUNIO 



CYNGOR GWYNEDD 
 

(Adran 100C Deddf Llywodraeth Leol  1972 ( fel y’i diwygiwyd gan Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020) 

 

Dyddiad Cyfarfod  Pwyllgor Cynllunio 16/07/20 

 
 

 
PWNC 
 
Eitem 5.2 :Cais Rhif: C20/0066/03/AC Chwarel yr Oakley, Blaenau Ffestiniog LL41 3ND 
 
Cais o dan Adran 73 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i amrywio amod 1 ar ganiatâd 
cynllunio C01M/0014/03/MW i barhau gweithredu busnes sefydledig am 20 mlynedd 
ychwanegol hyd at 31 Ionawr 2040 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig 

i'r newid isod i Amod 1 ar ganiatâd cynllunio C01M/0014/03/MW, i ganiatáu parhau i 

ddefnyddio'r ardal tir ategol i storio deunyddiau crai:   

• Rhoddir caniatâd drwy hyn am gyfnod cyfyngedig hyd at 31ain Ionawr 2040, a phan 

ddaw'r cyfnod i ben bydd holl adeiladau, cyfarpar, peiriannau ac offer wedi cael eu 

symud a bydd y safle wedyn yn cael ei adfer yn unol â'r cynllun adfer a dderbyniwyd 

ar - 14eg Ebrill 2020. 

• Yn ychwanegol at amrywio Amod 1 o'r caniatâd, dylai'r ardal storio deunydd crai, 

llawr caled a'r sied storio gael amodau sy'n ategol i brif ddefnydd y safle fel gwaith 

mwynau sy'n prosesu gwastraff llechi i gynhyrchu cynhyrchion llechi gronynnog a 

phowdrau.   Byddai hyn yn sicrhau bod y safle yn parhau i weithredu yn unol â'r 

allbwn diwygiedig o ddosbarthu dim mwy na 9 llwyth ar unrhyw ddiwrnod gwaith 

(dydd Llun i ddydd Gwener) a dim mwy na 2 lwyth ar unrhyw ddydd Sadwrn, dydd 

Sul, Gŵyl y Banc neu Wyliau Cyhoeddus. 

• Er budd cysondeb a'r gallu i orfodi, dylai'r gyfres ganlynol o reoliadau rheoleiddio a 

osodwyd ar y caniatâd perthynol (C03M/0010/03/MW), sy'n ymwneud â sŵn ac 

ansawdd aer hefyd gael eu dyblygu; 

• Monitro sŵn yn flynyddol (oni bai y cytunwyd fel arall yn ysgrifenedig) 

• Cyfyngu lefel sŵn yn ystod y dydd i 50db 

• Cyfyngu lefel sŵn yn ystod y nos i 40db  

• Ni fydd unrhyw loriau yn cael eu hanfon o'r safle ac ni fydd unrhyw ddeunyddiau crai 

yn dod i'r safle y tu allan i 07.00 awr a 22.00 awr.  

• Nodyn i'r ymgeisydd gyda chyngor statudol Network Rail a Chyfoeth Naturiol Cymru 

wedi ei atodi i'r hysbysiad penderfyniad. 

• Nodyn i'r ymgeisydd i annog gweithredwr y safle i ddarparu arwyddion dwyieithog 



ble fo'n bosib i wella delwedd ddwyieithog y cwmni.  

 

 
CANLYNIAD Y BLEIDLAIS 
 
O blaid:       9 

Yn erbyn:    0 

Atal:            0 

 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 



 
 

HYSBYSIAD PENDERFYNIAD  PWYLLGOR CYNLLUNIO 
CYNGOR GWYNEDD 

 
(Adran 100C Deddf Llywodraeth Leol  1972 ( fel y’i diwygiwyd gan Rheoliadau 

Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020) 
 

Dyddiad Cyfarfod  Pwyllgor Cynllunio 16/07/2020 

 
 

 
PWNC 
 
Eitem 5.3 :Cais Rhif C20/0067/03/AC Chwarel yr Oakley, Blaenau Ffestiniog LL41 3ND. 
 
Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i amrywio amod 1 ar 
ganiatâd cynllunio C03M/0010/03/MW i barhau gweithredu busnes sefydledig am 20 
mlynedd ychwanegol hyd at 31 Ionawr 2040 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig 

i'r newid isod i Amod 1 ar ganiatâd cynllunio C03M/0010/03/MW, i ganiatáu parhau i 

ddefnyddio'r gwaith prosesu llechi.   

• Rhoddir caniatâd drwy hyn am gyfnod cyfyngedig hyd at 31ain Ionawr 2040, a phan 

ddaw'r cyfnod i ben bydd holl adeiladau, cyfarpar, peiriannau ac offer wedi cael eu 

symud a bydd y safle wedyn yn cael ei adfer yn unol â'r cynllun adfer a dderbyniwyd 

ar - Mawrth 2020.  

• Bydd y datblygiad yn ddarostyngedig i'r un atodlen o amodau dan y caniatâd 

cynllunio blaenorol C03M/0010/03/MW i reoli sŵn, llwch, dirgryniad, gwarchod yr 

amgylchedd dŵr, oriau gweithredu, allbwn, cydymffurfio â chynlluniau'r cais, 

adolygu gweithrediadau ac adfer ond yn benodol;   

• Cyfyngu lefel sŵn yn ystod y dydd i 50db 

• Cyfyngu lefel sŵn yn ystod y nos i 40db  

• Cau gwaith y malwr sylfaenol i lawr dros nos  

• Holl ddrysau/caeadau i gael eu cadw wedi eu cau dros nos  

• Ni cheir ailgychwyn y gwaith ar ôl 22.00 awr (pe byddai'r gwaith yn torri i lawr dros 

nos ni fydd yn ail ddechrau tan y diwrnod canlynol) 

• Ni weithredir y malwr allanol rhwng 07.00 awr a 22.00 awr.  

• Ni fydd unrhyw loriau yn cael eu llwytho y tu allan i 07.00 awr a 22.00 awr.  

• Bydd y cynnyrch gaiff ei orffen dros nos yn cael ei storio yn y prif adeilad tan y 

diwrnod canlynol  

 



• Nodyn i'r ymgeisydd gyda chyngor statudol Network Rail a Chyfoeth Naturiol Cymru 

wedi ei atodi i'r hysbysiad penderfyniad.  

• Nodyn i'r ymgeisydd i annog gweithredwr y safle i ddarparu arwyddion dwyieithog 

ble fo'n bosib i wella delwedd ddwyieithog y cwmni.  

 

 
CANLYNIAD Y BLEIDLAIS 
 
O blaid:      10 

Yn erbyn:    0 

Atal:            0 

 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 



 
 

HYSBYSIAD PENDERFYNIAD  PWYLLGOR CYNLLUNIO 
CYNGOR GWYNEDD 

 
(Adran 100C Deddf Llywodraeth Leol  1972 ( fel y’i diwygiwyd gan Rheoliadau 

Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020) 
 

Dyddiad Cyfarfod  Pwyllgor Cynllunio 16/07/2020 

 
 

 
PWNC 
 
Eitem 5.4 : Cais Rhif C20/0079/03/AC Chwarel Oakley, Blaenau Ffestiniog LL41 3ND. 
 
Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i amrywio amod 1 ar 
ganiatâd cynllunio C10M/0103/03/MW i barhau gweithredu busnes sefydledig am 20 
mlynedd ychwanegol hyd at 31 Ionawr 2040 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig 

i'r newid isod i Amod 1 ar ganiatâd cynllunio C10M/0103/03/MW, i adlewyrchu'r tunelli o 

fwynau wrth gefn sydd ar gael yn ardal y cais:  

• Daw'r gwaith o echdynnu gwastraff a'r gweithrediadau ategol i ben erbyn 

31/12/2025. Erbyn y dyddiad hwnnw, bydd yr holl beiriannau, adeiladau a 

strwythurau sy'n perthyn i, neu wedi eu lleoli o ganlyniad i'r caniatâd cynllunio hwn 

yn cael eu tynnu erbyn y dyddiad hwnnw.  Bydd gwaith adfer y safle wedi ei 

gwblhau erbyn 31/12/2027.  

 

• Bydd y datblygiad yn ddarostyngedig i'r un atodlen o amodau dan y caniatâd 

cynllunio blaenorol C10M/0103/03/MW i reoli sŵn, llwch, dirgryniad, gwarchod yr 

amgylchedd dŵr, oriau gweithredu, allbwn, cydymffurfio â chynlluniau'r cais, tirffurf 

arfaethedig, mesurau lliniaru ecolegol, adolygu gweithrediadau a gwaith adfer 

dilyniadol.  

 

• Nodyn i'r ymgeisydd gyda chyngor statudol Network Rail a Chyfoeth Naturiol Cymru 

wedi ei atodi i'r hysbysiad penderfyniad.  

 

• Nodyn i'r ymgeisydd i annog gweithredwr y safle i ddarparu arwyddion dwyieithog 

ble fo'n bosib i wella delwedd ddwyieithog y cwmni.  

 



 
CANLYNIAD Y BLEIDLAIS 
 
O blaid:      10 

Yn erbyn:    0 

Atal:            0 

 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol 
 

 



 
 
 


