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1.0 Cyflwyniad 

1.1 Paratowyd y Datganiad Dylunio a Mynediad (DDM "DAS") hwn gan Mango Planning & 

Development Limited ac Ainsley Gommon Architects ar ran Adra (Tai) Cyfyngedig. 

Mae'r DDM hwn yn cyd-fynd â chais cynllunio llawn a gyflwynwyd i Gyngor Gwynedd 

(yr Awdurdod Cynllunio Lleol "LPA") ar gyfer datblygu 18 o unedau tai fforddiadwy yng 

Nghaer Glyn, Caernarfon.  Y cais yw:  

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

1.2 Mae'n ofyniad statudol bod DDM yn ategu ceisiadau cynllunio mawr yng Nghymru.  

Paratowyd y Datganiad Dylunio a Mynediad hwn yn unol â'r canllawiau perthnasol sydd 

wedi'u cynnwys yn Nodyn Cyngor Technegol 12 ('Dylunio') (Atodiad A1 – 'Guidance on 

the design and access statement' 2009) a'r canllaw a ddarperir gan y ddogfen 

'Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru' a gyhoeddwyd gan Gomisiwn Dylunio 

Cymru yn 2011.  

1.3 Mae'n ofynnol i DDM ddangos sut mae'r pum amcan dylunio da wedi'u rhoi ar waith 

mewn cynnig penodol a lle nad yw hynny wedi'i wneud, dylid esbonio pam.  Nod y 

Datganiad hwn yw mynd i'r afael â gofynion dylunio TAN 12 a Pholisi PCYFF 3 (Dylunio 

a Siapio Lle) Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 i 2026 (ar waith ers 

31 Gorffennaf 2017) ("LDP"), ynghyd â'r canllawiau sydd wedi'u cynnwys yn y 

Canllawiau Cynllunio Atodol, lle maen nhw'n berthnasol i gynnig y datblygiad.    

1.4 Mae Adran 2 y Datganiad hwn yn rhoi cyd-destun y safle ac mae Adran 3 yn disgrifio 

elfennau allweddol yr hyn a gynigir gan y cais. Mae Adran 4 yn adolygu cyd-destun y 

polisi cynllunio ac mae Adran 5 yn asesu'r trefniadau mynediad. Mae Adran 6 yn asesu 

cymeriad y safle a dyluniad y cynllun ac mae Adran 7 yn adolygu diogelwch y gymuned.  

Mae Adran 8 yn ystyried nodweddion cynaliadwyedd amgylcheddol y cynllun ac mae 

Adran 9 yn adolygu'r symudiadau i'r datblygiad, o'r datblygiad ac o fewn y datblygiad.  

Cyflwynir ein casgliadau yn Adran 10. 
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2.0 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 

datblygu 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'r Ffordd Bethel gerllaw yn rhan o ffin ogledd-orllewinol 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 

â ffin y gogledd.   

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 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 

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 



 

 3 

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. 

Cymeriad a ffurf adeiladu presennol 

2.9 Ceir cymysgedd o ddefnyddiau tir, arddulliau pensaernïol a phaletau o ddeunyddiau yn 

yr ardal sy'n amgylchynu'r safle.  Maent yn cynnwys: 

• Byngalos a thai brics a rendrad coch gyda thoeau llechi wedi'u lleoli ar hyd 

Llwyn Ceirios; 

• Tai rendrad plaen gyda gorchudd to fflat tua'r gogledd ac yn wynebu Ffordd 

Bethel;  

• Cymysgedd o frics coch a llwyd gyda phwyslais fertigol ar yr adeiladau i'r de, 

yng Nghae Berllan; a 

• Prif orffeniad adeilad Ysgol Syr Hugh Owen ar draws y ffordd yw brasblastr 

gyda phwyslais brics fertigol ar y mynediad ac ar ddiwedd yr adeilad. Mae 

ganddo hefyd do llechi a ffenestri gwyn UPVC.  

2.10 Nid oes un arddull amlwg yn yr ardal leol a fyddai'n dylanwadu ar ddyluniad y cynnig 

cyfredol.  
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3.0 Y Cynnig 

Trosolwg  

3.1 Ar ôl trafodaethau cadarnhaol gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac i ddiwallu'r angen 

am dai fforddiadwy yng Nghaernarfon, gwnaed y penderfyniad i fwrw ymlaen â 

chynllun tai 100% fforddiadwy ar y safle.  

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

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

3.3 Mae'r cynllun safle arfaethedig yn dangos y bydd cyfanswm o 44 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 y ffordd ar hyd Ffordd Bethel. Mae'r 

datblygiad yn agos iawn ar droed i ganol y dref, y gwasanaethau ar hyd Ffordd y 

Gogledd a thrwy gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus. 

3.4 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.   

3.5 Nodwyd y safle gan Adra fel cyfle i ddarparu cartrefi fforddiadwy mawr eu hangen ar 

gyfer yr ardal leol yn rhan o ddatblygiad cynaliadwy.   

3.6 Bydd yr 18 uned breswyl yn diwallu'r anghenion lleol a nodwyd.  Bydd yr holl unedau 

fforddiadwy'n cael eu cynnig gan Adra ar sail rhent cymdeithasol a rhent canolradd, ac 

mae'r lefelau rhent yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru o ran rhenti a rhenti 

meincnod.  
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3.7 Darlunnir y datblygiad arfaethedig ar y Cynllun Safle Arfaethedig 

(Cyf Dwg. C1032/003/RevE), a darperir manylion pellach yn yr adrannau canlynol. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

4.0 Polisi Cynllunio 

4.1 Mae'r adran hon yn crynhoi'r polisïau dylunio a chynllunio mynediad perthnasol sy'n 

dylanwadu ar ystyriaeth y cynnig.  Ceir crynodeb llawn o'r polisïau cynllunio perthnasol 

yn Adran 4 y Datganiad Cynllunio cysylltiedig.  

Polisi Cenedlaethol  

4.2 Gosodir polisi cynllunio cenedlaethol Cymru ym Mholisi Cynllunio Cymru ("PPW") 

Rhifyn 11 (Chwefror, 2021) gyda gwybodaeth dechnegol ategol wedi'i darparu yn 

Nodyn Cyngor Technegol ("TANs").  Darperir canllawiau technegol ynghylch dylunio yn 

TAN 12 (2016), a darperir canllawiau ar drafnidiaeth yn TAN 18 (2007).  

4.3 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.   

4.4 Anogir datblygiad o fewn ffiniau aneddiadau lle bynnag y bo modd yn hytrach nag y tu 

allan i derfynau aneddiadau.   

4.5 Nodir ym mharagraff 2.27 y dylai'r system gynllunio greu mannau cynaliadwy sy'n 

ddeniadol, cymdeithasol, hygyrch, bywiog, diogel, croesawgar, iach a chyfeillgar. Dylai 

cynigion datblygu greu'r amodau ar gyfer dod â phobl ynghyd, ac i greu'r awydd i fyw, 

gweithio a chwarae mewn ardaloedd sydd ag ymdeimlad o le a llesiant, gan arwain at 

ffyniant i bawb. 

4.6 Nodir ym mharagraff 3.3 bod dyluniad da yn hanfodol er mwyn creu lleoedd cynaliadwy 

lle mae pobl am fyw, gweithio a chymdeithasu ynddynt. Nid yw dylunio'n ymwneud â 

phensaernïaeth adeilad yn unig, ond hefyd y berthynas rhwng holl elfennau'r 

amgylchedd naturiol ac adeiledig a rhwng pobl a lleoedd. Er mwyn i ddatblygiad fod yn 

gynaliadwy, rhaid i'r dyluniad fynd y tu hwnt i estheteg a dylai gynnwys agweddau 
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cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol y 

datblygiad, gan gynnwys sut y defnyddir lle gwag, sut mae adeiladau a thir y cyhoedd 

yn ategu'r defnydd hwn, yn ogystal â'r broses o'i adeiladu, ei weithredu a'i broses reoli, 

a'i berthynas â'r ardal gyfagos. 

4.7 Mae dylunio da yn cael ei gategoreiddio'n 5 agwedd allweddol.  Mae'r rhain yn cynnwys 

mynediad a chynwysoldeb; cynaliadwyedd amgylcheddol; cymeriad; diogelwch a 

symudiadau'r gymuned. 

4.8 Nodir ym mharagraff 3.17 bod Datganiad Dylunio a Mynediad  yn cyfathrebu pa 

ddatblygiad a gynigir, yn dangos y broses ddylunio a ddefnyddiwyd ac yn esbonio sut 

mae amcanion dylunio da a chreu lleoedd wedi'u hystyried o gychwyn y broses 

ddatblygu. 

4.9 Mae pennod 4 Polisi Cynllunio Cymru yn darparu canllawiau manwl o ran tai.  Un o 

amcanion allweddol Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod amgylcheddau tai a phreswyl 

newydd yn cynnwys tai o ansawdd da sydd wedi'u dylunio'n dda ac yn effeithlon o ran 

ynni a fydd yn cyfrannu at greu lleoedd cynaliadwy. 

4.10 Gosodir y pum amcan o ddyluniad da yn TAN 12.  Diffinnir y rhain fel mynediad; 

cymeriad; diogelwch y gymuned; cynaliadwyedd a symudiad amgylcheddol.  Mae'r 

cysyniadau a'r egwyddorion sy'n ymwneud â'r rhain wedi'u hesbonio yn y Datganiad 

Dylunio a Mynediad hwn.  Nodir yn TAN 12 y dylai ystyriaethau dylunio fod yn rhan o'r 

broses ddatblygu o'r cychwyn a thrwy gydol y broses cyn cyflwyno cais cynllunio yn 

hanfodol er mwyn cyflawni dyluniad da.   

4.11 Mae TAN 18 yn darparu canllawiau ar drafnidiaeth ac mae'n nodi mai prif amcan 

Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygiadau newydd yw sicrhau eu bod wedi'u lleoli lle 

mae, neu lle fydd, mynediad da drwy drafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a seiclo gan 

felly leihau'r angen i deithio a gan feithrin cynhwysiant cymdeithasol.  

Polisi lleol 
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4.12 Mae'r cynllun datblygiad cyfredol yn cynnwys Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 

a Môn 2011 i 2016 (ar waith ers 31 Gorffennaf 2017) ("the LDP"). 

4.13 Lleolir safle'r cais o fewn ffin datblygu 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." 

4.14 Nodwyd Caernarfon ei hun fel Canolfan Gwasanaethau Trefol yn unol â Pholisi PS 17 

(Strategaeth Aneddiadau). 

4.15 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. Caniateir cynigion dim ond os gellir cydymffurfio gyda’r meini 

prawf canlynol os ydynt yn berthnasol: 

1) Eu bod yn ychwanegu at ac yn gwella cymeriad ac ymddangosiad y safle, yr adeilad 

neu’r ardal o ran y gosodiad, yr ymddangosiad, y raddfa, yr uchder, y màs a’r 

driniaeth i’r drychiadau; 

2) Eu bod yn parchu cyd-destun y safle a’i le yn y dirwedd leol, gan gynnwys ei effaith 

ar brif fynedfeydd i mewn i Wynedd neu Ynys Môn, ei effaith ar y strydwedd a'r 

dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol leol a'i fod yn ystyried topograffi'r safle yn 

ogystal â phrif nenlenni neu gefnau;  

3) Eu bod yn defnyddio deunyddiau sy’n briodol i’r hyn sydd o’u hamgylch ac yn 

ymgorffori tirlunio meddal a chaled a sgrinio pan fo hynny'n briodol, yn unol â 

Pholisi PCYFF 4;  
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4) Eu bod yn cyflawni ac yn creu lleoedd diogel a lleoedd 

cyhoeddus sy'n ddeniadol ac yn ystyried egwyddorion 'Diogelu trwy Ddylunio' (gan 

gynnwys, pan fo hynny'n briodol, goruchwyliaeth naturiol, gwelededd, 

amgylcheddau wedi'u goleuo’n dda ac ardaloedd o symudiadau cyhoeddus);  

5) Eu bod yn chwarae rôl lawn wrth gyflawni a gwella rhwydwaith cludiant a 

chyfathrebu diogel ac integredig gan hyrwyddo buddion cerddwyr, beicwyr a 

chludiant cyhoeddus a sicrhau cysylltiadau gyda’r gymuned sy’n bodoli o’i amgylch;  

6) Bod eu systemau draenio wedi’u dylunio i gyfyngu rhediad dŵr wyneb a pherygl 

risg llifogydd ac atal llygredd; 

7) Bod gosodiad a dyluniad y datblygiad yn cyflawni dyluniad cynhwysol drwy sicrhau 

amgylcheddau lle nad oes rhwystrau; sy'n galluogi mynediad i bawb ac sy’n cynnig 

darpariaeth lawn i bobl ag anableddau; 

8) Eu bod yn cynnwys isadeiledd ar gyfer telegyfathrebu a gwybodaeth gyfoes, os yw 

hynny’n ymarferol; 

9) Eu bod yn annog i wyneb datblygiadau ar lefel daear fod yn rhai bywiog os nad 

ydynt yn ddatblygiad preswyl; 

10) Mae'n helpu creu amgylcheddau iach a bywiog, ac yn ystyried iechyd a lles 

defnyddwyr y dyfodol.  

4.16 Mae Polisi PCYFF 4 (Dylunio a Thirweddu) yn ei gwneud yn ofynnol i gynigion ystyried 

effaith posibl y cynllun ar y dirwedd ac i ddangos sut mae tirweddu'n cael ei hymgorffori 

yn y cynnig terfynol.  

4.17 Mae Polisi PS 4 (Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd) yn ei gwneud yn 

ofynnol bod datblygiad yn cael ei leoli i leihau’r angen i deithio; 

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

Casgliadau ar y polisi cynllunio  

4.18 Wrth ei asesu yn erbyn nodau ac amcanion polisi cenedlaethol a lleol o ran 

datblygiadau preswyl newydd, ystyrir bod yr hyn a gynigir yn y cais yn cydymffurfio'n 

llawn.  Mae'r cynnig hefyd yn cydymffurfio'n llawn â pholisi cenedlaethol a lleol o ran 

dylunio a mynediad.  Mae'r adrannau canlynol yn ystyried y cynnig yn fwy manwl yn 

erbyn y pum amcan o ddyluniad da a nodwyd yn TAN 12.  
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5.0 Mynediad  

5.1 Ceir mynediad i'r safle ar hyn o bryd drwy bwynt mynediad gyda gât fach ar gornel de-

orllewin y safle. Mae'r cynnig yn y cais hefyd yn cynnwys cyffordd newydd a fydd yn 

caniatáu mynediad i'r safle o'r lleoliad hwn.   

5.2 Bydd prif ffordd trwy ganol y safle a fydd yn fynediad i gerbydau ac i gerddwyr, gyda 

phalmant ar y naill ochr. 

5.3 Mae'r isadeiledd i gerddwyr yn ardal uniongyrchol y safle o safon da. Mae goleuadau 

stryd ar Ffordd Bethel ac mae'n manteisio o lwybrau troed ar ddwy ochr y ffordd 

gerbydau.  Dyluniwyd cynllun mewnol y safle i sicrhau mynediad ac athreiddedd o 

safon uchel i gerddwyr gyda llwybrau troed ar y naill ochr i'r ffordd i ganiatáu mynediad 

diogel i gerddwyr i bob eiddo.  

5.4 Darperir mannau parcio digonol ar gyfer y datblygiad yn y safle o ystyried lleoliad 

cynaliadwy'r safle. I ganiatáu ar gyfer lleiniau gwelededd digonol ar gyfer mynediad y 

safle, bydd angen gwaredu ar y mannau parcio ar y ffordd gyferbyn ag Ysgol Syr Hugh 

Owen. Cynigir bod y mannau hyn yn cael eu hadleoli o fewn y safle, ger y pwynt 

mynediad gyda llwybrau troed priodol o'r ardal barcio i Ffordd Bethel.  

5.5 Mae'r safle yn hygyrch drwy ddulliau amrywiol o drafnidiaeth, gan gynnwys 

trafnidiaeth gyhoeddus. Ceir safleoedd bws o fewn pellter cerdded i'r safle ar hyd 

Ffordd Bethel.  

Mynediad cynhwysol 

5.6 Dyluniwyd y cynllun i gyd gyda'r bwriad o fod yn hygyrch a chynhwysol i bawb, gan 

gynnwys cydymffurfio'n llwyr â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.  

5.7 Bydd y datblygiad preswyl yn cydymffurfio'n llawn â gofynion y rheoliadau adeiladu 

parthed mynediad a chyfleusterau ar gyfer pobl ag anableddau. 
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6.0 Cymeriad  

6.1 Mae'r adran hon yn ystyried dyluniad y cynnig o ran y cymeriad a ffurf adeiladu, nifer, 

gosodiad, graddfa, ymddangosiad a thirwedd bresennol. 

6.2 Mae'r safle wedi'i leoli mewn ardal adeiledi, breswyl gan fwyaf lle mae amrywiaeth o 

ddefnyddiau adeiladu ac arddulliau pensaernïol heb yr un arddull penodol amlwg. Mae 

egwyddor y datblygiad yn y safle yn dderbyniol a bydd yn gyson gyda'r amrywiaeth o 

gymeriadau adeiladau sydd eisoes yn yr ardal. Ni fydd codi'r unedau preswyl 

arfaethedig yn arwain at or-ddatblygu'r safle o ran dwysedd, mâs a ffurf y datblygiad. 

6.3 Mae'r datblygiad yn cynnwys 18 o gartrefi anghenion cyffredinol wedi'u hadeiladu yn 

unol â Gofynion Ansawdd Dylunio Senedd Cymru a Safonau Cartrefi Gydol Oes ar gyfer 

hyblygrwydd yn y dyfodol. 

Gosodiad 

6.4 Mae gosodiad y safle yn ystyried y cymeriad a'r lleoliad o'i amgylch. Ar hyd Ffordd 

Bethel, mae'r anheddau cyfagos yn wynebu'r de-ddwyrain gyda'r gerddi yng nghefn y 

cartrefi. Mae hyn wedi'i ddyblygu yn y datblygiad, gan greu blaen stryd tebyg a phlannu 

gwrychoedd newydd er preifatrwydd.  

6.5 Bydd y cyfeiriadedd hwn yn caniatáu i'r rhan fwyaf o'r tai fanteisio o olygfeydd o 

fynyddoedd Eryri i'r de ac i'r dwyrain ac o enillion solar goddefol i'w hystafelloedd byw. 

Mae plotiau 11-17 yn ffurfio stryd gyfagos, sy'n arwain y preswylwyr a'r gymuned at y 

man agored cyhoeddus newydd a leolir ar ran isaf y safle tua chornel y de-ddwyrain. 

Mae'r adeiladau hyn yn rhoi goruchwyliaeth naturiol i'r man hwn ac mae'r ardal isaf yn 

addas ar gyfer dyluniad draenio peirianyddol isel. Bydd coed brodorol yn cael eu plannu 

ar hyd ochr flaen y tai i liniaru am y coed tebyg a gollir ar hyd Ffordd Bethel. 

6.6 Mae pob cartref yn edrych dros ei ardd a'i fan parcio yn unol â'r gofynion Aur 'Secure 

by Design' ac mae'r gerddi cefn wedi'u diogelu gyda gatiau y mae modd eu cloi. Mae 



 

 13 

gan bob tŷ fynediad uniongyrchol at ardd breifat gyda 

thriniaethau ffin a fydd yn ei gwneud yn gaeedig ac yn sicrhau na fydd edrych dros 

gartrefi cyfagos. Bydd cyfeiriadedd yr unedau yn caniatáu i bob ardal o'r safle gael 

gwyliadwriaeth oddefol. 

6.7 Un o nodweddion allweddol y safle yw pa mor agos ydyw at Ysgol Syr Hugh Owen sydd 

ar ochr gyferbyn Ffordd Bethel. Mae nifer o fannau parcio ar hyd y ffordd ar hyn o bryd.  

6.8 Mae mynedfa i'r safle yn bodoli ar hyn o bryd yng nghornel de-orllewinol y safle, a fydd 

yn cael ei defnyddio fel y fynedfa newydd i'r safle, i ffwrdd o fynedfa'r ysgol ymhellach 

i'r gogledd. Drwy uwchraddio hyn yn unol â safonau presennol gyda'r lleiniau 

gwelededd digonol, bydd 6 man parcio'n cael eu colli ar hyd Ffordd Bethel. Yn ystod 

trafodaethau blaenorol cyn y cais, cytunwyd gyda'r adran Briffyrdd y bydd y rhain yn 

cael eu hadleoli o fewn ffin y safle. 

6.9 Dyluniwyd cynllun y safle i sicrhau'r athreiddedd mwyaf. Mae'r ffordd fynediad yn creu 

coridor symud drwy ganol y safle gan greu llwybr clir drwy'r safle. Dyluniwyd cynllun 

mewnol y safle i sicrhau darpariaeth o safon uchel ar gyfer cerddwyr a symudedd 

cynhwysol drwy ddarparu llwybr troed ar y naill ochr i'r ffordd fynediad.  

6.10 Mae dyluniad a chynllun yr adeiladau arfaethedig newydd yn dilyn egwyddorion 

dylunio trefol da.  Mae'r adeiladau newydd wedi'u lleoli yn ddigon pell oddi wrth 

gartrefi cyfagos i osgoi unrhyw effeithiau negyddol o ran colli preifatrwydd, edrych dros 

ac effaith gormesu. 

6.11 Darperir manylion pellach ar y Cynllun Safle Arfaethedig (Cyf Dwg: C1032/003/Rev£). 

Graddfa 

6.12 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. Darperir 

elfen unllawr ar hyd y ffin ddeheuol ac mae unedau preswyl ger y man agored 
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cyhoeddus yn cael eu lleihau mewn maint. 

Ymddangosiad 

6.13 Datblygwyd dyluniad ac ymddangosiad y datblygiad drwy friff y cleient i ymgorffori 

deunyddiau gwydn o ansawdd uchel i greu datblygiad cynaliadwy blaenllaw.  

6.14 Mae elfen fertigol brics tywyll, to llechi a deunydd rendrad golau'r unedau yn 

ddehongliad modern o gyd-destun y tai cyfagos. 

6.15 Mae'r golygfeydd i'r safle, o fewn y safle ac o'r safle wedi'u hystyried yn ofalus, yn 

enwedig o ran creu ymdeimlad o ddilyniant a chysondeb o ran cymeriad a thir caeedig. 

6.16 O ran ymddangosiadau o fewn y safle, mae'r gymysgedd arfaethedig o'r mathau o 

unedau o ran dyluniad, ymddangosiad a phaled o ddeunyddiau yn gyflenwol.  Bydd hyn 

yn sicrhau cysondeb a dilyniant drwy gydol y datblygiad.  

6.17 Bydd y safle yn gaeedig o fewn pob un o'i ffiniau gyda thriniaethau ffiniau priodol. 

Gwrychoedd aeddfed fydd y ffin ogleddol, i sicrhau cysondeb â'r triniaethau ffin yn 

rhannau gogleddol a deheuol y safle.  

6.18 Gellir gweld manylion llawn y dyrchafiadau ar luniadau'r cais a gyflwynwyd wedi'u 

paratoi gan Ainsley Gommon Architects.  

Tirwedd 

6.19 Darperir tirweddu priodol drwy gydol y datblygiad gyda phwyslais ar blannu 

gwrychoedd ar ffin y gogledd-orllewin i leihau'r posibilrwydd o sŵn ac effaith gweledol 

o'r ffordd.  

6.20 Bydd coed brodorol yn cael eu plannu drwy gydol y safle, rhwng unedau preswyl yn 

arbennig i ddarparu rhywfaint o breifatrwydd.  
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7.0 Diogelwch y gymuned  

7.1 Dyluniwyd y datblygiad arfaethedig gyda'r bwriad o greu terfyn clir rhwng tir preifat a 

chyhoeddus ac i sicrhau bod holl ffiniau'r safle yn ddiogel. At hynny, mae ffenestri 

preswyl yn edrych dros yr holl fannau parcio i sicrhau goruchwyliaeth naturiol dros 

ardaloedd agored.  

7.2 Mae pob cartref yn edrych dros ei ardd breifat a'i fan parcio yn dilyn gofynion Aur 

'Secure by Design’' ac mae'r gerddi cefn wedi'u diogelu gan gatiau y gellir eu cloi. Mae 

gan bob tŷ fynediad uniongyrchol at ardd breifat gyda thriniaethau ffin a fydd yn ei 

gwneud yn gaeedig ac yn sicrhau na fydd modd edrych dros gartrefi cyfagos. Bydd 

cyfeiriadedd yr unedau yn caniatáu i bob rhan o'r safle fanteisio o oruchwyliaeth 

oddefol. 

7.3 Ni fydd y datblygiad arfaethedig yn effeithio ar ddiogelwch y gymuned.  Bydd rhoi 

defnydd mwy gweithredol i'r safle yn gwella diogelwch a goruchwyliaeth naturiol, i 

fanteisio'r ardal gyfagos a'r cartrefi yn y gymdogaeth.  
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8.0 Cynaliadwyedd amgylcheddol  

8.1 Bydd pob uned breswyl yn cyrraedd sgôr ‘SAP’ A yn rhan o'r gofynion cyllido Cyflawnir 

hyn drwy osod system pwmp gwres ffynhonnell aer, paneli ffotofolteg a gosod amlenni 

adeiladau ynysedig uchel. Bydd Adra hefyd yn ystyried gosod pwyntiau gwefru 

cerbydau trydan ar gyfer prewlywyr os bernir eu bod yn briodol.  Bydd yr elfennau hyn 

ochr yn ochr â'r mesurau effeithlonrwydd ynni safonol megis gwydro dwbl, wal geudod 

ac ynysiad to.  Bydd deunyddiau adeiladu hefyd yn hynod gynaliadwy. Bydd gwastraff 

yn cael ei wasgaru a'i ailgylchu gan ddefnyddio cynllun casglu'r awdurdod lleol.  

8.2 Defnyddir deunyddiau a llafur o ffynonellau lleol lle y bo'n briodol.  

8.3 Yn olaf, mae'r safle mewn lleoliad cynaliadwy sy'n agos i gymunedau a chyfleusterau 

cyfredol, ac mae o fewn pellter cerdded i wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus. 
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9.0 Symudiadau i'r datblygiad, o'r datblygiad ac o 

fewn y datblygiad  

9.1 Lleolir safle'r cais o fewn ardal adeiledig ac mae ganddo gysylltiadau da â'r ardal 

gyfagos. Bydd y fynedfa newydd i'r safle ar gyfer cerbydau drwy gyffordd T oddi ar 

Ffordd Bethel.  

9.2 Dyluniwyd cynllun mewnol y safle i sicrhau mynediad ac athreiddedd o safon uchel i 

gerddwyr. Darperir llwybr troed ar hyd y naill ochr i'r brif ffordd fynediad. Bydd hyn yn 

gwella diogelwch cerddwyr a beicwyr i'r safle, o'r safle ac o fewn y safle. 

9.3 Mae digon o leoedd parcio oddi ar y ffordd a mannau gwasanaethu pwrpasol yn y safle 

hefyd.   

9.4 Bydd mynediad gwastad a chyfleusterau sy'n cydymffurfio â'r Ddeddf gwahaniaethu ar 

sail Anabledd yn cael eu hymgorffori er mwyn galluogi i breswylwyr ac ymwelwyr â 

diffyg symudedd allu defnyddio'r datblygiad. 
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10.0 Casgliadau 

10.1 Mae'r Datganiadau wedi gosod y prif egwyddorion sy'n llywio ystyriaethau dylunio a 

mynediad cynnig y datblygiad. 

10.2 Ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio â pholisi cenedlaethol a lleol, sy'n annog 

datblygiadau cynaliadwy a darparu tai fforddiadwy newydd o mewn terfyniadau 

datblygu. Mae graddfa ac ymddangosiad y datblygiad yn briodol i'r safle ac o ran 

mynediad, ceir mynediad i'r safle drwy amrywiaeth o ddulliau o drafnidiaeth. 

10.3 I gloi, bydd y datblygiad arfaethedig yn galluogi defnydd buddiol safle mewnlenwi ac ni 

fydd yn effeithio'n negyddol ar fwynder gweledol.   Bydd yn hygyrch i bob grŵp ni 

waeth beth fo'u hoedran neu symudedd.    
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