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1.0 Rhagarweiniad 

1.1 Paratowyd y Datganiad Cynllunio hwn ar ran Adra (Tai) Cyfyngedig (yr ymgeisydd) i gyd-

fynd â chais cynllunio llawn a gyflwynwyd i Gyngor Gwynedd (yr awdurdod cynllunio 

lleol) ar gyfer datblygu 18 uned breswyl yng Nghaer Glyn, Caernarfon. Y cais yw:  

"Codi 18 uned breswyl, mynediad, maes parcio, tirlunio a gwaith cysylltiedig” 

1.2 Dylid darllen y datganiad hwn ar y cyd â'r dogfennau ategol a ganlyn: 

• Datganiad Dylunio a Mynediad a baratowyd gan Mango Planning & Development 

Ltd ac Ainsley Gommon Architects; 

• Cyfres o ddarluniadau a delweddau cynllunio a baratowyd gan Ainsley Gommon 

Architects; 

• Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg a baratowyd gan Mango Planning & 

Development Ltd; 

• Datganiad o Anghenion Tai Fforddiadwy a baratowyd gan Adra; 

• Datganiad Cymysgedd Tai a baratowyd gan Adra; 

• Adroddiad Risg Draeniad a Llifogydd a baratowyd gan Cadarn Consulting Engineers; 

• Darluniadau peirianyddol Draeniad a Phriffyrdd a baratowyd gan Cadarn 

Consulting Engineers; 

• Arolwg Cynefin Cam 1 a baratowyd gan Applied Ecological Services Ltd; 

• Arolwg Coed a baratowyd gan Egniol; a 

• Manyleb Gwrychoedd a baratowyd gan Adra.  

 

1.3 Mae'r Datganiad yn dangos yr hyn a ganlyn am y datblygiad arfaethedig: 

• Bydd yn darparu cartrefi fforddiadwy newydd mewn lleoliad cynaliadwy i ddiwallu 

anghenion lleol; 

• Ni fydd yn arwain at niwed materol i fwynder preswyl y cartrefi cyfagos sydd eisoes 

yn bodoli; 

• Bydd yn galluogi ail-greu safle mewnlenwi o fewn y ffin ddatblygu; 

• Bydd yn gwella ymddangosiad y safle; a 
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• Bydd yn creu cyflogaeth leol newydd (yn ystod y cyfnod adeiladu). 

 

1.4 Mae Adran 2 yr adroddiad hwn yn disgrifio'r safle datblygu, ac Adran 3 yn disgrifio'r 

hyn a gynigir gan y cais. Mae Adran 4 yn gosod cyd-destun y polisi cynllunio sy'n 

berthnasol i'r cais. Mae Adran 5 yn ystyried y materion cynllunio sy'n gysylltiedig â'r 

hyn a gynigir. Yn olaf, yn Adran 6 ceir crynodeb yn ogystal â'n casgliadau. 
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2.0 Safle'r Cais 

Cyd-destun y safle 

2.1 Mae safle'r cais yn ymestyn i 0.57 ha ac mae'n cynnwys safle cae glas a leolir i'r de-

ddwyrain o Ffordd Bethel (B4366), Caernarfon. Mae'r safle wedi'i leoli o fewn ffin 

ddatblygu Caernarfon, yn ôl yr hyn a ddiffiniwyd gan fap cynigion Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd Gwynedd a Môn (ar waith ers Gorffennaf 2017).  

2.2 Mae Ffordd Bethel gerllaw yn rhan o ffin ogledd-orllewin y safle, gydag Ysgol Syr Hugh 

Owen wedi'i lleoli ar ochr gyferbyn y ffordd hon. Mae adeiladau preswyl wedi'u lleoli 

i'r dwyrain, i'r de ac i orllewin y safle. Mae gerddi cefn y cartrefi yng Nghae Mur a Chae 

Berllan yn cefnu ar safle'r cais. Mae ochrolygon y cartrefi yn Llwyn Ceirios yn ffinio'r 

safle.  

2.3 O ran yr ardal ehangach sy'n amgylchynu'r safle, mae tir agored eang sy'n hygyrch 

wedi'i leoli ar diroedd Ysgol Syr Hugh, Canolfan Hamdden Arfon a Chanolfan Tenis 

Arfon i'r gogledd. Mae Ysgol y Gelli (Ysgol Gynradd) ac Ysgol Pendalar (Ysgol Addysg 

Arbennig) yn ddwy ysgol arall sydd wedi'u lleoli i'r gogledd.  

2.4 Ffordd Bethel yw'r brif ffordd o Fethel a'r stadau preswyl o amgylch y safle i ganol tref 

Caernarfon. Hefyd, mae sawl safle bws ar y ffordd sy'n cysylltu'r safle â Chaernarfon, 

Penygroes, Llanrug a Llanberis.  

2.5 Mae canol y dref ei hun tua 800m i'r de-orllewin o safle'r cais ac mae'n darparu'r holl 

wasanaethau lleol angenrheidiol. Mae canol y dref yn cynnwys gorsaf fysiau sy'n 

cysylltu â Bangor, Porthmadog a Phwllheli.  

2.6 Lleolir gwasanaethau masnachol eraill gan gynnwys Morrisons, Asda a Home Bargains 

ar hyd Ffordd y Gogledd a Ffordd Bangor, 500m i lawr y ffordd tua gorllewin y safle.  

2.7 Mae'r safle tir glas yn wag ar hyn o bryd ac nid yw'n fan agored cyhoeddus. Yn 
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hanesyddol, defnyddiwyd y safle i gynnal rhandiroedd ond nid oedd wedi'i warchod 

gan statud at y pwrpas hwnnw. Ceir mynediad i'r safle ar hyn o bryd drwy gât ar y cornel 

gorllewinol. Mae coed/gwrychoedd wedi'u lleoli ar y ffin â Ffordd Bethel a thua cefn y 

safle, sy'n cysylltu â gerddi cefn y cartrefi yng Nghae Mur.  

2.8 Dangosir maint safle'r cais ar gynllun ffin y safle (Cyf Dwg: C1032/001) a gyflwynwyd 

gyda'r cais. 

Hanes Cynllunio  

2.9 Mae cofnodion ar-lein yn dangos bod cais (LPA Ref: C09A/0279/14/AM) wedi'i 

gyflwyno ar 26 Mehefin 2009 am y canlynol: 

"Codi 23 o anheddau, mannau parcio a mynedfa." 

2.10 Tynnwyd y cais hwn yn ôl ar 12 Tachwedd 2009. Ar ôl hyn, cyflwynwyd cais amlinellol 

pellach (LPA Ref: C09A/0564/14/AM) ar 8 Tachwedd 2009 am y canlynol: 

"Codi 23 o anheddau, mannau parcio a chreu mynedfa oddi ar y ffordd wledig A4244 

(addasiad i'r cais a dynnwyd yn ôl, Ref C09A/0279/14/AM).” 

2.11 Oherwydd diffyg ymateb gan yr ymgeisydd, archifwyd y cais heb benderfyniad gan yr 

awdurdod cynllunio lleol. Mae'r dogfennau cefndirol yn dangos bod swyddog Priffyrdd 

y Cyngor yn gefnogol o fynediad i'r safle o gornel y gorllewin, yn unol â lleoliad y gât 

sydd eisoes yn bodoli.  

2.12 Yn fwy diweddar, cyflwynodd Adra gais am gyngor cyn cynllunio i'r awdurdod cynllunio 

lleol. Rhannwyd y cyngor (LPA Ref: Y20/0149) ag Adra gan Gyngor Gwynedd ar 20 

Mawrth 2020. Daethpwyd i'r casgliad yn y cyngor hwn y byddai'r egwyddor o 

ddatblygu'r safle hwn ar gyfer unedau tai fforddiadwy yn dderbyniol.  
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2.13 Cyfeiriodd y cyngor at ofyniad y broses PAC1 statudol a'r gofyniad i gydymffurfio â'r 

weithdrefn SUDS.  Hefyd, gosodwyd y gofyniad i ystyried yr effaith posibl ar yr iaith 

Gymraeg, darpariaeth tir agored, addysg ac isadeiledd gwasanaethau.  

2.14 Cyfeirir at bob problem bosibl yn y penodau dilynol a/neu'r dogfennau ategol. 

Paratowyd cyflwyniad y cais yng ngoleuni'r cyngor dymunol a gyhoeddwyd gan yr 

awdurdod cynllunio lleol.  

  

                                                
1 Ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio 
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3.0 Y Cynnig 

3.1 Mae'r safle wedi bod yn wag ers i'w ddefnydd fel rhandir ddod i ben lawer blwyddyn 

yn ôl. Fe'i ddefnyddiwyd ar brydiau fel tir pori i ddefaid er mwyn atal gordyfiant ar y 

safle. Nid yw'r safle'n agored i'r cyhoedd. Mae'r gât ar y gornel orllewinol wedi'i chau 

yn barhaol.   

3.2 Dynodwyd y safle fel man i'w ailddatblygu ers nifer o flynyddoedd. Mae wedi bod ar y 

farchnad fel cyfle posibl am ddatblygiad preswyl. Ar ôl trafodaethau cadarnhaol gyda'r 

awdurdod cynllunio lleol ac i ddiwallu'r angen am dai fforddiadwy yng Nghaernarfon, 

gwnaed y penderfyniad gan yr ymgeisydd i fwrw ymlaen â chynllun tai 100% 

fforddiadwy ar y safle.  

3.3 Mae'r cynnig yn ymwneud â'r canlynol: 

"Codi 18 uned breswyl, mynediad, maes parcio, tirlunio a gwaith cysylltiedig." 

3.4 Mae cynllun y safle arfaethedig yn dangos y bydd cyfanswm o 44 o fannau parcio'n cael 

eu darparu ar gyfer y datblygiad arfaethedig. Darperir y mannau tua'r cornel yn y de-

orllewin hefyd i liniaru am y mannau parcio ar hyd Ffordd Bethel a fydd yn cael eu colli. 

Mae'r datblygiad yn agos iawn ar droed a thrwy drafnidiaeth gyhoeddus i ganol y dref, 

y gwasanaethau ar hyd Ffordd y Gogledd a’r ysgolion lleol. 

3.5 Mae'r safle hefyd yn cynnwys 810 metr sgwâr o dir agored cyhoeddus, a fydd yn fan 

agored ychwanegol i'r gymuned gan fod y safle cyfredol yn anhygyrch.  At hynny, mae 

bron i 5 hectar o lecyn agored anffurfiol a ffurfiol yn amgylchynu Canolfan Hamdden 

Arfon sydd 70m yn unig o ffin y safle.   

Yr Angen am Dai Fforddiadwy a Chymysgedd Tai 

3.6 Nodwyd y safle gan Adra fel cyfle delfrydol a chynaliadwy i ddarparu cartrefi 

fforddiadwy mawr eu hangen ar gyfer yr ardal leol.  Nod y cynllun arfaethedig yw 
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darparu tai o ansawdd uchel yng nghanol Caernarfon. Bydd y cynllun yn cynnig 

cymysgedd o ddaliadaethau rhent cymdeithasol a chanolradd a fydd yn agor ffordd i 

drigolion lleol at dai fforddiadwy.  

3.7 Mae'r gymysgedd gychwynnol o dai yn seiliedig ar ffigurau galw'r angen lleol yn yr ardal 

gyfagos. Noder bod Adra wedi ymrwymo i sicrhau bod 100% o'r unedau'n fforddiadwy, 

ond maent yn hyblyg o ran daliadaeth yr unedau fforddiadwy. Mae'r cynnig cyfredol ar 

gyfer y gymysgedd o unedau fel a ganlyn: 

• 2 x 2 Ystafell Wely (4 Person) – Rhent Cymdeithasol; 

• 4 x 3 Ystafell Wely (5 Person) – Rhent Cymdeithasol; 

• 2 x 4 Ystafell Wely (7 Person) – Rhent Cymdeithasol; 

• 4 x 2 Ystafell Wely (4 Person) – Rhent Canolradd; a 

• 6 x 3 Ystafell Wely (5 Person) – Rhent Canolradd.  

3.8 I fod yn gymwys ar gyfer yr unedau rhent cymdeithasol hyn, bydd angen i ymgeiswyr 

fod ar y Gofrestr Tai Cyffredin Gwynedd a bydd angen i'r ymgeiswyr ar gyfer Rhent 

Canolradd fynegi diddordeb gyda Tai Teg.  

3.9 Dyrennir tai cymdeithasol ar sail yr angen. Mae Gwynedd yn defnyddio system sy'n rhoi 

pwyntiau i adlewyrchu amgylchiadau ac anghenion ymgeisydd. Rhoddwyd system 

newydd ar waith yng Ngwynedd yn ddiweddar, sy'n llawer haws i bobl ei deall ac sydd, 

yn y pen draw, yn sicrhau bod pobl leol sydd angen tai fwyaf yn cael cartref.  

3.10 Er mwyn i ymgeisydd gael ei ystyried am dŷ cymdeithasol, rhaid iddo fod ar Gofrestr 

Tai Cyffredin Gwynedd. Gwneir hyn drwy gyflwyno cais i Dîm Opsiynau Tai Gwynedd.  

3.11 Mae ffigurau'r angen am gartrefi rhent cymdeithasol wedi'u nodi yn y Datganiad o 
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Anghenion Tai Fforddiadwy.  

3.12 Ar hyn o bryd mae gan Adra berchenogaeth a rheolaeth dros 1093 o unedau rhent 

cymdeithasol yng Nghaernarfon. Mae'r rhain wedi'u lleoli ar draws Caernarfon gyfan. 

Tai yw'r mwyafrif helaeth. O'r 694 o dai y mae Adra'n berchen arnynt, mae 2 ystafell 

wely mewn 114 o dai, mae 3 ystafell wely mewn 546 o dai ac mae 4 ystafell wely mewn 

34 o dai. Mae'r amrywiaeth arfaethedig hon yn rhoi cyfleoedd i bob teulu ac unigolyn 

ddod o hyd i gartref addas.  

3.13 Bydd amrywiaeth o dai 2, 3 a 4 ystafell wely yn cynnig cyfle am gartref newydd i 

deuluoedd gwahanol sydd ar hyn o bryd mewn anheddau anaddas, gyda gardd breifat 

mewn lleoliad dymunol. Byddai hyn yn ei gwneud yn hwylus i deuluoedd sefydlu cartref 

yn yr ardal drwy wella'r amodau byw i bawb. 

3.14 Ar ôl newidiadau diweddar i'r system fudd-daliadau, mae llawer o denantiaid Adra wedi 

dioddef o ganlyniad i'r dreth ystafell wely gan fod llai na'r capasiti yn byw yn yr eiddo, 

ac maent yn dymuno symud i gartref llai. Byddai cartrefi dwy ystafell wely yn gymorth 

i Adra wrth reoli ei stoc gyfredol a bydd yn galluogi'r ymgeiswyr sydd am symud i gartref 

llai, gan felly ryddhau cartref mwy i ymgeiswyr eraill. Byddai hyn hefyd yn helpu 

teuluoedd ar y gofrestr tai y mae angen cartrefi 3 neu 4 ystafell wely arnynt. 

3.15 Pwrpas Rhent Canolradd yw cynnig dewis arall i bobl a allent wynebu anawsterau ar y 

farchnad agored, ond oherwydd eu hamgylchiadau, nad ydynt yn cael eu hystyried yn 

flaenoriaeth am dai cymdeithasol. Gellir gweld cofrestr o'r holl bobl sydd wedi 

ymgeisio, ac sy'n gymwys yn ôl y meini prawf, am unedau fforddiadwy drwy Tai Teg. 

Gosodir ffigurau'r ymgeiswyr am gartrefi rhent canolradd yn y Datganiad o Anghenion 

Tai Fforddiadwy a gyflwynwyd.  

3.16 Adra fydd y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer y datblygiad arfaethedig hwn.  

3.17 Darlunnir y datblygiad arfaethedig ar y Cynllun Safle Arfaethedig (Cyf Dwg: 

C1032/003/RevE)), a darperir manylion pellach yn y Datganiad Dylunio a Mynediad, a 

gyflwynwyd i gefnogi'r cais. 
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4.0 Polisi ac ystyriaethau materol eraill 

4.1 Mae Adran 38(6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (PCPA 2004) yn mynnu bod 

yn rhaid i awdurdod cynllunio lleol wneud unrhyw benderfyniad cais cynllunio yn unol 

â'r cynllun datblygu, oni awgrymir yn wahanol gan ystyriaethau materol. 

4.2 Yn yr achos hwn, mae'r Cynllun Datblygu yn cynnwys Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn 2011 i 2016 (ar waith ers 31 Gorffennaf 2017). Ystyriwn y cynllun 

datblygu'n gyntaf cyn adolygu ystyriaethau materol eraill. 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 i 2016 

4.3 Mae'r cynllun ar waith ers 2017 ac felly mae'n cynrychioli mynegiant mwyaf diweddar 

strategaeth ddatblygu'r Cyngor ar gyfer ardal Caernarfon yn y cyfnod hyd at 2026. 

4.4 Nid oes dyraniad tir penodol gan y safle ac nid ydyw o fewn ardal gyfyngiad. Ond, mae 

wedi'i leoli o fewn ffin ddatblygu Caernarfon yn ôl y diffiniad ar y map cynigion a 

ddefnyddir a gan Bolisi PCYFF 1 (ffiniau datblygu). Noda'r polisi: 

"Caniateir cynigion du mewn Ffiniau Datblygu yn unol â pholisïau a chynigion eraill y 

Cynllun yma, polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill." 

4.5 Adnabyddir Caernarfon ei hun fel Canolfan Gwasanaethau Trefol yn unol â Pholisi PS 

17 (Strategaeth Aneddiadau). Mae'r polisi'n nodi y bydd 53% o dwf y Cynllun wedi'i 

leoli mewn canolfannau o'r fath a: 

"Bydd cyfran uwch o’r datblygiadau newydd sydd eu hangen yn digwydd tu mewn i’r 

Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol. Bydd hyn yn digwydd trwy 

ymrwymiadau a dynodiadau newydd, gan gynnwys dynodi safleoedd tai (tai marchnad 

agored gyda chyfran o ddarpariaeth fforddiadwy). Bydd hefyd yn bosib caniatáu 

safleoedd ar hap tu mewn i’r ffin ddatblygu)" (Ein pwyslais) 



 

 10 

4.6 Mae Polisi Tai 1 (Tai mewn canolfan isranbarthol a chanolfannau gwasanaeth trefol) yn 

ymhelaethu ar hyn ac mae'n nodi unwaith eto y bydd safleoedd ar hap addas yn cael 

eu cefnogi o fewn ffiniau datblygu. Mae'r polisi yn datgan y bydd 190 o anheddau2 yn 

cael eu darparu yng Nghaernarfon drwy safleoedd ar hap.  

4.7 Gan droi at gymysgedd tai datblygiadau, nodir ym Mholisi Tai 8 (Cymysgedd Tai 

Priodol): 

"Bydd y Cynghorau’n gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo cymunedau cymysg 

cynaliadwy drwy sicrhau bod pob datblygiad preswyl newydd yn cyfrannu at wella 

cydbwysedd tai ac yn diwallu’r anghenion a nodir ar gyfer y gymuned gyfan. Dylai 

cynigion gyfrannu at greu cymunedau cymysg cynaliadwy drwy Ddarparu cymaint â 

phosib o dai fforddiadwy (gan gynnwys ar gyfer angen lleol) ar draws ardal Cynllun yn 

unol â Pholisi Strategol PS 18." 

4.8 Dylai datblygiadau hefyd sicrhau bod y gymysgedd gywir o ran mathau a daliadaethau 

o dai wedi'u darparu i ddiwallu anghenion cymunedau'r presennol a'r dyfodol.  

4.9 Nod Polisi Strategol PS 18 (Tai Fforddiadwy) yw darparu targed lleiafswm o 1,572 o dai 

fforddiadwy newydd ar draws cyfnod y cynllun. Mae Polisi Tai 15 (Tai fforddiadwy a'u 

dosbarthiad) yn nodi bod disgwyl i ddatblygiad preswyl ar gyfer 2 neu'n fwy o unedau 

tai yng Nghaernarfon sicrhau bod 30% o'r datblygiad preswyl yn dai fforddiadwy.  

4.10 Noda Polisi Strategol PS1 (yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig) y bydd yr awdurdod 

cynllunio lleol yn hyrwyddo ac yn cefnogi defnyddio'r iaith Gymraeg yn ardal y cynllun. 

Nodir ym Mhwynt 2 y polisi y bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy: 

"Ofyn am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, a fydd yn dweud sut fydd datblygiad 

arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y datblygiad 

arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa fawr neu 

                                                
2 Mae'r ffigur hwn yn cynnwys unedau y gellir eu darparu mewn safleoedd ar hap ac ymrwymiadau (banc tir) (tai), ond nid yw'n 
cynnwys unedau tai a gwblhawyd yn y cyfnod hyd at Ebrill 2015 
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ddatblygiad cyflogaeth ar raddfa fawr a fyddai’n golygu llif arwyddocaol o weithlu." 

4.11 Mae'r gofynion yn cael eu hesbonio ymhellach yn y CCA3 perthnasol. Cyfeirir at hyn yn 

ddiweddarach yn yr adran hon. 

4.12 Nod Polisi ISA 4 (Diogelu llecynnau agored presennol) yw diogelu llecynnau agored 

presennol sydd â gwerth adloniadol, mwynder neu fywyd gwyllt. Nodir ym Mholisi ISA 

5 (Darparu llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd): 

"Disgwylir i gynigion tai newydd ar gyfer 10 neu fwy o dai, mewn ardaloedd ble na all 

llecynnau agored presennol fodloni anghenion y datblygiad tai arfaethedig, roi 

darpariaeth addas o fannau agored yn unol â safonau meincnod Fields in Trust o 2.4 

hectar fesul pob 1,000 o’r boblogaeth.” 

4.13 O ran Priffyrdd, mae Polisi PS 4 (Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd) yn 

ei gwneud yn ofynnol bod lleoliad datblygiad yn lleihau’r angen i deithio. Mae'r polisi 

yn esbonio: 

"Bydd y Cynghorau’n cefnogi gwelliannau trafnidiaeth fydd yn uchafu hygyrchedd ar 

gyfer pob dull o deithio, ond yn arbennig ar droed, beic a chludiant cyhoeddus. Caiff hyn 

ei wireddu trwy gael mynediad hwylus ar lwybrau, isadeiledd beicio a chludiant 

cyhoeddus lle mae’n briodol, ac felly hyrwyddo’r defnydd o’r dulliau yma o deithio ar 

gyfer teithio lleol a lleihau’r angen i deithio yn y car." 

4.14 Ynghyd â hyn, mae Polisi TRA 2 (Safonau Parcio) yn ei gwneud yn ofynnol bod y 

ddarpariaeth o fannau parcio mewn cynigion datblygu yn cydymffurfio â'r safonau 

parcio.  

4.15 O ran dyluniad, mae gofyniad ym mholisi PCYFF 3 (Dylunio a Siapio Lle) bod pob cynnig 

yn gwneud y canlynol: 

                                                
3 Canllawiau Cynllunio Atodol – Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy (Gorffennaf 2019) 
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"arddangos dyluniad o ansawdd uchel sy’n rhoi ystyriaeth lawn i gyd-destun yr 

amgylchedd naturiol, hanesyddol ac adeiledig ac sy’n cyfrannu at greu llefydd deniadol 

a chynaliadwy. Rhoddir cefnogaeth arbennig i ddyluniad arloesol sydd yn arddangos 

effeithlonrwydd ynni.” 

4.16 O ran gwarchod natur, mae Polisi PS 19 (Gwarchod a lle bo'n berthnasol gwella'r 

amgylchedd naturiol) yn esbonio y bydd datblygiadau sy'n cael effaith andwyol 

sylweddol ar yr amgylchedd naturiol neu gefn gwlad yn cael eu gwrthod oni bai bod 

buddion y cynnig yn gwrthbwyso gwerth y safle.  

4.17 Mae Polisi PS 2 (Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr) yn nodi y gall fod angen 

rhwymedigaeth cynllunio yn sgil tai fforddiadwy, ymysg pethau eraill; gwaith isadeiledd 

ffisegol; man agored; cyfleusterau addysgol a chyfleusterau a gwasanaethau 

trafnidiaeth gyhoeddus. 

Ystyriaethau materol eraill 

Canllawiau Cynllunio Atodol 

4.18 Mae CCA/SPG: "Cymysgedd Tai" (ar waith ers Hydref 2018) yn cydnabod pwysigrwydd 

creu cymunedau cynaliadwy, cynhwysol, nodedig, cymysg a chytbwys drwy gydol yr 

ardal awdurdod. Ynghyd â hyn, mae'n amlwg bod lefel yr angen am dai yn uchel ac 

mae'r awdurdod cynllunio lleol wedi ymrwymo i helpu pobl leol na allent brynu na 

rhentu tai ar y farchnad agored. Mae'r CCA yn argymell proses a dulliau pedwar cam i 

benderfynu ar y gymysgedd tai briodol mewn datblygiad. Yng Ngham 4 y broses, mae 

gofyn i'r ymgeisydd gyflwyno datganiad cymysgedd tai sy'n cydymffurfio â'r CAA yn 

rhan o gyflwyniad cais cynllunio.  

4.19 Mae CCA/SPG: "Llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd" (ar waith ers 

Mawrth 2019) yn darparu'r mecanwaith i hwyluso'r ddarpariaeth o lefel priodol o lecyn 

agored mewn perthynas â datblygiadau tai newydd sy'n cynnwys 10 uned breswyl 

neu'n fwy. Mae'r canllawiau yn gosod y safonau, sut i asesu'r ddarpariaeth o lecyn 

agored cyfredol a'r broses o sefydlu gofynion llecyn agored y datblygiad arfaethedig, 

newydd. Bydd y CAA hwn a Pholisi ISA 5 yn ymlacio lle gellir dangos y bydd darpariaeth 
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llecyn agored a mannau chwarae awyr agored addas a digonol yn unol â safonau 

meincnod Fields in Trust (FiT) yn unig.  

4.20 Mae CCA "Tai Fforddiadwy" (ar waith ers Ebrill 2019) yn atgyfnerthu'r gofynion tai 

fforddiadwy ym Mholisi TAI 15. Hefyd, mae'r CCA yn cydnabod bod yn rhaid i'r 

ddarpariaeth o dai fforddiadwy ddiwallu'r angen lleol.  

4.21 Mae CCA "Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy" (ar waith ers Gorffennaf 

2019) yn esbonio'r gofynion ar gyfer bodloni Polisi PS1 i ymgeiswyr. Mae'r canllawiau 

yn nodi proses pedair cam, diagram llif a chanllaw cam wrth gam werthuso effaith 

posibl datblygiad ar yr iaith Gymraeg. Mae'r canllawiau hefyd yn darparu'r fethodoleg 

benodol o baratoi asesiad o'r effaith ar yr iaith Gymraeg.  

Polisi Cenedlaethol   

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040  

4.22 Cymru'r Dyfodol – y Cynllun Cenedlaethol 2040 yw'r fframwaith datblygu cenedlaethol, 

sy'n gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu yng Nghymru yn 2040. Nodir ym Mholisi 7 y 

cynllun gofodol: 

"Bydd Llywodraeth Cymru yn cynyddu nifer y cartrefi fforddiadwy a gyflenwir drwy 

sicrhau y caiff cyllid ar gyfer y cartrefi hyn ei ddyrannu a'i ddefnyddio'n effeithiol. Drwy 

eu Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol, dylai awdurdodau cynllunio ddatblygu 

fframweithiau polisi cryf sy'n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn cyflenwi tai fforddiadwy, 

gan gynnwys gosod targedau ar gyfer cynlluniau datblygu yn seiliedig ar amcangyfrifon 

rhanbarthol o'r angen am dai ac asesiadau lleol. Mewn ymateb i anghenion lleol a 

rhanbarthol, dylai awdurdodau cynllunio nodi safleoedd ar gyfer datblygiadau a 

arweinir gan dai fforddiadwy ac ystyried pob cyfle i gynyddu'r cyflenwad o dai 

fforddiadwy." 

4.23 Mae Polisi 21 (Ardal dwf ranbarthol – aneddiadau arfordirol gogledd Cymru) yn 

cydnabod Caernarfon fel tref lle bydd canolbwyntio ar dwf wedi'i reoli. Dylai Cynlluniau 
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Datblygu Strategol a Lleol gydnabod y rolau y mae'r lleoedd hyn yn eu chwarae fel 

ffocws ar gyfer tai, cyflogaeth, twristiaeth, trafnidiaeth gyhoeddus a gwasanaethau 

allweddol yn eu hardaloedd ehangach a chefnogi eu swyddogaeth barhaus fel 

canolbwyntiau ar gyfer twf isranbarthol.  

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, Chwefror 2021) 

4.24 Gosodir polisi cynllunio Cymru ym Mholisi Cynllunio Cymru ("PPW") Rhifyn 11 

(Chwefror, 2021) gyda gwybodaeth dechnegol ategol wedi'i darparu yn Nodyn Cyngor 

Technegol ("TAN"). Darperir canllawiau technegol ynghylch 'Cynllunio a Thai 

Fforddiadwy' yn TAN 2 (2006), a darperir canllawiau ar ddylunio yn TAN 12 (2016). Ceir 

canllawiau ar 'Cynllunio a'r Iaith Gymraeg' yn TAN 20 (2017).  

4.25 Wrth wraidd Polisi Cynllunio Cymru mae rhagdybiaeth o blaid datblygiad cynaliadwy.  

Cadarnheir ym mharagraff 1.18 bod Deddfwriaeth yn sicrhau rhagdybiaeth o blaid 

datblygu cynaliadwy yn unol â'r cynllun datblygu oni bai bod ystyriaethau perthnasol 

yn nodi fel arall.   

4.26 Diffinnir datblygiad preswyl mawr ym mharagraff 1.34: 

"datblygiad preswyl 10 neu o fwy o unedau preswyl neu ddatblygiad preswyl ar 0.5 

hectar neu fwy o dir, nad yw’n cydymffurfio ag un neu fwy o ddarpariaethau’r cynllun 

datblygu sydd mewn grym" 

4.27 Nodir ym mharagraff 3.27 y gallai'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau gadw'r 

ystyriaethau sy'n gysylltiedig â defnyddio'r iaith Gymraeg mewn golwg, lle maen nhw'n 

berthnasol i geisiadau am ganiatâd cynllunio. Ymhelaethir ar hyn drwy esbonio y gellir 

cynnal asesiad o’r effaith ar yr iaith yn sgil datblygiadau mawr na ddyrannwyd mewn 

cynllun datblygu sy’n cael eu cynnig mewn ardaloedd o sensitifrwydd neu bwysigrwydd 

arbennig i’r iaith 

4.28 Mae pennod 4 Polisi Cynllunio Cymru, "Lleoedd Actif a Chymdeithasol" yn darparu 

canllawiau manwl o ran tai.  Mae paragraff 4.2.25 yn nodi bod angen cymuned am dai 



 

 15 

fforddiadwy yn ystyriaeth cynllunio materol y mae'n rhaid ei ystyried wrth roi polisïau 

cynlluniau datblygu at ei gilydd ac wrth wneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio 

perthnasol. Ceir diffiniad o dai fforddiadwy isod: 

"Mae tai fforddiadwy yn cynnwys tai cymdeithasol ar rent sy’n eiddo i awdurdodau lleol 

a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a thai canolradd lle mae’r prisiau neu’r rhenti 

yn uwch na rhent tai cymdeithasol ond yn is na’r prisiau neu’r rhenti ar y farchnad 

agored." 

4.29 Mae hefyd yn esbonio y dylai awdurdodau cynllunio lleol werthfawrogi'r galw am 

wahanol fathau o dai fforddiadwy (h.y. rhent canolradd a chymdeithasol) mewn 

perthynas â chyflenwad, fel eu bod yn gallu trafod yr hyn sy'n briodol ac yn ofynnol o 

ran anheddau ar gyfer datblygiadau newydd yn wybodus. 

4.30 Mae paragraff 4.2.34 hefyd yn nodi: 

"Mae’n rhaid ystyried darparu safleoedd eithriedig tai fforddiadwy er mwyn helpu i 

fodloni gofynion dynodedig a sicrhau hyfywedd y gymuned leol." 

4.31 Mae TAN 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) yn adnabod meysydd allweddol lle 

dylai awdurdodau cynllunio lleol, awdurdodau tai, landlordiaid cymdeithasol 

cofrestredig a datblygwyr preifat weithio gyda'i gilydd, megis: 

• adnabod safleoedd posibl ar gyfer tai fforddiadwy (gan gynnwys safleoedd ar 

hap); a 

• sefydlu cymysgedd briodol o fathau a daliadaethau o dai a fydd yn cyfrannu at yr 

angen penodol am dai fforddiadwy ac at y nod o sicrhau cymunedau cymysg a 

chynaliadwy. 

4.32 Mae TAN 2 hefyd yn nodi fod angen i awdurdodau lleol ystyried y berthynas rhwng 

gofynion cyffredinol y tai a'r cydbwysedd eang o dai arfaethedig. Yn benodol, p'un a yw 

maint a daliadaeth y tai fforddiadwy arfaethedig yn adlewyrchu'r gofynion tai a 

nodwyd.  
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4.33 Mae TAN 12: Dylunio (2016) yn rhoi cyngor ar ystyriaethau dylunio a, pharthed dylunio 

tai, mae'n nodi y dylai polisïau cynllunio lleol a chanllawiau anelu i wneud y canlynol: 

• creu lleoedd sy'n nodedig ac yn parchu cymeriad lleol, gan gadw anghenion pobl 

leol mewn golwg; 

• hyrwyddo gosodiadau a nodweddion dylunio sy'n annog diogelwch a hygyrchedd 

cymunedol; 

• canolbwyntio ar ansawdd y lleoedd ac amgylchiadau byw ar gyfer cerddwyr yn 

hytrach na symud a pharcio cerbydau; 

• osgoi safonau cynllunio anhyblyg ac annog gosodiadau sy'n rheoli cyflymder 

cerbydau drwy geometreg y ffordd a'r adeilad; 

• hyrwyddo nodweddion cynaliadwyedd amgylcheddol, megis effeithlonrwydd 

ynni, mewn tai newydd a gwneud ymrwymiadau clir a phenodol i leihau lefelau 

carbon a/neu safonau adeiladu cynaliadwy; 

• sicrhau'r defnydd mwy effeithlon o dir gan gynnwys dwyseddau priodol; ac 

• ystyried a chydbwyso unrhyw wrthdaro posibl rhwng y meini prawf hyn. 

4.34 Mae TAN 20: ynllunio a'r Iaith Gymraeg (2017) yn rhoi arweiniad o ran sut gellir rhoi 

ystyriaeth briodol i'r iaith Gymraeg yn y system gynllunio. Ynghylch hap-safleoedd, 

esbonnir ym Mharagraff 3.2.2: 

"Dylid asesu ceisiadau i ddatblygu safleoedd ar hap yn erbyn strategaeth a pholisïau 

cynllun datblygu wedi ei fabwysiadu, a chan roi ystyriaeth i bolisïau cynllunio 

cenedlaethol priodol. Pan fydd ACLl yn derbyn cais am ddatblygiad mawr ar safle ar 

hap o fewn ardal wedi ei diffinio fel un ieithyddol sensitif neu arwyddocaol gellid cynnal 

asesiad o effaith debygol y datblygiad ar y Gymraeg." 

4.35 Caiff datblygiad mawr ei ddiffinio fel 10 annedd preswyl neu fwy. Mae paragraff 3.3.2 

yn esbonio y gall tystiolaeth o'r asesiad o'r effaith ar yr iaith fod yn bwysig i'r cais a gallai 

lywio p'un a ddylid cymhwyso mesurau i liniaru neu wella'r effeithiau ar yr iaith 

Gymraeg. 

Casgliadau polisi cynllunio 
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4.36 Wrth ei asesu yn erbyn nodau ac amcanion y cynllun datblygu ac ystyriaethau pwysig 

eraill, ystyrir bod yr hyn a gynigir yn y cais yn cydymffurfio'n llawn.   

4.37 Rydym yn asesu'r cynnig yn yr adran ddilynol. 
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5.0 Asesiad Cynllunio 

5.1 Rhaid penderfynu ar gynnig y cais mewn ffordd sy'n cydymffurfio ag Adran 38(6) Deddf 

Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (PCPA 2004), sy'n mynnu bod yn rhaid i awdurdod 

cynllunio lleol wneud unrhyw benderfyniad cais cynllunio yn unol â'r cynllun datblygu, 

oni awgrymir yn wahanol gan ystyriaethau materol. 

Egwyddor datblygu 

5.2 Mae'r safle wedi'i leoli o fewn ffin ddatblygu Caernarfon. Dan PCYFF 1 (ffiniau 

datblygu), bydd datblygiad yn cael ei ganiatáu os yw'n gymesur â rôl a swyddogaeth 

aneddiadau ac os yw'n cydymffurfio â pholisïau a chynigion eraill y cynllun datblygu 

lleol, polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio materol. 

 

5.3 Adnabyddir Caernarfon fel Canolfan Wasanaeth Trefol, yn unol â Pholisi PS 17 

(Strategaeth Aneddleoedd), lle derbynnir tai newydd mewn egwyddor. Mae'r polisi 

hefyd yn nodi'n benodol y gellir caniatáu safleoedd ar hap o fewn ffiniau datblygu, fel 

yn y cynnig hwn. 

 

5.4 Mae'r egwyddor o ailddatblygu'r safle ar gyfer tai yn dderbyniol ar yr amod y bodlonir 

materion manwl, sy'n cael eu hystyried isod. 

 

Tai fforddiadwy 

 

5.5 Mae'r cais yn ymwneud â thai fforddiadwy, a fydd yn cael eu darparu gan Adra, 

darparwr tai fforddiadwy adnabyddus. Mae wedi'i leoli ar safle gwag mewn lleoliad 

cynaliadwy sydd wedi'i integreiddio'n dda gyda datblygiad preswyl presennol. 

 

5.6 Mae'r datganiad o Anghenion Tai Fforddiadwy (a baratowyd gan Adra) yn rhoi'r ffigurau 

diweddaraf o'r angen am dai fforddiadwy yng Nghaernarfon.   

 

5.7 Mae Adra wedi ymrwymo i ddarparu 18 uned fforddiadwy yn y cynllun hwn, sy'n 100% 

o'r datblygiad gan wella'n fawr ar y polisi cyfredol. Bydd y daliadaethau yn gymysgedd 
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o rent cymdeithasol a chanolradd yn dibynnu ar anghenion y gymuned a lefel y grant 

tai cymdeithasol sydd ar gael.  

 

5.8 Rhent cymdeithasol yw cartrefi rhent gyda chost is sy'n cael eu darparu gan landlord 

cymdeithasol cofrestredig. Dyrennir tai cymdeithasol ar sail yr angen. Mae Gwynedd 

yn defnyddio system sy'n rhoi pwyntiau i adlewyrchu amgylchiadau ac anghenion 

ymgeisydd. Rhoddwyd system newydd ar waith yng Ngwynedd yn ddiweddar, sy'n 

llawer haws i bobl ei deall ac sydd, yn y pen draw, yn sicrhau bod pobl leol sydd angen 

tai fwyaf yn cael cartref.  

 

5.9 Er mwyn i ymgeisydd gael ei ystyried am dŷ cymdeithasol, rhaid iddo fod ar Gofrestr 

Tai Cyffredin Gwynedd. Gwneir hyn drwy gyflwyno cais i Dîm Opsiynau Tai Gwynedd.  

 

5.10 Cyflwynir ffigurau'r rhestr aros lawn sy'n dangos yr angen sylweddol am dai rhent 

cymdeithasol yng Nghaernarfon a ward Cadnant yn y datganiad Anghenion Tai 

Fforddiadwy. 

 

5.11 Pwrpas Rhent Canolradd yw cynnig dewis arall i bobl a allent wynebu anawsterau ar y 

farchnad agored, ond oherwydd eu hamgylchiadau, nad ydynt yn cael eu hystyried yn 

flaenoriaeth am dai cymdeithasol. Bwriedir i'r cartrefi hyn fod ar gyfer pobl wedi'u 

cyflogi, nad ydynt yn ddibynnol ar fudd-daliadau ac sy'n ennill rhwng £16,000 a £45,000 

y flwyddyn. Penderfynir ar y lefelau rhent ar gyfer unedau rhent canolradd gan renti'r 

farchnad leol - fel arfer, 80% o rent y farchnad ar gyfer anheddau cyffelyb yn yr ardal 

honno. 

 

5.12 Gellir gweld cofrestr o'r holl bobl sydd wedi ymgeisio, ac sy'n gymwys yn ôl y meini 

prawf, am unedau fforddiadwy drwy Tai Teg.  

 

5.13 Cyflwynir niferoedd yr ymgeiswyr yr hoffent gael eu hystyried am eiddo rhent 

canolradd yng Nghaernarfon yn y datganiad Anghenion Tai Fforddiadwy. 

5.14 Mae darparu tai fforddiadwy yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac i Gyngor 

Gwynedd. Mae'r cais yn cynnig cynllun i ddarparu 100% o dai fforddiadwy, lle bydd yr 

holl unedau yn rhai rhent cymdeithasol neu ganolradd, yn cydymffurfio'n llawn â Pholisi 
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cynllunio TAI 15 a bydd yn cyfrannu'n werthfawr at ddiwallu'r angen penodol am dai 

fforddiadwy yng Nghaernarfon a dylai'r ffactor hwn fod yn arwyddocaol o blaid y cynnig 

yn nhermau polisi cynllunio. 

 

Cymysgedd Tai 

 

5.15 Mae'r datganiad Cymysgedd Tai (a baratowyd gan Adra) yn rhoi cyfiawnhad o'r 

gymysgedd arfaethedig o dai.  

5.16 Fel y dangoswyd yn y wybodaeth ategol, mae'r gymysgedd arfaethedig yn ymateb 

uniongyrchol i'r angen am dai fforddiadwy. Mae'n gyfle i bob teulu ac unigolyn ddod o 

hyd i gartref addas. 

5.17 Drwy osod cartrefi ar hyd rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus gyfleus a rheolaidd, bydd 

yn caniatáu i bobl gynnal cyswllt rhwng Caernarfon a'r gymuned ehangach gan felly 

leihau'r ddibyniaeth ar gar.  

5.18 Bydd amrywiaeth o dai 2, 3 a 4 ystafell wely yn cynnig cyfle am gartref newydd i 

deuluoedd gwahanol sydd ar hyn o bryd mewn anheddau anaddas, gyda gardd breifat 

mewn lleoliad dymunol. Byddai hyn yn ei gwneud yn hwylus i deuluoedd sefydlu cartref 

yn yr ardal drwy wella'r amodau byw i bawb.  

5.19 Adeiladwyd y datblygiad cyfan i gydymffurfio â Gofynion Ansawdd Datblygu (“DQR”) 

Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl dai yn hyblyg ac yn ymateb i 

anghenion newidiol y preswylwyr ac anghenion newidiol amrywiaeth o bobl a fydd yn 

byw yn yr unedau yn ystod eu hoes. Yn rhan o'r gofynion ansawdd datblygu bydd y tai 

hefyd yn cydymffurfio â'r Safonau Cartrefi Gydol Oes a fydd yn arwain at dai sy'n 

hygyrch ac yn gyfleus i bob tenant a gellir eu haddasu yn ôl anghenion tymor hir. Bydd 

yn sicrhau bod anheddau ar gael i'r ifanc ac i'r henoed, pobl sengl, teuluoedd a'r rhai y 

gellid effeithio arnynt gan broblemau symudedd neu nam corfforol yn y dyfodol.  

5.20 Gan y bydd yr holl dai arfaethedig yn cydymffurfio â Gofynion Ansawdd Datblygu 

Llywodraeth Cymru, bydd hyblygrwydd i newid ac addasu daliadaethau'r cartrefi pe bai 
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angen y gymuned yn newid neu os oes mwy o grant tai cymdeithasol ar gael.  

5.21 Mae'r gymysgedd o ddaliadaethau yn y ddarpariaeth hon o dai fforddiadwy yn sicrhau 

cydymffurfiaeth â Pholisi Tai 8 (Cymysgedd Briodol o Dai) yn y cynllun datblygu lleol a 

ddefnyddir. 

Datblygiad preswyl ar safle ar hap o fewn y ffin ddatblygu 

 

5.22 Mae Polisi Tai 1 (Tai yn y ganolfan isranbarthol a'r canolfannau gwasanaeth trefol) yn 

cefnogi'r ddarpariaeth o 190 o unedau tai ar safle ar hap o fewn ffin ddatblygu 

Caernarfon. Dyma ffigur dangosol ar gyfer y dref.  

5.23 Fel y nodir uchod, mae'r safle'n gyfle i ddarparu 18 uned breswyl sy'n bodloni'r angen 

lleol am dai fforddiadwy. Mae'r ddarpariaeth o dai ar safleoedd ar hap wedi'i chynnwys 

yn y ffigur cyffredinol o'r ddarpariaeth o dai ar gyfer yr awdurdod cynllunio lleol, yn 

unol â Pholisi PS 16 (Darpariaeth Tai). Mae’r polisi hefyd yn nodi: 

 

"Cynhelir isafswm cyson o werth 5 mlynedd o dir i gyflenwi tai trwy ddynodi tir a 

hwyluso datblygiad ar safleoedd ar hap a thrwy ddefnyddio adeiladau presennol." (Ein 

pwyslais) 

5.24 Felly bydd y cynnig hwn am 100% o dai fforddiadwy ar safle cynaliadwy o fewn ffin 

ddatblygu Caernarfon yn cyfrannu at dargedau darparu tai tymor byr a thymor hir yr 

awdurdod cynllunio lleol. Mae hyn yn cynnwys targed Polisi PS 18 (Tai Fforddiadwy) o 

ddarparu o leiaf 1,512 o dai fforddiadwy newydd yn ystod cyfnod y cynllun.  

 

Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

 

5.25 Cwblhawyd yr asesiad hwn yn unol â Pholisi PS1 y cynllun datblygu lleol a methodoleg 

y ddogfen 'Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg' gysylltiedig, fel y nodwyd yn y CCA.   

 

5.26 Y casgliad yw y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niwtral ar yr iaith 

Gymraeg a chymuned ward Cadnant a Chaernarfon drwy ddarparu tai fforddiadwy i 
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ddiwallu angen penodol. Mae'r effeithiau'n niwtral gan y bydd y preswylwyr 

arfaethedig yn symud oddi fewn ffiniau Caernarfon i safle'r cais. Dangosa hyn na fyddai 

cynnydd net yn nifer y siaradwyr Cymraeg gan y byddai'n debygol bod y preswylwyr 

eisoes yn siaradwyr Cymraeg.   

 

5.27 At hynny, gobeithiwn wrth gwrs y bydd y cynnig yn cael effaith cadarnhaol ar yr iaith 

ond nid oes tystiolaeth ar gael i restru unrhyw effeithiau cadarnhaol ar hyn o bryd.   

 

5.28 Bydd y cynnig yn sicrhau bod digon o stoc tai fforddiadwy ar gyfer unigolion a 

theuluoedd ifanc sy'n siarad Cymraeg iddyn nhw allu aros yng Nghaernarfon, heb orfod 

edrych tu allan i'r dref am opsiynau tai. 

 

5.29 Ni theimlir y bydd ailddatblygiad arfaethedig y safle yn achosi niwed sylweddol i 

gymeriad na chydbwysedd yr iaith Gymraeg, ond yn hytrach yn gyfle am gynllun priodol 

a buddiol, yn unol â meini prawf 2 Polisi PS1 y cynllun datblygu lleol.   

 

Dylunio 

5.30 O ran dyluniad, nodir ym Mholisi PCYFF 3 (Dylunio a Siapio Lle); Bydd disgwyl i bob 

cynnig arddangos dyluniad o ansawdd uchel sy’n rhoi ystyriaeth lawn i gyd-destun yr 

amgylchedd naturiol, hanesyddol ac adeiledig ac sy’n cyfrannu at greu llefydd deniadol 

a chynaliadwy. Rhoddir cefnogaeth arbennig i ddyluniad arloesol sydd yn arddangos 

effeithlonrwydd ynni. 

5.31 Ystyrir bod y datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio â gofynion Polisi PCYFF 3. 

Ystyriwyd y dyluniad a'r gosodiad yn ofalus, gan ategu cymeriad yr ardal gyfagos a 

sicrhau na fydd unrhyw effeithiau negyddol ar gartrefi eraill yn y gymdogaeth.  Mae'r 

dwysedd yn briodol ac mae'r cynigion yn ceisio sicrhau bod darpariaeth ddigonol o dir 

agored ar y safle. Mae graddfa a ffurf y datblygiad arfaethedig wedi'u hystyried yn 

ofalus yn erbyn cefndir adeiladau cyfagos. Ystyriwyd y datblygiad hefyd yng nghyd-

destun yr ardaloedd allweddol o'i amgylch ac agosrwydd ffiniau'r cartrefi cyfagos sydd 

gyferbyn 
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Priffyrdd a pharcio 

5.32 Yn dechnegol, mae mynedfa'r safle wedi'i gefnogi gan Cadarn Consulting Engineers 

sydd wedi bod yn trafod yn uniongyrchol gyda'r awdurdod priffyrdd wrth ddatblygu'r 

fynedfa arfaethedig ar gyfer y datblygiad. Cynigir bod y gwaith adeiladu ar gyfer y 

mynediad newydd (y tu allan i linell goch y cais) yn amodol i gytundeb ar wahân drwy 

Section 278.  

5.33 O ran y parcio, darperir 44 o fannau pwrpasol ar y safle ar gyfer y datblygiad preswyl 

ac yn lle'r mannau parcio ar Ffordd Bethel a gollwyd i ganiatáu lleiniau gwelededd 

digonol ar gyfer y fynedfa newydd. O ystyried natur rhent cymdeithasol y datblygiad, 

a'r cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus ragorol â'r ardal ehangach, barnwyd fod y 

ddarpariaeth hon o fannau parcio yn dderbyniol.  Felly, mae'r cynnig yn cydymffurfio â 

Pholisi TRA 2 ynghylch parcio ceir. 

Ecoleg 

5.34 O ran Ecoleg, canfuwyd yng ngham 1 yr arolwg cynefin na fyddai'r cynnig yn effeithio 

ar unrhyw rai o safleoedd statudol nac anstatudol ardal cadwraeth natur. Cadarnhawyd 

hefyd nad oes unrhyw gynefinoedd na rhywogaethau planhigion sy'n flaenoriaeth i'r 

BAP yn y DU neu'n lleol o fewn nac yn gyfagos i ardal yr arolwg. Nid oedd unrhyw 

rywogaethau ymledol anfrodorol na rhywogaethau a restrir ar restr 9 Deddf Bywyd 

Gwyllt a Chefn Gwlad (1981) wedi'u cofnodi ar y safle ar adeg yr arolwg chwaith.  

5.35 Mae'r asesiad yn cynnwys argymhellion a allai wella a/neu gefnogi rhywogaethau sy'n 

flaenoriaeth. Bydd Adra yn ystyried yr argymhellion hyn.  

Draenio 

5.36 Mae'r adroddiad strategaeth ddraenio a baratowyd gan gwmni Cadarn Consulting 

Engineers yn darparu strategaeth ddraenio addas ar gyfer ‘discharge’  dŵr wyneb ac 

elifiant ‘foul’ a gynhyrchir yn y datblygiad preswyl arfaethedig yn Caer Glyn, 
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Caernarfon. Bydd attenuation  yn cael ei ddarparu ar gyfer pob digwyddiad glawiad hyd 

at ddigwyddiad eithafol, trwy ddefnyddio pum system socian cyflym o amgylch y safle. 

5.37 Bydd yr holl ‘foul’ a gynhyrchir o'r datblygiad yn cael ei ollwng trwy ddisgyrchiant i'r 

garthffos gyhoeddus aflan. 

Mwynder 

5.38 Mae'r safle arfaethedig yn caniatáu ar gyfer ardaloedd mwynder allanol, yr ystyrir yn 

briodol yng nghyd-destun y lleoliad trefol.  Er hynny, mae'r safle yn agos iawn ar droed 

i nifer o lecynnau agored cyhoeddus. Mae'r rhain yn cynnwys ardaloedd mwynder o 

gwmpas Ysgol Syr Hugh Owen, Canolfan Hamdden Arfon a Chanolfan Tenis Arfon tua 

70m i'r gogledd o'r safle, Cae Cerrig yr Orsedd tua 150m i'r de-orllewin a Chae Glyn, 

tua 250m i'r de. 

Swyddi a buddsoddi 

5.39 Bydd yr hyn a gynigir yn y cais yn arwain at gyflogaeth werthfawr yn ystod y cyfnod o 

adeiladu'r datblygiad arfaethedig. Mae pwysigrwydd cefnogi swyddi a chyflenwyr lleol 

yn rhan bwysig o bolisi cynllunio cenedlaethol a lleol ac yn un o flaenoriaethau Adra. 

5.40 Bydd hefyd yn adfywio safle gwag a bydd yn galluogi buddsoddi sylweddol yn yr ardal 

leol. 

Rhwymedigaethau cynllunio  

5.41 Mae'r cynnig yn gysylltiedig â chynllun tai 100% fforddiadwy ar safle'r cais. Gellir 

sicrhau bod y cynnig yn cael ei ddarparu a'i roi ar waith drwy gytundeb cyfreithiol wedi'i 

eirio'n briodol. 
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6.0 Casgliadau 

6.1 Dangoswyd yn y Datganiad hwn fod yr hyn a gynigir yn y cais yn cydymffurfio'n llawn â 

nodau ac amcanion y cynllun datblygu ac ystyriaethau pwysig eraill.  Mae'r canlynol yn 

arbennig o wir am gynnig y datblygiad:  

• Bydd yn darparu cartrefi fforddiadwy newydd mewn lleoliad cynaliadwy i ddiwallu'r 

angen lleol; 

• Bydd yn galluogi adfywio safle mewnlenwi gwag ar dir glas nad yw'n agored i'r 

cyhoedd, bydd yn gwella ymddangosiad y safle a'r ardal leol; 

• Ni fydd yn effeithio'n sylweddol ar yr iaith Gymraeg, mwynder y gymdogaeth na 

mwynder gweledol yr ardal; a 

• Bydd yn creu cyfleoedd gwerthfawr am gyflogaeth leol yn ystod y cyfnod adeiladu.  

 

6.2 Mae polisi cyd-destun cynllunio presennol Cyngor Gwynedd, yn benodol yr angen a'r 

diffyg o ran tai fforddiadwy, yn ystyriaethau cynllunio cymhellol pellach sydd o blaid 

rhoi caniatâd cynllunio i'r cynnig.  
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