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1. Cyflwyniad 

 Mae'r Datganiad Dylunio, Mynediad a Chynllunio hwn yn cyd-fynd â chais gan landlord 

cymdeithasol cofrestredig, Adra (Tai) Cyfyngedig, am ganiatâd cynllunio llawn i 

ddymchwel adeilad bloc swyddfa presennol a chodi 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn dros 

55 oed ynghyd â gwaith cysylltiedig ym Mhlas Penrhos, Ffordd Penrhos, 

Penrhosgarnedd. 

 Yn dilyn ymddeddfiad Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (y Ddeddf) gweithredwyd y 

gofyniad ar gyfer ymgynghoriad cyn ymgeisio ar gynlluniau datblygu mawr. Mae hyn 

yn cynnwys darparu adeiladau dros 1,000 metr sgwâr. Mae'r datblygiad arfaethedig yn 

uwch na'r trothwy 1,000 metr sgwâr.  

 Mae'r gofyniad i gyflawni ymgynghoriad cyn ymgeisio wedi ei nodi dan Adran 17 y 

Ddeddf a'r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 

2012 (DMPWO) fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn 2016. Cafwyd arweiniad ar gyflawni'r 

gofynion ymgynghori cyn ymgeisio o fewn y Ddeddf gan Lywodraeth yn Erthygl 1 y 

DMPWO Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Addasiad) 2016 ‘Arweiniad ar 

Ymgynghori Cyn Ymgeisio’. 

 Cyhoeddir y Datganiad Dylunio, Mynediad a Chynllunio hwn yn rhan o gyfres o 

ddogfennau ar gyfer Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio cyn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol.  

 Fel sy'n ofynnol dan y Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli 

Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 mae'r datganiad yn ceisio delio â'r materion 

canlynol; 

• Esbonio'r egwyddorion a chysyniadau dylunio sydd wedi eu rhoi ar waith yn y 

datblygiad;  

• Arddangos y camau a gymerwyd i werthuso cyd-destun y datblygiad a sut mae 

dyluniad y datblygiad yn rhoi ystyriaeth i'r cyd-destun hwnnw;  

• Esbonio'r polisi neu ddull a fabwysiadwyd o ran mynediad, a sut mae polisïau yn 

ymwneud â mynediad yn y cynllun datblygu wedi eu hystyried; ac  

• Esbonio sut y deliwyd ag unrhyw faterion penodol a allai effeithio ar fynediad i'r 

datblygiad.  

 Mae'r cynllun datblygu a fabwysiadwyd yn cynnwys CDLl ar y Cyd Môn a Gwynedd, a 

fabwysiadwyd yng Ngorffennaf 2017.    
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2. Y safle a chyd-destun 

 Mae safle'r cais yn cynnwys darn o dir sy'n gartref i adeilad swyddfa presennol, a 

ddefnyddiwyd yn flaenorol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae'r adeilad wedi bod yn 

wag ers rhai blynyddoedd. Mae'r safle wedi'i leoli mewn ardal breswyl sydd wedi'i hen 

sefydlu o fewn ffin ddatblygu Bangor fel y'i nodwyd yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

(CDLl ar y Cyd) a fabwysiadwyd.  

 Mae datblygiad preswyl yn amgylchynu'r safle, gan gynnwys yr ochr arall i Ffordd 

Penrhos, sydd yn union i'r gogledd. Mae datblygiad preswyl i'r gorllewin yn cynnwys 

datblygiad eithaf diweddar yn Llys Adda, mae anheddau preswyl yn Bron y Dre a Blaen 

y Wawr i'r dwyrain.  Mae datblygiad preswyl i'r gogledd ar ochr arall Ffordd Penrhos yn 

cynnwys anheddau sengl.  

 Nodir safle'r cais yn yr awyrlun a ddarperir yn Ffigwr 2.1.  

Ffigwr 2.1 Awyrlun o safle'r cais yn nodi'r safle yng nghyd-destun ei gwmpasoedd 

uniongyrchol 

 

 O ran ei dopograffeg, mae safle'r cais yn goleddu o'r gogledd i'r de, gyda chwymp o 

Ffordd Penrhos i'r gogledd i'r maes parcio presennol yn y de o'r safle.  

 Mae'r adeilad swyddfa presennol wedi'i leoli'n ganolog gyda'r safle gyda maes parcio 

ar gael rhwng yr adeilad a Ffordd Penrhos ac ardal helaeth arall o barcio ceir tuag at 
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waelod y safle. Mae nifer sylweddol o goed ar y safle fel y gwelir o'r ddelwedd o'r 

awyrlun yn Ffigwr 2.1. Mae'r safle'n destun Gorchymyn Diogelu Coed (TPO) A85 Plas 

Penrhos.   
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3. Y datblygiad arfaethedig 

Defnydd, nifer a graddfa 

 Mae'r datblygiad arfaethedig yn ymwneud â dymchwel yr adeilad swyddfa presennol a 

chodi cynllun o 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn dros 55 oed, sy'n cynnwys 18 o unedau 

un gwely a 21 uned dau wely. Cynigir pob uned fel unedau fforddiadwy. 

 Byddai'r adeilad arfaethedig yn cael ei osod dros dri llawr gyda darn o lawr gwaelod is 

yn cael ei ddarparu ar hyd y wedd ddeheuol.  

 Byddai'r llawr gwaelod is yn darparu ardaloedd cymunedol, swyddfa a chyfleuster 

storfa. Byddai mynediad allanol ar gael o'r de, y dwyrain a'r gorllewin. Byddai'r llawr 

gwaelod, y llawr cyntaf a'r ail lawr yn darparu 13 fflat ar bob llawr, chwech ohonynt yn 

unedau un gwely a saith fel unedau dau wely. Byddai lle cylchredeg yn cael ei 

ddarparu'n ganolog yn yr adeilad. Byddai pob llawr yn hygyrch trwy risiau a lifftiau 

mewnol.  

 Oherwydd natur ar lethr y safle, dyluniwyd yr adeilad arfaethedig fel ei fod yn eistedd o 

fewn y safle gyda'r wedd sy'n wynebu Ffordd Penrhos yn cynnwys lloriau rhan dau a 

rhan tri o uchder. Pan edrychir arno o ardal y maes parcio uchaf, dim ond dau lawr o 

uchder uwchlaw lefel y maes parcio fyddai'r wedd sy'n wynebu Ffordd Penrhos.   

Ymddangosiad 

 Mae'r adeilad newydd yn defnyddio'r un palet cyfyngedig gydag ardaloedd o frics 

wyneb a thrwy rendrad lliw i'r waliau, o dan system to glas gwastad. Mae agoriadau 

mawr yn cynnwys unedau gwydr dwbl a phaneli mewnlenwi effaith pren llwyd i feddalu'r 

ymddangosiad. Defnyddir balconïau Juliette hefyd i amrywio pob un o'r gweddau. 

Cynllun a mynediad 

 Byddai mynediad i gerbydau i'r safle o Ffordd Penrhos trwy Lys Adda, sy'n 

gwasanaethu'r safle ar hyn o bryd.  Ni chynigir unrhyw newidiadau i'r mynediad 

presennol fel rhan o'r cais hwn.  Byddai'r mynediad hwn i gerbydau yn gwasanaethu 

ardaloedd o le parcio ceir yn rhan orllewinol a deheuol y safle. Cynigir cyfanswm o 33 

o leoedd parcio ceir gan gynnwys pedwar lle parcio ceir i'r anabl. Byddai chwech o'r 

lleoedd parcio ceir yn cael eu gwasanaethu gan bwyntiau gwefru cerbydau trydan.   
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 Byddai'r adeilad arfaethedig wedi'i leoli mewn lleoliad canolog ar y safle, yn gorchuddio 

ôl-troed yr adeilad presennol, gan adlewyrchu'r ffurf adeiledig bresennol a sicrhau bod 

unrhyw goed neu nodweddion ffiniol arwyddocaol yn cael eu cadw ac yn ystyried 

ardaloedd ar gyfer amddiffyn gwreiddiau.   

Tirlunio 

 Byddai'r bloc fflatiau arfaethedig wedi'i leoli'n ganolog ar y safle, gyda mynediad i 

gerbydau a darpariaeth barcio yn cael ei osod allan a bydd rhannau annatblygedig o'r 

safle yn cael eu tirlunio'n feddal gyda chynifer o'r coed presennol yn cael eu cadw â 

phosibl, ynghyd â phlannu coed ychwanegol i liniaru ar gyfer colli rhai coed sy'n ofynnol 

i ddarparu ar gyfer y datblygiad.  

 Cynigir nodwedd fynedfa sy'n cynnwys ffynnon ddŵr sffêr ddur gwrthstaen sgleiniog 

ganolog wedi'i gosod o fewn naddion llechi glas a seddi o flaen y brif fynedfa i'r adeilad.  

 Cynigir ardaloedd cymunedol allanol o amgylch yr adeilad ynghyd â rhai lleoedd awyr 

agored preifat i'r gogledd, i'r dwyrain a'r gorllewin o'r adeilad.  
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4. Cyd-destun polisi 

 Yn yr adran hon cyflwynir y canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol a lleol a ystyrir i fod 

yn berthnasol i egwyddor y datblygiad hwn.  

Polisi ac arweiniad cynllunio cenedlaethol 

 Mae'r cynnig yn ymwneud â datblygiad preswyl ac mae’r polisi cynllunio cenedlaethol 

perthnasol wedi'i nodi yn: 

• Polisi Cynllunio Cymru (PPW) Argraffiad 11, (2021);  

• Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 (FWTNP); 

• Adeiladu Lleoedd Gwell: Y System Gynllunio yn Sicrhau Dyfodol Cydnerth a Mwy 

Disglair (Gorffennaf 2020); 

• Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2 ‘Cynllunio a thai fforddiadwy’( 2017);  

• Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 5 ‘Cynllunio a Chadwraeth Natur’( 2009);  

• Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12 ‘Dylunio’ (2016);  

• Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18 ‘Trafnidiaeth’ (2007); a 

• Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20‘ Cynllunio a'r Iaith Gymraeg’( 2017). 

 Rhestrir polisïau cynllunio cenedlaethol perthnasol yn nhabl 4.1.  

Tabl 4.1 Crynodeb o bolisi ac arweiniad cynllunio cenedlaethol 

Polisi Crynodeb  

Polisi Cynllunio 

Cymru (Argraffiad 

11), 2021 

Prif amcan Polisi Cynllunio Cymru yw sicrhau bod y system gynllunio yn cyfrannu 

tuag at gyflawni datblygu cynaliadwy ac yn gwella lles cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, fel sy'n ofynnol gan Ddeddf 

Cynllunio (Cymru) 2015, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a 

deddfwriaeth allweddol arall a dyletswyddau canlyniadol fel y Ddyletswydd 

Economaidd-gymdeithasol. Mae system gynllunio sy'n gweithredu'n dda yn 

sylfaenol ar gyfer datblygu cynaliadwy a chyflawni lleoedd cynaliadwy.  

 

Mae PPW yn diffinio “datblygu cynaliadwy” fel “y broses o wella lles economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy weithredu, yn unol â'r 

egwyddor datblygu cynaliadwy, gyda'r nod o gyflawni'r nodau llesiant. 

Mae gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn golygu bod yn 

rhaid i gorff weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol 

yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu 

hanghenion eu hunain.” 

 

Mae PPW yn nodi mai lleoedd cynaliadwy yw nod y system defnydd tir yng 

Nghymru, a ddylai greu lleoedd sy'n ddeniadol, yn gymdeithasol, yn hygyrch, yn 

weithredol, yn ddiogel, yn groesawgar, yn iach ac yn gyfeillgar.  
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Dylai cynigion datblygu greu'r amodau i ddod â phobl ynghyd, gan wneud iddynt 

fod eisiau byw, gweithio a chwarae mewn ardaloedd sydd ag ymdeimlad o le a 

lles, gan greu ffyniant i bawb. 

Mae PPW yn darparu mai'r ffordd fwyaf priodol o weithredu datblygu cynaliadwy 

yw mabwysiadu dull llunio lle o wneud cynlluniau, polisi a gwneud 

penderfyniadau.  

 

Mae “gwneud lleoedd” yn ddull cyfannol o gynllunio a dylunio datblygiad a 

gofodau, sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau cadarnhaol. Mae'n manteisio ar 

botensial ardal i greu datblygiad a lleoedd cyhoeddus o ansawdd uchel sy'n 

hyrwyddo ffyniant, iechyd, hapusrwydd a lles pobl yn yr ystyr ehangaf. Mae creu 

lleoedd yn ystyried y cyd-destun, y swyddogaeth a'r perthnasoedd rhwng safle 

datblygu a'r ardal ehangach. Bydd hyn yn wir am ddatblygiadau mawr sy'n creu 

lleoedd newydd yn ogystal â datblygiadau bach sy'n cael eu creu mewn lle 

ehangach. 

 

Lle mae angen safleoedd, ond dangoswyd yn glir nad oes tir a ddatblygwyd o'r 

blaen na safleoedd nad oeddent yn cael eu defnyddio ddigon (o fewn yr 

awdurdod neu awdurdodau cyfagos), yna dylid ystyried safleoedd maes glas 

addas a chynaliadwy o fewn neu ar gyrion aneddiadau. 

 

Mae thema Weithredol a Chymdeithasol polisi cynllunio yn cynnwys trafnidiaeth, 

tai, manwerthu a datblygu masnachol, cyfleusterau cymunedol a lleoedd 

hamdden. 

 

Mae'r thema hon yn cefnogi ac yn galluogi darparu ystod o gartrefi sydd wedi'u 

cynllunio'n dda ac sydd wedi'u lleoli'n dda ac sydd â chysylltiad da â 

chanolfannau manwerthu a masnachol presennol sydd wrth wraidd ein 

cymunedau a'n cyfleoedd gwaith. Mae'n pwysleisio, wrth gynllunio a rheoli 

awdurdodau cynllunio datblygu yn y dyfodol, bod angen i awdurdodau sicrhau 

bod gan drigolion cymunedau presennol a newydd fynediad at swyddi ac ystod 

briodol o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys adloniant, hamdden, iechyd ac 

addysg. Mae'n hyrwyddo canolfannau manwerthu a masnachol fel hybiau, ar 

gyfer ystod o weithgareddau, gan gydnabod eu pwysigrwydd cymdeithasol, 

diwylliannol ac economaidd. Mae'n cydnabod arwyddocâd cyfleusterau 

cymunedol a lleoedd hamdden ar gyfer ein hiechyd, ein lles a'n hansawdd bywyd 

ac yn amddiffyn ac yn hyrwyddo'r defnyddiau hyn yn benodol yn unol â'r 

canlyniadau cenedlaethol cyffredinol ar gyfer creu lleoedd. 

 

Ei nod yw sicrhau bod datblygiad newydd wedi'i leoli a'i ddylunio mewn ffordd 

sy'n lleihau'r angen i deithio, yn lleihau'r ddibyniaeth ar y car preifat ac yn galluogi 

mynediad cynaliadwy i gyflogaeth, gwasanaethau lleol a chyfleusterau 

cymunedol. 

 

Dylai datblygiad tai newydd mewn ardaloedd trefol a gwledig ymgorffori 

cymysgedd o fathau o farchnadoedd a deiliadaeth fforddiadwy, deiliadaeth a 

meintiau i ddarparu ar gyfer yr ystod o anghenion tai a nodwyd a chyfrannu at 

ddatblygu cymunedau cynaliadwy a chydlynol 

 

Rhaid i'r system gynllunio:  
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• nodi a chyflenwi tir i gefnogi cyflawni'r gofyniad tai i ddiwallu gwahanol 

anghenion cymunedau ar draws pob deiliadaeth; 

• galluogi darparu ystod o dai marchnad a thai fforddiadwy wedi'u cynllunio'n dda, 

effeithlon o ran ynni, a fydd yn cyfrannu at greu lleoedd cynaliadwy; a  

• chanolbwyntio ar gyflawni'r gofyniad tai a nodwyd a'r cyflenwad tir cysylltiedig. 

 

Rhaid cyflawni'r cyflenwad tir i fodloni'r gofyniad tai a gynigir mewn cynllun 

datblygu. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i gynlluniau datblygu gynnwys cyflenwad 

o dir sy'n cyflawni'r ffigwr gofynion tai a nodwyd ac sy'n gwneud lwfans 

hyblygrwydd ychwanegol sy'n briodol yn lleol ar gyfer safleoedd nad ydynt yn 

dod ymlaen yn ystod cyfnod y cynllun. Rhaid dangos y gallu i gyflawni gofynion 

trwy drywydd tai. Dylai'r trywydd gael ei baratoi fel rhan o broses y cynllun 

datblygu a dylai fod yn rhan o'r cynllun. Bydd y trywydd yn dangos y gyfradd 

ddisgwyliedig o ddarparu tai ar gyfer tai marchnad a thai fforddiadwy am gyfnod 

y cynllun. 

 

Rhaid i awdurdodau cynllunio ddefnyddio eu taflwybr tai fel sail ar gyfer monitro 

cyflawniad eu gofynion tai. Mae angen gwybodaeth gywir am gyflenwi tai a 

aseswyd yn erbyn y trywydd i fod yn rhan o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer 

Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMRs) y cynllun datblygu ac ar gyfer adolygiad 

dilynol o'r cynllun. Gall tangyflawni yn erbyn y trywydd ei hun fod yn rheswm i 

adolygu cynllun datblygu. Rhaid i awdurdodau cynllunio fonitro'r modd y darperir 

tai ar gyfer AMRs yn unol â'r canllawiau a nodir yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu. 

 

Dylai awdurdodau cynllunio hefyd nodi lle y gallai fod angen ymyriadau i 

ddarparu'r cyflenwad tai, gan gynnwys ar gyfer safleoedd penodol. Rhaid bod 

digon o safleoedd sy'n addas ar gyfer yr ystod lawn o fathau o dai i fynd i'r afael 

ag anghenion cymunedol a nodwyd, gan gynnwys anghenion pobl hŷn a phobl 

ag anableddau. 

 

Rhaid i awdurdodau cynllunio, tirfeddianwyr ac adeiladwyr tai weithio gyda'i 

gilydd yn adeiladol i nodi tir tai y gellir ei gyflawni mewn lleoliadau cynaliadwy i'w 

ddatblygu. Wrth nodi safleoedd sydd i'w dyrannu ar gyfer tai mewn cynlluniau 

datblygu, rhaid i awdurdodau cynllunio ddilyn y drefn chwilio a nodir ym 

mharagraffau 3.37-3.38, gan ddechrau gydag ailddefnyddio tir a ddatblygwyd o'r 

blaen a / neu wedi ei danddefnyddio o fewn aneddiadau, yna glanio ar gyrion 

aneddiadau ac yna tir glas o fewn neu ar gyrion aneddiadau. Dylai'r broses hon 

gael ei chynnal ar gyfer ardaloedd marchnad dai a bydd angen cydweithredu 

rhwng awdurdodau cynllunio lle mae'r ardaloedd hyn yn cynnwys mwy nag un 

awdurdod. Dylai'r nod fod i wneud y defnydd gorau posibl o dir a ddatblygwyd o'r 

blaen yn hytrach na safleoedd maes glas ar draws ardal y farchnad gyfan. 

 

Mae angen cymuned am dai fforddiadwy yn ystyriaeth gynllunio berthnasol y 

mae'n rhaid ei hystyried wrth lunio polisïau cynllun datblygu a phenderfynu ar 

geisiadau cynllunio perthnasol. 

Cymru’r Dyfodol: Y 

Cynllun 

Cenedlaethol 2040 

Mae Cymru’r Dyfodol yn nodi ystod o Ardaloedd Twf Rhanbarthol pwysig a 

ddylai, trwy bolisïau penodol mewn Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol, gadw 

a gwella'r sylfaen gwasanaethau masnachol a chyhoeddus sy'n eu gwneud yn 

ganolbwynt yn eu hardaloedd. Nodir Caernarfon a Bangor fel Ardal Twf 

Rhanbarthol.  
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Arweiniad Crynodeb 

TAN 2 Cynllunio a 

Thai Fforddiadwy  

Mae Nodyn Cyngor Technegol 2 ‘Cynllunio a Thai Fforddiadwy’ yn darparu 

arweiniad ar rôl y system gynllunio wrth ddarparu tai fforddiadwy.  

TAN 5 Cadwraeth 

Natur a Chynllunio 

Mae Nodyn Cyngor Technegol 5 ‘Cadwraeth Natur a Chynllunio’ yn rhoi cyngor 

ar sut ddylai'r system cynllunio defnydd tir gyfrannu tuag at ddiogelu a hybu 

bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol. 

 

Mae paragraff 1.6.1 yn datgan;  

“Mae cadwraeth a gwella bioamrywiaeth yn rhan annatod o gynllunio ar gyfer 

datblygu cynaliadwy.  Mae gan y system gynllunio ran bwysig i'w chwarae ym 

maes cadwraeth natur.  Gall defnyddio a datblygu tir fod yn fygythiadau i warchod 

nodweddion naturiol a bywyd gwyllt.  Mae newidiadau yn y gorffennol wedi 

cyfrannu at golli cyfanrwydd rhwydweithiau cynefinoedd trwy gymryd tir, darnio, 

hollti, aflonyddu, newidiadau hydrolegol ac effeithiau andwyol eraill.  Ond gall 

datblygiad hefyd gynnig cyfleoedd sylweddol i wella cynefinoedd bywyd gwyllt a 

mwynhau a deall y dreftadaeth naturiol.’ 

TAN 12 Dylunio  Ystyriwyd y canllawiau yn TAN 12 wrth lunio'r cynnig ac wrth adrodd ar y materion 

Dylunio a Mynediad. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo'n gryf i gyflawni 

dyluniad da yn yr amgylchedd adeiledig a naturiol sy'n addas at y diben ac yn 

darparu cynaliadwyedd amgylcheddol, datblygu economaidd a chynhwysiant 

cymdeithasol, ar bob graddfa ledled Cymru. Mae paragraff 5.5.1 TAN 12 yn nodi 

bod dealltwriaeth o ansawdd tirwedd a threfwedd, gan gynnwys ei gymeriad 

hanesyddol, yn sylfaenol i'r broses ddylunio.  

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi twf ac adfywio cynaliadwy mewn trefi 

rhanbarthol pwysig ar hyd Arfordir y gogledd. Bydd Caergybi, Caernarfon, 

Bangor, Llandudno, Bae Colwyn, y Rhyl a Phrestatyn yn ganolbwynt ar gyfer twf 

a reolir ac mae ganddynt is-rôl ranbarthol bwysig yn ategu Ardal Dwf 

Genedlaethol Wrecsam a Glannau Dyfrdwy. Dylai Cynlluniau Datblygu Strategol 

a lleol gydnabod rolau'r lleoedd hyn fel canolbwynt ar gyfer tai, cyflogaeth, 

twristiaeth, trafnidiaeth gyhoeddus a gwasanaethau allweddol o fewn eu 

meysydd ehangach a chefnogi eu swyddogaeth barhaus fel pwyntiau canolog ar 

gyfer twf is-ranbarthol. 

Adeiladu Lleoedd 

Gwell: Y System 

Gynllunio yn 

Sicrhau Dyfodol 

Cydnerth a Mwy 

Disglair 

(Gorffennaf 2020) 

Mae'r ddogfen hon yn pwysleisio pwysigrwydd ystyried iechyd a lles ar draws 

system gynllunio Cymru.  

 

Mae'r ddogfen yn nodi ffyrdd y mae'n rhaid i ddatblygiad yn y dyfodol a'r system 

gynllunio symud ymlaen yn dilyn effaith sylweddol Covid-19 ar gymunedau. 

Mae'n pwysleisio pwysigrwydd creu cartrefi sy'n para am oes, yn addasadwy, yn 

ddiogel ac yn fforddiadwy. 

 

Mae'r ddogfen yn nodi bod angen i ni “…sicrhau ein bod yn adeiladu cartrefi a 

chymdogaethau sy'n lleoedd gwych i fyw, gyda mynediad hawdd at wasanaethau 

a seilwaith a man gwyrdd priodol”. 

 

Mae'r canllaw hefyd yn nodi bod Covid-19 wedi dangos y gellir gwneud 

penderfyniadau cynllunio yn gyflym ac yn effeithiol ac mae'n parhau i annog hyn. 
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Y berthynas rhwng pob elfen o'r amgylchedd naturiol ac adeiledig. Er mwyn creu 

datblygiad cynaliadwy, rhaid i ddyluniad fynd y tu hwnt i estheteg a chynnwys 

agweddau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y datblygiad, gan 

gynnwys ei adeiladu, ei weithredu a'i reoli, a'i berthynas â'r hyn sydd o'i amgylch. 

Mae dyluniad da hefyd yn ddyluniad cynhwysol. Egwyddorion dylunio cynhwysol 

yw ei fod yn gosod pobl wrth galon y broses ddylunio, yn cydnabod amrywiaeth 

a gwahaniaeth, yn cynnig dewis lle na all un datrysiad dylunio ddarparu ar gyfer 

pob defnyddiwr, yn darparu ar gyfer hyblygrwydd wrth ei ddefnyddio, ac yn 

darparu adeiladau ac amgylcheddau sy'n gyfleus ac yn bleserus i'w ddefnyddio i 

bawb. 

 

Mae paragraff 5.5.1 o TAN 12 yn nodi;  

“Mae’r patrymau anheddu arbennig sy’n nodweddu llawer o Gymru wedi esblygu 

yn rhannol mewn ymateb i dirwedd a thopograffi amrywiol y wlad. Mae’r 

berthynas rhwng datblygiad a’i dirwedd drefol neu wledig neu’r forwedd yn 

dyngedfennol i’w lwyddiant. Oherwydd hyn, mae deall ansawdd y dirwedd, gan 

gynnwys ei chymeriad hanesyddol, yn sylfaenol i’r broses ddylunio.” 

 

Mae paragraff 5.8.1 yn nodi;  

“Dylid cydnabod rhinweddau arbennig tirwedd ac arfordir Cymru. Dylid 

cyfoethogi’r rhinweddau trwy warchod cymeriad cefn gwlad a sicrhau bod 

datblygiadau newydd o ansawdd uchel.” 

 

Mae paragraff 5.8.2 yn nodi;  

“Dylai’r polisïau a’r canllawiau lywio’r gweithgarwch i osgoi effaith negyddol ar 

dirweddau gwledig arbennig a’r tir amaethyddol gorau, ac i warchod yr 

amrywiaeth o rywogaethau a chynefinoedd. Mae rheoli newid drwy gyfrwng 

strategaeth tirweddau sy’n seiliedig ar asesu’r dirwedd yn drylwyr yn un ffordd o 

ddiogelu’r ymdeimlad o le yng nghefn gwlad. Dylai hyn ddadansoddi’r materion 

allweddol a chynnig canllawiau ar gyfer themâu dylunio, paletau o ddeunyddiau 

a briffiau ar gyfer safleoedd penodol.” 

TAN 18 

Trafnidiaeth 

Mae TAN 18 hefyd wedi ei ystyried. Prif nod TAN 18 yw sicrhau bod datblygiad 

newydd wedi'i leoli lle mae, neu y bydd, mynediad da at drafnidiaeth gyhoeddus, 

cerdded a beicio a thrwy hynny leihau'r angen am deithio a meithrin cynhwysiant 

cymdeithasol. 

 

Mae paragraff 2.4 TAN yn nodi bod y gydberthynas rhwng cynllunio defnydd tir a 

thrafnidiaeth yn gymhleth ac yn amrywiol. Mae datblygu tir yn dibynnu, yn 

rhannol, ar seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth i weithredu'n effeithlon. Trwy 

ddylanwadu ar leoliad, graddfa, dwysedd a chymysgedd defnyddiau tir a 

datblygiad newydd, gall cynllunio defnydd tir helpu lleihau’r angen i deithio a hyd 

siwrneiau, gan ei gwneud yn haws i bobl gerdded, beicio neu ddefnyddio 

trafnidiaeth gyhoeddus. 

Mae TAN 18 hefyd yn ystyried pobl ag anableddau. Mae TAN 18 yn nodi ei bod 

yn bwysig ystyried eu hanghenion o ran parcio, gan sicrhau bod niferoedd digonol 

o fannau parcio wedi'u cynllunio'n addas yn cael eu darparu mewn lleoliadau 

priodol. 

 

Mae TAN 18 yn ehangu ar bwysigrwydd hygyrchedd mewn datblygiadau yn y 

dyfodol. Mae TAN 18 yn darparu arweiniad ar ddarparu hygyrchedd da gydag 

amcanion fel; 'sicrhau bod datblygiad newydd wedi'i leoli lle mae, neu y bydd, 
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mynediad da at drafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio a thrwy hynny leihau'r 

angen am deithio a meithrin cynhwysiant cymdeithasol;' a; 

“sicrhau bod datblygiadau newydd a newidiadau mawr i ddatblygiadau sy’n bodoli 

eisoes yn cynnwys darpariaeth briodol ar gyfer cerddwyr (gan gynnwys y rhai â 

gofynion mynediad a symudedd arbennig), seiclo, trafnidiaeth gyhoeddus, a 

rheoli traffig a pharcio/gwasanaethu;” 

 

Mae TAN 18 yn canolbwyntio ar sicrhau bod datblygiadau yn y dyfodol yn ystyried 

pwysigrwydd y berthynas rhwng defnydd tir a thrafnidiaeth. Mae TAN 18 yn rhoi 

pwyslais ar leihau’r angen i deithio a’r angen i ddarparu dulliau trafnidiaeth 

cynaliadwy fel beicio, cerdded a thrafnidiaeth gyhoeddus.    

 

Mae TAN 18 hefyd yn ystyried pobl ag anableddau.  Mae TAN 18 yn nodi ei bod 

yn bwysig ystyried eu hanghenion o ran parcio, yn benodol sicrhau bod niferoedd 

digonol o fannau parcio wedi'u cynllunio'n addas yn cael eu darparu mewn 

lleoliadau priodol. 

TAN 20 Mae TAN 20 yn darparu canllaw ar sut mae'r system gynllunio yn ystyried 

goblygiadau ar y Gymraeg wrth baratoi CDLl a gwneud penderfyniadau. Dylai'r 

Awdurdod Cynllunio Lleol ystyried anghenion a lles y Gymraeg, ac wrth wneud 

hynny, gyfrannu i'w lles. Mae newidiadau a gyflwynwyd yn y fersiwn presennol o 

TAN 20 o ganlyniad i gyflwyno darpariaethau yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015 

sydd wedi dod i rym. 

Mae'r prif newidiadau yn ymwneud â'r materion canlynol: 

• Y cyswllt rhwng cynllunio ar gyfer y Gymraeg trwy gynllunio defnydd tir a 

chynllunio cymunedol; 

• Darparu eglurhad y gall penderfynwyr ystyried yr iaith pan fydd yn faterol 

i'r cais; 

• Caniatáu asesiadau effaith ieithyddol dan rai amgylchiadau penodol. 

Polisi ac arweiniad cynllunio lleol 

 Mae'r cynllun datblygu yn cynnwys Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Môn a Gwynedd 

(CDLl ar y Cyd).  Mae'r CDLl ar y Cyd yn sefydlu fframwaith polisi ac yn gwneud 

darpariaeth ar gyfer anghenion datblygu siroedd Môn a Gwynedd ar gyfer y cyfnod o 

2011 i 2026. 

 Rhestrir polisïau cynllunio perthnasol o fewn y CDLl ar y Cyd yn nhabl 4.2. 

Tabl 4.2 Polisi cynllunio lleol 

Polisi Crynodeb 

Polisi PS1: Yr 

iaith Gymraeg a 

diwylliant 

Yn cynghori y bydd y Cynghorau’n hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith 

Gymraeg yn ardal y Cynllun.  

Polisi PS5: 

datblygiad 

cynaliadwy 

Cefnogir datblygiad os gall ddangos ei fod yn gyson ag egwyddorion 

datblygu cynaliadwy.  
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Polisi Strategol 

PS 2: Isadeiledd a 

chyfraniadau gan 

ddatblygwyr 

Bydd y Cynghorau'n disgwyl i ddatblygiadau newydd sicrhau bod 

darpariaeth ddigonol o isadeiledd (naill ai ar y safle neu i wasanaethu'r 

safle) allweddol yn cael ei ddarparu yn amserol ar gyfer gwneud y cynnig 

yn dderbyniol trwy amod neu rwymedigaeth cynllunio. 

 

Ble mae'r isadeiledd allweddol, galluogol ac angenrheidiol yn ofynnol o 

ganlyniad i gynllun ac na ellir ei ddarparu ar safle, gofynnir am 

gyfraniadau ariannol, o fewn cyfyngiadau deddfwriaethol, i gael y 

buddsoddiad angenrheidiol oddi ar y safle.  Os yw effaith y datblygiad yn 

un cronnol fe ellir cronni'r cyfraniadau ariannol, o fewn cyfyngiadau 

deddfwriaethol, er mwyn lliniaru'r effaith cronnol. 

Polisi ISA 1: 

Darpariaeth 

seilwaith 

Dim ond pan fydd capasiti seilwaith digonol yn bodoli neu pan fydd yn 

cael ei gyflawni mewn modd amserol y caniateir cynigion.  Pan fydd 

cynigion yn cynhyrchu angen sy'n uniongyrchol gysylltiedig am seilwaith 

newydd neu well ac nad yw'n cael ei ddarparu gan gwmni gwasanaeth 

neu seilwaith, rhaid i hyn gael ei ariannu gan y cynnig.  Gellir ceisio 

cyfraniad ariannol i sicrhau gwelliannau mewn seilwaith, cyfleusterau, 

gwasanaethau a gwaith cysylltiedig, ble maent yn angenrheidiol i wneud 

y cynigion yn dderbyniol. 

Polisi 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, ddarparu darpariaeth addas o fannau agored 

yn unol â safonau meincnod Fields in Trust o 2.4 hectar fesul pob 1000 

o'r boblogaeth.   

 

Mewn amgylchiadau eithriadol, ble nad oes modd darparu llecynnau 

chwarae awyr agored fel rhan annatod o'r datblygiad tai newydd, bydd 

angen i'r datblygwr: 

1. ddarparu darpariaeth addas oddi ar y safle sy'n agos at y datblygiad 

ac yn hygyrch iddo o ran cerdded a beicio, neu, ble nad yw hyn yn 

hyfyw/ymarferol; neu 

2. Wneud cyfraniad ariannol tuag at gyfleusterau newydd neu well, yn 

cynnwys offer rywle arall, gwella cyfleusterau presennol ar safleoedd sy'n 

hygyrch neu wella hygyrchedd i lefydd agored presennol. 

Bydd cyfraniadau gan ddatblygwyr yn destun cytundeb cyfreithiol yn unol 

â Pholisi ISA 1. 

Polisi PCYFF 1: 

Ffiniau datblygu 

Mae'r Cynllun yn nodi Ffiniau Datblygu ar gyfer y Ganolfan Is-ranbarthol, 

Canolfannau Gwasanaethau Trefol, Canolfannau Gwasanaeth Lleol, 

Pentrefi Gwasanaeth a Phentrefi Arfordirol Lleol / Gwledig.  Bydd 

cynigion o fewn y Ffiniau Datblygu yn cael eu cymeradwyo yn unol â 

pholisïau a chynigion eraill y Cynllun hwn, polisïau cynllunio cenedlaethol 

ac ystyriaethau cynllunio materol eraill. 

 

Tu allan i ffiniau datblygu bydd cynigion yn cael eu gwrthod oni bai eu 

bod yn unol â pholisïau penodol yn y Cynllun hwn neu bolisïau cynllunio 

cenedlaethol neu fod y cynnig yn dangos bod ei leoliad yng nghefn gwlad 

yn hanfodol. 

Polisi PCYFF 2: 

Meini Prawf 

Datblygu 

Dylai cynnig arddangos ei gydymffurfiad gyda: 

1. Polisïau perthnasol yn y Cynllun; 

2. Polisi ac arweiniad cynllunio cenedlaethol. 
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Dylai cynigion wneud y defnydd gorau o dir, gan gynnwys dwysedd o 30 

uned byw o leiaf yr hectar o ran datblygiadau preswyl (oni bai bod yna 

amgylchiadau lleol neu gyfyngiadau ar y safle sy’n pennu dwysedd is); 

rhaid ymgorffori gofod mwynderol ar gyfer ei feddianwyr presennol ac yn 

y dyfodol; ystyried cynhyrchu, trin a gwaredu ar wastraff; gynnwys lle 

mae hynny’n berthnasol, ddarpariaeth ar gyfer rheoli a chael gwared â 

rhywogaethau ymwthiol yn effeithiol. 

 

Yn ychwanegol, gwrthodir cynigion os fyddant yn cael effaith andwyol 

sylweddol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol, 

defnyddiau tir neu eiddo arall neu nodweddion yr ardal leol oherwydd 

mwy o weithgareddau, aflonyddwch, dirgryniad, sŵn, llwch, mygdarth, 

sbwriel, dreiniau, llygredd golau, neu ffurfiau eraill o lygredd neu 

aflonyddwch; a thir sydd wedi cael ei ddynodi ar gyfer datblygiadau eraill. 

Polisi PCYFF 3: 

Dylunio a Siapio 

Lle 

Disgwylir 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.  Bydd cynigion, yn cynnwys estyniadau ac 

addasiadau i adeiladau a strwythurau presennol, yn cael eu caniatáu ar 

yr amod eu bod yn cydymffurfio â'r holl feini prawf a restrwyd yn unig. 

Polisi PCYFF 4: 

Dylunio a 

thirweddu 

Dylai pob cynnig integreiddio gyda'r hyn sydd o'i gwmpas.  Gwrthodir 

cynigion na fyddant yn dangos (trwy ddefnyddio dulliau sy'n gyson a 

natur, lleoliad a graddfa'r datblygiad arfaethedig) sut rhoddwyd ystyriaeth 

i faterion tirweddu o'r cychwyn fel rhan o'r cynnig dylunio. 

Polisi PCYFF 6: 

Cadwraeth Dŵr 

Dylai cynigion gynnwys mesurau cadwraeth dŵr lle bo hynny'n ymarferol, 

gan gynnwys Systemau Draeniad Trefol Cynaliadwy ('SUDS'). Dylai pob 

cynnig weithredu mesurau i leihau neu leddfu llifogydd lle bo modd, er 

mwyn lleihau'r dŵr wyneb sy'n rhedeg i ffwrdd a lleihau ei gyfraniad i risg 

llifogydd mewn mannau eraill. 

 

Dylai cynigion sydd yn fwy na 1,000 m² neu 10 o anheddau gyflwyno 

Datganiad Cadwraeth Dŵr. 

Polisi Strategol 

PS 17: 

Strategaeth 

Aneddleoedd 

Caiff datblygiadau tai eu dosbarthu yn unol â'r strategaeth aneddleoedd 

isod sy'n seiliedig ar lefelau darpariaeth gwasanaeth, swyddogaeth a 

maint (poblogaeth) anheddle, ac yn amodol ar ei gapasiti amgylcheddol, 

cymdeithasol ac isadeiledd i ymdopi â datblygiad. 

 

Mae 53% o Dwf y Cynllun wedi ei leoli o fewn Canolfannau Gwasanaeth 

Trefol. 

 

Bydd cyfran uwch o ddatblygiad newydd gofynnol yn digwydd yn y 

ganolfan Isranbarthol a'r Canolfannau Gwasanaeth Trefol. Gwneir hyn 

trwy ymrwymiadau a dyraniadau newydd gan gynnwys dyrannu 

safleoedd tai (tai marchnad agored gyda chyfran o ddarpariaeth 

fforddiadwy). Yn ogystal, gellir caniatáu safleoedd ar hap o fewn y ffiniau 

datblygu. 

Polisi TAI 1 Tai yn 

y ganolfan 

isranbarthol a'r 

canolfannau 

gwasanaeth trefol 

Yng Nghanolfan Isranbarthol Bangor a'r Canolfannau Gwasanaeth 

Trefol, bydd tai i fodloni strategaeth y Cynllun yn cael eu darparu trwy 

ddyraniadau tai a nodwyd a safleoedd ar hap addas o fewn y ffiniau 

datblygu yn seiliedig ar y ddarpariaeth ddangosol yn y tablau polisi, 332 

o unedau dros gyfnod y cynllun. 
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Polisi TAI 8: 

Cymysgedd 

briodol o dai 

Bydd y Cynghorau yn 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 tuag at greu cymunedau 

cymysg cynaliadwy drwy: 

1. Ddarparu cymaint â phosib o dai fforddiadwy (gan gynnwys ar gyfer 

angen lleol) ar draws ardal Cynllun yn unol â Pholisi Strategol PS 18; 

2. Cyfrannu at wneud iawn am ddiffyg cydbwysedd mewn marchnadoedd 

tai lleol; 

3. Sicrhau y defnyddir tir ar gyfer tai mewn modd cynaliadwy, gan sicrhau 

dwysedd effeithlon o ddatblygu sy'n gweddu i fwynderau lleol yn unol â 

Pholisi CYFF 3; 

4. Sicrhau'r cyfuniad cywir o fathau o unedau tai a daliadaeth i ddiwallu 

anghenion cymunedau presennol ardal y Cynllun yn ogystal â 

chymunedau'r dyfodol; 

5. Gwneud darpariaeth, fel sy'n briodol, ar gyfer anghenion tai penodol 

megis llety myfyrwyr, tai i'r henoed, Sipsiwn a Theithwyr, llety â chymorth, 

cartrefi nyrsio, preswyl a thai gofal ychwanegol, anghenion pobl sydd ag 

anableddau; 

6. Gwella ansawdd ac addasrwydd y stoc tai bresennol; 

7. Sicrhau safonau dylunio uchel sy'n creu cymunedau cynaliadwy a 

chynhwysol yn unol â Pholisi PCYFF 3. 

Polisi Strategol 

PS 18: Tai 

fforddiadwy 

Nodwyd cyfleoedd datblygu i ddarparu targed lleiafswm o 1,572 o dai 

fforddiadwy newydd. 

Polisi TAI 15: 

Trothwy tai 

fforddiadwy a'u 

dosbarthiad 

Bydd y Cynghorau'n ceisio sicrhau lefel briodol o dai fforddiadwy yn ardal 

y cynllun drwy weithio mewn partneriaeth â Darparwyr Cofrestredig, 

datblygwyr a chymunedau lleol i gwrdd â'r targed lleiafswm a gyflwynir 

ym Mholisi Strategol PS 18. 

1. Trothwy 

Bydd disgwyl i ddatblygiadau tai, boed yn rhai newydd neu'n adeiladau 

wedi'u trosi, mewn aneddleoedd sydd wedi'u hadnabod yn yr 

hierarchaeth aneddleoedd fel y gwelir ym Mholisi Strategol PS 17, wneud 

cyfraniad at dai fforddiadwy yn unol â'r ffigyrau trothwy. 

Bydd disgwyl i ddatblygiadau tai o 2 uned neu fwy wneud cyfraniad i dai 

fforddiadwy. 

2. Canran y tai fforddiadwy 

Mae angen 20% o dai fforddiadwy ar gyfer safleoedd yng nghanolfan is-

ranbarthol Bangor. 

 

Dylai cynnig sy'n cynnwys cyfuniad deiliadaeth fforddiadwy amgen 

ddarparu canran uwch o ddarpariaeth fforddiadwy yn amodol i ystyriaeth 

o'r meini prawf canlynol: 

i. Bydd yn ofynnol i bob datblygiad gyflawni cymysgedd briodol o ran 

deiliadaeth, mathau a maint y tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol, fydd 

yn cael eu pennu gan yr asesiad marchnad dai leol neu unrhyw asesiad 

amgen gan y Cyngor neu bartner. 

ii. Dylai unedau fforddiadwy gael eu hintegreiddio’n llawn mewn 

datblygiad, ac ni ddylai fod modd eu gwahaniaethu oddi wrth dai nad 

ydynt yn fforddiadwy. 

iii. Os nad yw hyfywdra cynllun unigol yn diwallu'r gofynion polisi a nodir, 

cyfrifoldeb yr ymgeisydd / y datblygwr / tirfeddiannwr fydd dangos yn glir 
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beth yw’r amgylchiadau dros gyfiawnhau cyfraniad neu gymysgedd 

deiliadaeth is o dai fforddiadwy ar bro-fforma asesiad hyfywdra. 

iv. Pan, ar ôl cyflwyno pro-fforma hyfywedd, fod anghytundeb yn parhau 

rhwng yr ymgeisydd / datblygwr / tirfeddiannwr a'r Awdurdod Cynllunio 

Lleol ynghylch y ddarpariaeth o dai fforddiadwy o fewn cynllun, bydd 

asesiad allanol annibynnol o'r cynllun yn cael ei gynnal (e.e. gan y 

Gwasanaeth Prisiwr Dosbarth) ar gost yr ymgeiswyr.  Bydd nifer y tai 

fforddiadwy a ddarperir yn adlewyrchu casgliadau'r asesiad hwn. 

v. Bod mecanweithiau addas mewn lle i reoli meddiannaeth yr uned(au) 

tai fforddiadwy pan gânt eu meddiannu yn y lle cyntaf, ac wedi hynny, i'r 

rheini sy'n gallu profi angen am dŷ fforddiadwy. 

vi. Os gellir dangos nad oes meddianwyr cymwys o’r fath ar gyfer tai 

mentrau gwledig, yna caiff y tai eu meddiannu gan y rheini sy'n gymwys 

i gael eu hystyried am dai fforddiadwy. 

vii.  Caniateir estyniadau ac addasiadau i dai fforddiadwy cyn belled â 

bod y newidiadau neu’r addasiadau yn caniatáu i’r tŷ barhau fel tŷ 

fforddiadwy. 

viii. Mae anheddau o faint, graddfa a dyluniad sy’n gydnaws a thŷ 

fforddiadwy. 

ix. Mewn pentrefi lleol, gwledig ac arfordirol, dylai'r ddarpariaeth tai 

fforddiadwy fod ar gyfer tai fforddiadwy i ddiwallu angen lleol yn unig (fel 

y diffiniwyd yn y Rhestr Termau). 

Ble mae gofyniad tai fforddiadwy cynllun penodol islaw un annedd ar y 

safle, bydd darparu uned fforddiadwy o fewn y datblygiad hwn yn parhau 

i fod y flaenoriaeth. 

 

Fodd bynnag, os pennir nad yw hyn yn bosibl, fe ddisgwylir taliad pro-

rata yn hytrach na dim darpariaeth fforddiadwy ar y safle. 

 

Diffinnir tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol mewn pentrefi lleol yn y 

Rhestr Termau fel a ganlyn: 

 

Pobl mewn angen tŷ fforddiadwy sydd wedi byw o fewn y Pentref neu yn 

yr ardal wledig o gwmpas am 5 mlynedd neu fwy yn olynol, un ai yn union 

cyn cyflwyno cais neu yn y gorffennol. 

Polisi AMG 5:  

cadwraeth 

bioamrywiaeth 

lleol 

Rhaid i gynigion amddiffyn a, lle bo hynny'n briodol, wella bioamrywiaeth 

y nodwyd ei bod yn bwysig i'r ardal leol.  

 Nodir canllawiau ychwanegol o fewn Canllawiau Cynllunio Atodol perthnasol, gan 

gynnwys: 

• Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 'Cymysgedd Tai' (Hydref 2018); 

• CCA 'Mannau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd' (Mawrth 2019); 

• CCA 'Tai Fforddiadwy' (Ebrill 2019);  

• CCA 'Rhwymedigaethau Cynllunio' (Medi 2019); a  

• CCA 'Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy' (Gorffennaf 2019).  
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5. Prif ystyriaethau 

Egwyddorion datblygu 

 Mae'r cynnig ar gyfer darparu 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn dros 55 oed ynghyd â 

gwaith cysylltiedig ar safle tir llwyd heb ei ddyrannu o fewn ffin ddatblygu Bangor. Yn 

unol â Pholisi PCYFF 1 'Ffiniau Datblygu', cymeradwyir cynigion o fewn ffiniau datblygu 

os ydynt yn cydymffurfio â pholisïau a chynigion eraill yn y Cynllun, polisïau 

cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill. 

 Mae Polisi TAI 1 yn caniatáu datblygu tai ar ddyraniadau a safleoedd ar hap yng 

nghanolfan isranbarthol Bangor a Chanolfannau Gwasanaethau Trefol eraill. Mae'r 

polisi'n nodi darpariaeth ddangosol o 479 o unedau ar safleoedd ar hap o fewn ffin 

ddatblygu Bangor. 

 Mae'r ffigurau yn Arolwg Tai 2020 ar gyfer Bangor fel a ganlyn: 

 Y cyflenwad dangosol o dai ar gyfer Bangor (gan gynnwys lwfans llithriad o 10%) yw 

969 o unedau.  Mae'r Cynllun yn tybio y byddai 576 o'r unedau hyn yn cael eu cyflenwi 

trwy safleoedd ar hap. Yn ystod y cyfnod 2011 i 2020, cwblhawyd cyfanswm o 643 o 

unedau ym Mangor (266 uned ar safleoedd dynodedig a 377 o unedau ar safleoedd ar 

hap). Ym mis Ebrill, 2020, allan o'r 576 uned ar safleoedd ar hap, cwblhawyd 377 o 

unedau tra bod 131 o unedau â budd o ganiatâd cynllunio gan arwain at gyfanswm o 

521 o unedau yn gadael diffyg o 68 uned ar safleoedd annisgwyl. 
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 Nodir bod dwy uned a ddyrannwyd (T1 Goetre Uchaf, Redrow a T3 Hen Safle Jewsons, 

Stryd Fawr) yn uwch na'r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol yn y CDLl ar y Cyd, sy'n golygu 

bod 58 o anheddau ychwanegol wedi'u hychwanegu at y ffigurau capasiti. Nodir 

ymhellach, at ddibenion cyfrifo capasiti, bod yr unedau ychwanegol hyn wedi'u tynnu 

o'r lwfans ar hap, gan gynhyrchu cyfanswm y capasiti sydd ar gael ym Mangor o 10 

uned arall.  

 Mae Uned Polis Cynllunio ar y Cyd (UPCC) wedi darparu rhestr bellach o safleoedd 

gyda chaniatad cynllunio ar gyfer datblygiadau tai ym Mangor rhwng Ebril 2020 a 

Mawrth 2021. O’r ffigurau yma, mae 20 uned ychwanegol gyda chaniatad cynllunio. 

Ymhellach, mae safle ar gyfer 30 o unedau wedi derbyn caniatad cynllunio ar apel (cyf: 

APP/Q6810/A/20/3264389).  

 Felly, mae’r ffigurau capasiti uchod ar gyfer Bangor yn awgrymu bod y ddarparieth 

ddangosol o 969 uned ym Mangor wedi ei gwrdd trwy ganiatadau cynllunio presennol.  

  Er gwaethaf yr uchod, ystyrir bod y ffigur cyflenwad tai yn y CDLl ar y cyd yn ffigur 

dangosol yn unig. Gwrthodwyd penderfyniad apêl diweddar ar gyfer datblygiad preswyl 

ym Morfa Nefyn (cyf: APP / Q6810 / A / 21/3266774) ar 28 Ebrill 2021; er gwaethaf y 

gwrthodiad, cadarnhaodd adroddiad yr Arolygydd mai dangosol oedd ffigur cyflenwad 

tai y Cyngor ar gyfer Morfa Nefyn, a byddai'r datblygiad arfaethedig i ddarparu 

anheddau 4+ ystafell wely yn cyfrannu at ddiwallu'r angen am dai mwy o fewn Gwynedd 

(fel y nodwyd ym Asesiad Marchnad Dai Leol Gwynedd 2018-23 (GLHMA). Daeth yr 

adroddiad i'r casgliad y gallai darpariaeth tai sy'n fwy na'r cyflenwad tai a nodwyd ar 

gyfer pentref Morfa Nefyn gael ei gefnogi mewn egwyddor. 

 Yn yr achos yma, mae safle'r cais o fewn ffin ddatblygu Bangor ac mae'r safle'n 

cynnwys tir a ddatblygwyd o'r blaen. Er, yn ôl y ffigurau uchod, byddai'r datblygiad 

arfaethedig yn fwy na'r nifer disgwyliedig o anheddau i gael eu darparu ym Mangor fel 

y sefydlwyd yn y CDLl ar y Cyd, gan fod y cynllun ar gyfer unedau tai fforddiadwy 100%, 

y mae angen a galw amlwg amdanynt, roedd y cynnig yn mynd i'r afael ag anghenion 

y gymuned leol. Mae hwn wedi ei ddarparu o fewn y Datganiad yma.  

 Yng ngoleuni hyn, mae'r egwyddor o ddatblygiad yn dderbyniol. 

 Mae Polisi PCYFF2 yn nodi y dylai datblygiadau preswyl sicrhau dwysedd lleiaf o 30 

uned yr hectar oni bai bod amgylchiadau lleol neu ystyriaethau safle sy'n pennu 

dwysedd is i wneud defnydd effeithlon o dir. Yn yr achos hwn, mae'r safle'n mesur 

0.4ha mewn arwynebedd ac mae nifer yr unedau a gynigir ar y safle hwn yn fwy na 30 
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uned a nodwyd yn y polisi penodol hwn ac felly mae dwysedd y datblygiad yn 

dderbyniol.  

Tai fforddiadwy 

 Gan fod Bangor wedi'i leoli yn ardal 'Arfordir y Gogledd a De Arfon', mae polisi TAI 15 

yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau preswyl ym Mangor ddarparu 20% o dai 

fforddiadwy. Gan y byddai'r datblygiad arfaethedig ar gyfer tai fforddiadwy 100%, 

byddai'r cynnig yn cwrdd â'r gofyniad polisi hwn ac yn rhagori arno.  

Cymysgedd tai 

 Polisi TAI 8 y CDLl ar y Cyd yw'r polisi perthnasol wrth ystyried cymysgedd tai priodol. 

Mae'n nodi:  

Bydd y Cynghorau yn 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 tuag at greu cymunedau cymysg cynaliadwy drwy: 

1. Ddarparu cymaint â phosib o dai fforddiadwy (gan gynnwys ar gyfer angen lleol) ar 

draws ardal Cynllun yn unol â Pholisi Strategol PS 18; 

2. Cyfrannu at wneud iawn am ddiffyg cydbwysedd mewn marchnadoedd tai lleol; 

3. Sicrhau y defnyddir tir ar gyfer tai mewn modd cynaliadwy, gan sicrhau dwysedd 

effeithlon o ddatblygu sy'n gweddu i fwynderau lleol yn unol â Pholisi CYFF 3; 

4. Sicrhau’r cymysgedd cywir o fathau a daliadaeth o unedau tai i ddiwallu anghenion 

cymunedau presennol ardal y Cynllun yn ogystal â chymunedau’r dyfodol; 

5. Gwneud darpariaeth, fel sy’n briodol, ar gyfer anghenion tai penodol megis llety 

myfyrwyr, tai i'r henoed, Sipsiwn a Theithwyr, llety â chymorth, cartrefi nyrsio, preswyl 

a thai gofal ychwanegol, anghenion pobl sydd ag anableddau; 

6. Gwella ansawdd ac addasrwydd y stoc tai bresennol; 

7. Sicrhau safonau dylunio uchel sy'n creu cymunedau cynaliadwy a chynhwysol yn 

unol â Pholisi PCYFF 3.” 
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 Mabwysiadwyd Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar Gymysgedd Tai gan y 

Cynghorau ym mis Hydref 2018 ac mae'n cefnogi dull pedwar cam o asesu cymysgedd 

tai priodol o fewn datblygiadau tai. Ystyrir y camau hyn yn eu tro isod: 

Cam 1: 

 Mae Cam 1 yn pwyntio tuag at asesiad o'r dystiolaeth ar gyfer cyflenwad a galw ac 

angen yn y gymuned leol a chyda hyn mewn golwg mae'r testun esboniadol i Bolisi TAI 

8 y CDLl ar y Cyd yn nodi: “Bydd y Cynghorau yn ystyried gwybodaeth o amrywiaeth o 

ffynonellau, sy’n cynnwys Asesiad o’r Farchnad Dai Leol, Astudiaethau Anghenion Tai, 

y Gofrestr Tai Gyffredin, Cofrestr Tai Teg, Strategaeth Llety Pobl Hŷn, Cyfrifiad 2011 a 

Rhagolygon Aelwydydd 2011 er mwyn asesu addasrwydd y gymysgedd o dai o ran y 

math a’r ddeiliadaeth sy’n cael eu cynnig ar safleoedd datblygu.”  

 Yn yr achos hwn mae'r ymgeisydd wedi adolygu'r ffynonellau uchod a rhoddir crynodeb 

o'r prif ganfyddiadau isod.  

 Mae adolygiad o Asesiad Marchnad Tai Lleol Gwynedd 2018-23 (GLHMA) yn nodi bod 

angen cynyddol am unedau tai llai i gwrdd â chynnydd mewn aelwydydd llai yn seiliedig 

ar amcanestyniadau aelwydydd Llywodraeth Cymru (2014) rhwng 2014 a 2035. Mae’r 

cynnydd mewn aelwydydd llai yn debygol o adlewyrchu'r cynnydd disgwyliedig yn nifer 

y bobl hŷn yng Ngwynedd a'r angen am gartrefi i brynwyr tro cyntaf a chychwynnol.  

 Mae'r GLHMA yn nodi bod poblogaeth Gwynedd wedi cynyddu 4.3% rhwng 2001 a 

2011. Mae rhagamcanion Llywodraeth Cymru yn dangos y bydd y nifer hwn yn parhau 

i gynyddu. Bu cynnydd o 96% yn nifer y bobl dros 80 oed yn ystod y 30 mlynedd 

diwethaf.  Disgwylir i'r cynnydd yn y grŵp oedran hŷn barhau, wrth i bobl fyw'n hirach a 

symud i'r ardal. Mewn 20 mlynedd, disgwylir y bydd 60% ychwanegol o bobl dros 80 

oed yn byw yng Ngwynedd. Disgwylir felly y bydd yna angen cynyddol am dai addas a 

hygyrch i bobl hŷn.  

 Mae'r GLHMA yn disgwyl cynnydd yn yr angen am dai ar gyfer anheddau llai gydag un 

neu ddwy ystafell wely oherwydd cynnydd mewn aelwydydd llai rhwng 2018-35 (a 

achosir gan boblogaeth sy'n heneiddio ac aelwydydd llai). 

 Mae Tablau 24 a Siart 6 y GLHMA yn dangos bod disgwyl i boblogaeth hŷn Gwynedd 

barhau i gynyddu yn ôl amcangyfrifon poblogaeth Llywodraeth Cymru. Mae gwell 

iechyd a lles yn cyfrannu at ddisgwyliad oes cynyddol ac mae'r genhedlaeth y to 

toreithiog sy'n cyrraedd y grŵp oedran hwn yn ffactorau sy'n cyfrannu at y cynnydd 
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disgwyliedig yn y ddemograffig hwn. Gyda chynnydd disgwyliedig yn nifer y bobl hŷn, 

mae'n bwysig sicrhau bod eu hanghenion tai yn cael eu nodi a'u diwallu.  

 Wrth ystyried y farchnad dai ym Mangor, nododd Cyfrifiad 2011 fod 17.8% o'r 

aelwydydd ym Mangor yn cynnwys fflatiau / fflatiau deulawr neu randai. Mae hyn o'i 

gymharu â'r gyfran fwyaf o'r farchnad mewn eiddo teras ar 37.8%, tai pâr ar 29.3% ac 

eiddo sengl yn 15%. Dim ond 10.4% o'r cartrefi yng Ngwynedd oedd yn fflatiau / fflatiau 

deulawr neu randai.  

 Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae mwyafrif yr aelwydydd ym Mangor yn cynnwys unedau tair 

llofft, sy'n cynrychioli 44.7% o gyfanswm yr aelwydydd. Mae 21% o aelwydydd yn eiddo 

dwy lofft, 16.4% yn bedwar llofft, 5.9% yn un llofft ac 8.5% yn bum llofft neu fwy. Mae 

hyn hefyd yn adlewyrchu'r duedd yng Ngwynedd yn ei chyfanrwydd.  

 Mae gwybodaeth a dderbyniwyd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd (JPPU) ar 

gwblhau tai ym Mangor yn Nhabl 5.1. 

Tabl 5.1 Tai a gwblhawyd ym Mangor rhwng 2011 a 2018 (ffynhonnell: JPPU) 

 Math o Dŷ Math o Annedd Nifer o Lofftydd 

 Unigol Teras Tŷ pâr Tŷ Byngalo Fflat 1 2 3 4+ 

Nifer 146 249* 89 305 1 178 94 149 131 110 

% 

 

30.2% 51.5% 18.3% 63% 0.2% 
36.8

% 
19.4 30.8 27.1 22.7 

* Mae'r ffigwr hwn hefyd yn cynnwys nifer o fflatiau a ddatblygwyd yn yr anheddiad. 

 Yn ystod cyfnod y Cynllun, mae mwyafrif y tai sydd wedi'u cwblhau yn cynnwys tai ar 

63% gyda fflatiau'n cynrychioli 36.8% yn unig o'r unedau gorffenedig.  

 Cadarnhaodd adborth gan Wasanaethau Tai’r Cyngor yr angen canlynol am dai ym 

Mangor yn Chwefror 2021: 

Ffigur 5.1 Rhestr aros ar gyfer tai rhent cymdeithasol yn Mangor ar gyfer unigolion 

dros 55 mlwydd oed (Chwefror 2021) 

Bangor 1 ystafell wely 2 ystafell wely 

68 64 
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Ffigur 5.2 Rhestr aros am dai fforddiadwy ym Mangor (Chwefror 2021) 

 Fel y gwelir yn y ffigurau uchod, yr angen mwyaf ym Mangor yw am unedau un a dwy 

lofft, y rheini'n fflatiau a thai ac mae angen penodol wedi ei adnabod ar gyfer unedau 

un a dwy ystafell wely ar gyfer unigolion dros 55 mlwydd oed.  

 Mae'r datblygiad arfaethedig yn ceisio darparu 18 uned un llofft a 21 uned dwy lofft.  Er 

y byddai hyn yn darparu cyfran uwch o unedau un a dau wely nag a argymhellir yn y 

GLHMA, mae'r cynllun yn darparu llety i ddiwallu'n benodol angen pobl dros 55, gyda 

nifer yn dymuno lleihau maint o eiddo mwy sy'n adlewyrchu'r angen cynyddol ar gyfer 

aelwydydd llai. 

 Mae mwyafrif y farchnad dai bresennol ym Mangor yn cynnwys eiddo teras a phâr, 

gyda dim ond 17.8% fel fflatiau / fflatiau deulawr neu randai yn 2011. Mae mwyafrif y 

tai yn dri gwely (44.7%) tra mai dim ond 21% sy'n ddau wely a 5.9% yn un gwely, sef y 

rhai mewn mwy o angen. Mae'r cwblhad tai rhwng 2011 a 2018 yn dangos bod mwyafrif 
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y cartrefi a gwblhawyd ym Mangor wedi bod yn dai (63%) a dim ond 36.8% sydd wedi 

bod yn fflatiau.  

 Felly byddai darparu 39 o fflatiau preswyl fforddiadwy, i bobl hŷn fel rhan o'r cynnig 

hwn, sy'n cynnwys unedau un a dau wely, yn cyfrannu at ddiwallu'r angen a nodwyd 

am bobl leol dros 55 oed. Byddai'r eiddo llai yn cyfrannu at gydbwyso'r ddarpariaeth 

fflatiau ym Mangor. Mae cyfran y tai mwy i anheddau llai yng nghyffiniau agos y safle 

hefyd yn amlwg gydag anheddau sengl neu bâr mwy yn bennaf. Bydd y cynnig yn 

unioni'r cydbwysedd hwn ac yn caniatáu i'r rhai sydd angen lleihau maint y cartref ym 

Mhenrhosgarnedd i wneud hynny ac aros yn y gymuned honno.  

 O ystyried yr uchod, ein casgliad yw bod y gymysgedd tai a gynigir yn briodol ar y safle 

penodol hwn. 

Cam 2: 

 Mae asesiad Cam 2 fel y'i hyrwyddir gan y CCA Cymysgedd Tai yn cyfeirio at 

ystyriaethau eraill, er enghraifft maint a lleoliad y safle. Yn yr achos hwn, mae'r safle 

wedi'i leoli o fewn ffiniau ddatblygu Bangor ar safle a ddatblygwyd o'r blaen. 

Amgylchynir y safle gan ddatblygiad preswyl sy'n cynnwys cymysgedd o eiddo ar 

wahân mwy mewn cwrtilau mwy ar hyd Ffordd Penrhos, cymysgedd o eiddo ar unigol, 

pâr a theras yn Llys Adda ac anheddau pâr yn Bron y De a Blaen y Wawr. Ar hyn o 

bryd mae'r safle'n cynnwys bloc swyddfa a byddai'r datblygiad arfaethedig yn efelychu 

cysyniad dylunio tebyg trwy ddarparu bloc o fflatiau preswyl.  

 Mae Polisi PCYFF2 yn nodi y dylai datblygiadau preswyl sicrhau dwysedd lleiaf o 30 

uned yr hectar oni bai bod amgylchiadau lleol neu ystyriaethau safle sy'n pennu 

dwysedd is i wneud defnydd effeithlon o dir. Yn yr achos hwn, mae'r safle'n mesur 

0.4ha mewn arwynebedd ac mae nifer yr unedau a gynigir yn fwy na'r gofyniad am 

ddwysedd lleiaf o 30 uned yr hectar a nodwyd yn y polisi penodol hwn.  

Cam 3: 

 Mae Cam 3 yr asesiad fel y'i nodir yn y CCA Cymysgedd Tai yn pwyntio datblygwyr 

tuag at drafod gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol a chydag awdurdodau tai cyn cyflwyno 

cais cynllunio.  Yn yr achos hwn, cyflwynwyd cyfiawnhad dros y gymysgedd dai 

arfaethedig fel rhan o ymholiad cyn ymgeisio a chadarnhaodd gan Wasanaethau Tai’r 

Cyngor, yn unol â'r ffigurau cyfredol, mai'r angen mwyaf am dai ym Mangor yw am 

unedau un, dau a thri gwely. Felly cadarnhawyd bod y gymysgedd arfaethedig o dai 
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sy'n darparu unedau un a dau wely yn bennaf yn dderbyniol. Byddai'r datblygiad 

cyfredol yn cwrdd yn benodol â'r angen a nodwyd am unedau fforddiadwy ar gyfer pobl 

dros 55 oed, fel y darperir yn y ffigurau angen tai diweddaraf.  

Cam 4: 

 Yn olaf, mae'r asesiad Cam 4 fel y'i hyrwyddir gan y CCA Cymysgedd Tai yn pwyntio 

tuag at gyflwyno ac asesu'r cais cynllunio. Ar hyn o bryd mae'r cais yn destun 

ymgynghoriad cyn ymgeisio cyn cyflwyno'r cais cynllunio yn ffurfiol.  

Crynodeb a chasgliadau 

 I grynhoi, mae'r gymysgedd tai wedi ei deillio ac mae hefyd yn darparu'r wybodaeth a 

ddisgwylir mewn Datganiad Tai ac Atodlen Cymysgedd Tai fel y nodir yn y CCA 

Cymysgedd Tai (2018).  

 Mae'r datblygiad arfaethedig wedi mynd i'r afael ag amcanion y Cynllun, a Pholisi TAI 

8 yn benodol, gan nodi sut mae'r datblygiad arfaethedig yn cyfrannu at gynnal neu greu 

cymunedau cymysg a chytbwys, gan ddarparu unedau un a dau wely y mae mawr eu 

hangen. Mae tystiolaeth o alw ac angen am dai ynghyd ag asesiad o gwblhau tai ym 

Mangor dros y Cynllun hyd yma wedi'i ddarparu.  

 Cynhaliwyd trafodaethau cyn ymgeisio gyda'r ACLl cyn cyflwyno cais cynllunio, a 

gadarnhaodd fod y gymysgedd tai arfaethedig yn dderbyniol.  

 Felly ym mhob ffordd, mae'r cynnig yn cydymffurfio â Pholisi TAI 8 y CDLl ar y Cyd a 

chyda'r CCA Cymysgedd Tai fel y'i mabwysiadwyd ym mis Hydref 2018. 

Amwynder preswyl 

 Mae safle'r cais wedi'i leoli mewn ardal breswyl yn bennaf, ac eithrio'r feithrinfa, 

Ffalabalam i'r gorllewin ar hyd Ffordd Penrhos. Mae Polisi PCYFF 2 y CDLl ar y Cyd 

yn ei gwneud yn ofynnol i bob datblygiad barchu diogelwch ac amwynder deiliaid 

preswylfeydd lleol. Ar hyn o bryd mae adeilad y cais yn elwa o ganiatâd cynllunio i'w 

ddefnyddio fel swyddfa.  

 Mae'r eiddo agosaf at y datblygiad arfaethedig yn cynnwys Llys Adda i'r de-orllewin, 

Gogarth a Fferm Coed Mawr i'r de ac eiddo ym Mron y De i'r dwyrain. Mae eiddo 
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preswyl i'r gogledd o Ffordd Penrhos wedi'u gosod yn ôl yn eu priod leiniau, ac maent 

yn cael eu gwahanu oddi wrth safle'r cais gan Ffordd Penrhos.  

 Byddai mynediad i gerbydau i safle'r cais yn unol â'r trefniadau presennol gyda 

mynediad yn cael ei ddarparu gan Lys Adda.  

 Mae tair annedd ym Mron y De sydd wedi'u lleoli'n agosach at safle'r cais na'r lleill, 

oherwydd eu bod wedi'u lleoli ym mhen gorllewinol tair rhes o anheddau sy'n rhedeg 

yn llorweddol i safle'r cais. Mae lefel y tir yn gostwng yn sylweddol o'r gogledd i'r de ac 

er bod 1 Blaen y Wawr yn annedd deulawr, mae 2 Blaen y Wawr a 22 Bron y De yn un 

llawr gyda llety yng ngofod y to.  

 Darperir rhannau arfaethedig o'r safle o Fron y De fel rhan o'r cais, a darperir dyfyniad 

ohono yn Ffigwr 5.3.  

Ffigwr 5.3 Detholiad o'r trychiadau arfaethedig o Fron y De 

 

 Byddai uchder cyffredinol yr adeilad fflatiau arfaethedig yn debyg i adain ddeheuol yr 

adeilad presennol ac eithrio'r ffaith bod yr adeilad presennol yn cynnwys to ar ongl, tra 

byddai'r datblygiad arfaethedig yn darparu dyluniad to gwastad gyda llety preswyl ar 

lefel ail lawr.  

 Mae prif weddau 1 a 2 Blaen y Wawr a 22 Bron y De i'r gogledd a'r de, a 2 Blaen y 

Wawr yw'r unig annedd gyda gwedd ochr gweithredol sy'n wynebu safle'r cais. Mae 

pellter o 19.5m rhwng y rhan agosaf o wedd ddwyreiniol yr adeilad arfaethedig a 2 

Blaen y Wawr a 29m i 1 Blaen y Wawr.  

 Byddai'r adeilad arfaethedig yn cael ei osod yn ôl tua 29m o ffin ddeheuol y safle gyda 

pharcio ar gael yn yr ardal hon, sy'n debyg i'r trefniant safle presennol.  
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 Cynigir cadw'r llystyfiant a'r coed presennol ar hyd y ffiniau gogleddol, deheuol a 

dwyreiniol fel rhan o'r cais hwn, a'u gwella trwy blannu ychwanegol. Byddai hyn yn 

helpu sgrinio'r datblygiad yn ei leoliad.  

 O ran anheddau yn Llys Adda, yr eiddo agosaf yw 1, 2 a 3 Llys Adda. Darperir detholiad 

yn ffigurau 5.4 a 5.5 o’r trychiadau arfaethedig i alluogi ystyried effeithiau ar yr eiddo 

hyn.  

Ffigwr 5.4 Detholiad o'r trychiadau arfaethedig o Lys Adda (Gwedd Orllewinol) 

Ffigwr 5.5 Detholiad o'r trychiadau arfaethedig o Lys Adda (Gwedd Ddwyreiniol) 

 Byddai'r adeilad arfaethedig yn gyfagos i eiddo 1 a 2 Llys Adda, ond byddai lleiafswm 

pellter o 27m rhwng cefn 1 Llys Adda a'r adeilad arfaethedig ac isafswm o 24m rhwng 

cefn 2 Llys Adda. Byddai pellter o 15m rhwng cefn 3 Llys Adda a'r bloc fflatiau 

arfaethedig, fodd bynnag, byddai'r adeilad yn eistedd yn groeslinol gyda'r annedd hon, 

ac ni fyddai ganddo unrhyw weddau'n wynebu'n uniongyrchol tuag at yr annedd.  

Amwynder / dyluniad gweledol  

 Oherwydd natur ar lethr y safle, dyluniwyd yr adeilad arfaethedig fel ei fod yn eistedd o 

fewn y safle gyda'r wedd sy'n wynebu Ffordd Penrhos yn cynnwys dau lawr o uchder 

uwchlaw lefel y maes parcio uchaf.  Mae'r wedd ogleddol, trwy ddefnyddio deunyddiau 
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allanol yn ofalus, yn lleihau croniad cyffredinol yr adeilad ac yn darparu ffasâd mwy 

diddorol. Byddai'r mwyafrif o'r coed presennol ar y safle ar hyd Ffordd Penrhos yn cael 

eu cadw, a fyddai hefyd yn darparu cipolwg yn unig tuag at safle'r cais.  

 Mae'r olygfa stryd ar hyd Ffordd Penrhos yn cynnwys anheddau deulawr yn bennaf, 

sydd wedi'u lleoli'n agos at y briffordd ar lefel debyg. Mae Meithrinfa Ffalabalam i'r 

gorllewin o'r fynedfa i Lys Adda yn adeilad un llawr ond gyda llety ar y llawr cyntaf o 

fewn gofod y to.  

 Mae safle'r cais ar lefel is na Ffordd Penrhos felly byddai'r adeilad yn eistedd o fewn y 

safle ac mae dyluniad to fflat yr adeilad yn gwneud y mwyaf o'r lle y gellir ei ddefnyddio 

yn yr adeilad heb fod angen to ar ongl. 

 Ar hyn o bryd mae adeilad swyddfa deulawr ar y safle gyda tho ar oleddf serth. Mae'r 

safle'n goleddu o'r blaen i'r cefn gyda llethr un llawr a tho o ganlyniad i'w weld ar y lefel 

uchaf, agosaf at Ffordd Penrhos. Mae hyn yn camu i lawr yn syth i'r ddau ddrychiad 

gwrthdro, ac yna'n cyflwyno fel deulawr llawn.  

 Mae'r adeilad newydd yn dri llawr, gyda tho gwastad. Yn dilyn yr un proffil daear â'r 

adeilad presennol, dim ond dau lawr sy'n weladwy ar y lefel uchaf, gan gamu ar unwaith 

i'r gwrthdroeon. 

 Mae dyluniad yr adeilad newydd yn ymateb i'r adeiladau presennol, ac i adeiladau 

cyfagos, gyda'i uchder cyffredinol wedi'i osod yn is na'r un presennol. Gan gynnal yr un 

llinell adeiladu â'r un bresennol, mae'r to gwastad newydd wedi'i osod o dan y grib i'r to 

ar ongl presennol gan sicrhau bod graddfa'r adeilad newydd yn gwbl addas ac yn 

gydnaws. Mae gan y to yn rhan gefn yr adeilad presennol grib is na'r to ar y rhan flaen 

ac mae'r to newydd ar yr un lefel â'r rhan hon. 

 Mae'r wal derfyn gerrig bresennol a'r rheiliau i'r Plas Penrhos dyrchafedig i'w cadw gan 

olygu na fydd llawer o'r adeilad newydd i'w weld o'r ffordd. Bydd yr adeilad newydd yn 

is mewn perthynas â Phlas Penrhos nag adeilad cyfagos Hafod Elfyn i'r Gorllewin, ar 

lefel y llawr ac uchder cyffredinol. 

 Mae'r adeilad presennol yn cynnwys to llechi, a rendrad cerrig mân gorffenedig gwyn 

yn bennaf i waliau, gyda phlinth brics yn wynebu'r talcen cefn a gwrthdroeon. Yn yr un 

modd mae gan waliau hŷn yng nghyffiniau'r safle waliau gorffenedig gro mân. Mae 

anheddau mwy newydd ar y safle preswyl i'r gorllewin o'r safle wedi'u hadeiladu o frics 

wyneb. Mae eiddo hŷn i'r Dwyrain yn gymysgedd o frics wyneb neu rendrad. 
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 Mae'r adeilad newydd yn defnyddio'r un palet cyfyngedig gydag ardaloedd o frics 

wyneb a thrwy rendrad lliw i'r waliau, o dan do gwastad. Bydd agoriadau mawr yn 

cynnwys unedau gwydr dwbl a llenwadau pren fertigol i feddalu'r ymddangosiad. 

Defnyddir balconïau Juliette hefyd i amrywio pob un o'r gweddau. 

 Ymdrinnir â phentyrru trwy ddefnyddio deunyddiau, ffenestri a modelu'r drychiadau a 

ystyrir yn ofalus gyda grisiau a chilfachau yn y gweddau ac wrth greu'r mynedfeydd 

amrywiol. Mae'r camau hefyd yn helpu sicrhau'r gwahaniad mwyaf posibl rhwng yr 

adeilad newydd a'r adeiladau presennol, cyfagos. Wedi'i alinio i uchder cyfyngedig yr 

adeilad newydd, bydd hyn yn helpu cynnal amwynder yr adeiladau hyn. 

 Ar hyn o bryd ceir TPO ar gyfer y coed ar safle'r cais a gwnaed pob ymdrech i gadw 

cymaint ag sy'n ymarferol bosibl er mwyn parchu'r “saib gwyrdd” gweledol y maent yn 

ei ddarparu yn yr amgylchedd trefol. Roedd trafodaethau cyn ymgeisio a gynhaliwyd 

yn flaenorol mewn perthynas â'r safle yn cynghori y dylid gwneud pob ymdrech i gadw 

cymaint o goed â phosibl, yn enwedig coed T25 a T26.  

 Byddai'r cynllun arfaethedig yn cadw'r mwyafrif o goed ar y safle, yn enwedig ar hyd 

ffiniau'r safle. Fodd bynnag, o ganlyniad i'r datblygiad, byddai'n rhaid colli coed T17, 

T25, T26, T27, G7, G28 ac un goeden o'r grŵp coed G20. Trafodir hyn ymhellach isod.   

Coed 

 Mae safle'r cais a'r ardal ehangach yn ddarostyngedig i Orchymyn Diogelu Coed TPO 

A85 Plas Penrhos. Yng ngoleuni hyn, mae Arolwg Coedyddiaeth yn cyd-fynd â'r cais.  

 Nododd trafodaethau cyn ymgeisio gyda'r Cyngor fod coed ar y safle yn rhan o dreflun 

Penrhosgarnedd ac yn chwarae rhan bwysig wrth sgrinio a rhannu’r amgylchedd 

adeiledig wrth edrych tuag at ganol y ddinas. Ystyriwyd bod colli coed sy'n ffinio â 

Ffordd Penrhos (T4 hyd at T14) ynghyd â'r coed ar gornel isaf gogledd-ddwyreiniol y 

safle (T17 hyd at G20) yn cael effaith sylweddol ar fwynderau gweledol y treflun lleol. 

Mae Swyddog Coed y Cyngor hefyd yn ystyried bod coed T25 a T26 yn goed sylweddol 

yn y drefwedd ac maent o werth amwynder uchel. 

 Mae cynllun arfaethedig y safle wedi ceisio mynd i'r afael â'r pwyntiau a godwyd gan yr 

ACLl a sicrhau cydbwysedd rhwng cadw coed presennol a darparu lle i ganiatáu ar 

gyfer plannu coed newydd i greu amwynder yn y dyfodol, gan ganiatáu i'r safle gael ei 

ddatblygu mewn ffordd ystyrlon. Cydnabyddir bod y coed sydd wedi'u lleoli ar hyd ffin 

ogleddol y safle yn nodwedd amlwg yn y dirwedd a gwneir darpariaeth i gadw ac 
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amddiffyn y sbesimenau hyn ac i blannu ychwanegol yn yr ardal hon i wella'r nodwedd 

hon ymhellach. Bydd plannu coed ychwanegol ynghyd â phlannu i gyfoethogi'r gwrych 

yn cael ei ddarparu ar ffin ddwyreiniol y safle, bydd hyn yn helpu cryfhau'r sgrinio a 

ddarperir gan grwpiau coed G16 a G20, a fydd yn cael ei ategu ymhellach gan blannu 

coed ychwanegol. Cynigir plannu coed newydd hefyd ar gyfer ffin y de ac i'r gorllewin 

o'r adeilad arfaethedig. Bydd hyn yn helpu i wneud iawn am golli coed T25, T26 a T27 

ac yn darparu amwynder i'r safle yn y dyfodol. 

 O dan y cynllun arfaethedig, byddai datblygu'r safle, yn ogystal â chael gwared ar y 

coed categori U G7 a G8, yn gofyn am dynnu un goeden o grŵp G20 a choed T17, 

T25, T26 a T27, sydd wedi’u lleoli o fewn y safle. Byddai colli'r T17 a'r goeden o ochr 

orllewinol G20 yn cael yr effaith leiaf bosibl ar y gwerth sgrinio, yr ymddangosiad a'r 

amwynder a ddarperir gan y grŵp a byddai'n darparu lle i blannu newydd gryfhau'r grŵp 

yn y tymor hwy. Mae coed T25 a T26 yn weddol arwyddocaol ar y safle ond nid ydynt 

yn gwneud llawer o gyfraniad gweledol i'r ardal ehangach ac mae'r ddau ohonyn nhw'n 

dangos arwyddion o ddiffyg bywiogrwydd a dirywiad, yn ôl pob tebyg o ganlyniad i'w 

lleoliad cyfyngedig.  

 Er y cydnabyddir y byddai rhywfaint o effaith uniongyrchol ar y safle, nid oes fawr o 

effaith ar y dirwedd a'r amwynder ehangach o golli coed, gan fod mwyafrif y 

sbesimenau'n cael eu cadw ac mae lefel sylweddol o blannu newydd fel rhan o'r cynnig, 

a fyddai’n darparu tirwedd hirdymor ac yn lliniaru unrhyw golledion. 

 Cynigir gwrych bytholwyrdd un rhywogaeth ar hyd ffin orllewinol y safle i ddarparu 

sgrinio'r ardal barcio arfaethedig yn rhan orllewinol y safle, gan ddarparu byffer 

gweledol rhwng y safle a'r anheddau preswyl ar hyd y ffin hon.  

 Bydd plannu isdyfiant / gorchudd daear ychwanegol yn cael ei ddarparu ar ffiniau 

dwyreiniol, gogleddol a deheuol y safle; bydd hyn yn helpu cryfhau'r sgrinio a ddarperir 

gan y coed a'r llystyfiant presennol a blannwyd ar hyd y ffiniau hyn. Bydd hyn hefyd yn 

helpu i wneud iawn am golli coed T25 a T26 ac yn darparu amwynder i'r safle yn y 

dyfodol. 

 Ystyrir coed T25 a T26 i fod yn weddol arwyddocaol ar y safle ond nid ydynt yn gwneud 

llawer o gyfraniad gweledol i'r ardal ehangach ac mae'r ddau ohonyn nhw'n dangos 

arwyddion o ddiffyg bywiogrwydd a dirywiad, yn ôl pob tebyg o ganlyniad i'w lleoliad 

cyfyngedig. Er y cydnabyddir y byddai rhywfaint o effaith uniongyrchol i'r dirwedd leol 

ac amwynder ehangach o golli coed, mae hyn yn cael ei leihau trwy gadw'r sbesimenau 
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mwyaf arwyddocaol a thrwy ddarparu lefel sylweddol o blannu newydd fel rhan o'r 

cynnig, a fyddai darparu tirwedd tymor hir a lliniaru unrhyw golledion. 

 Byddai'r cynnig hefyd yn gofyn am rywfaint o orgyffyrddiad i RPAs coed wrth gefn T14, 

T21 a G25, i ddarparu wyneb caled newydd ar gyfer llefydd parcio. Er mwyn lleihau'r 

effaith ar systemau gwreiddiau'r coed, cynigir y dylid adeiladu system 'dim cloddio'.  

 Mae'r datblygiad yn rhoi cyfle i wella'r stoc goed bresennol trwy blannu ychwanegol. 

Bydd y dull hwn yn cadw gorchudd canopi yn yr ardal leol ac yn diogelu'r dirwedd yn y 

tymor hwy ac yn gydnaws â chynsail o gynaliadwyedd. Mae cynllun tirlunio manwl 

wedi'i baratoi a'i gyflwyno fel rhan o'r cais hwn.  

Bioamrywiaeth 

 Ynghyd â'r cais mae Gwerthusiad Ecolegol Rhagarweiniol a gyflawnwyd gan Applied 

Ecological Services (AES) Cyf.  

 Aseswyd bod yr adeilad a'r ardd bresennol ar y safle yn darparu nodweddion twrio am 

fwyd, cymudo a chlwydo cymedrol posibl ar gyfer ystlumod. Mae arolygon presenoldeb 

ystlumod yn cael eu cynnal ar y safle ar hyn o bryd yn ystod tymor gweithredol ystlumod 

(Mai-Awst), a bydd canfyddiadau'r rhain yn cael eu cyflwyno gyda chais cynllunio 

ffurfiol.  

 Mae'r coed, y gwrychoedd a'r llwyni ar y safle i gyd yn addas iawn ac yn debygol o gael 

eu defnyddio o ran cefnogi adar coetir / gardd cyffredin i nythu, yn enwedig yn ystod 

misoedd cynhesach Mai-Awst. 

 Yn ogystal, cyfarwyddwyd cynnal arolwg ymlusgiaid ar y safle ac efallai y bydd angen 

argymhellion penodol yn dibynnu ar ganlyniadau'r arolwg. Canfu'r asesiad cychwynnol 

y potensial i gefnogi nadroedd defaid a madfall gyffredin ar y safle.  

 Mae'r asesiad yn cadarnhau na fyddai unrhyw effeithiau uniongyrchol yn digwydd i 

unrhyw safleoedd dynodedig o ganlyniad i'r datblygiad arfaethedig, gan gynnwys i Safle 

o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Eithinog, sydd 300m i ffwrdd i'r gogledd-

orllewin. 

Cadwraeth/draenio dŵr 
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 Mae Polisi PCYFF 6 y CDLl ar y Cyd yn ymwneud â chadwraeth dŵr ac mae'n gofyn 

am gynigion i ymgorffori mesurau cadwraeth dŵr lle bo hynny'n ymarferol gan gynnwys 

systemau draenio trefol cynaliadwy (SUDS). Mae'n ofynnol bod Datganiad Cadwraeth 

Dŵr yn cyd-fynd â chynigion sydd â gofod llawr dros 1,000 metr sgwâr. Mae 

Strategaeth Draenio wedi'i chyflwyno fel rhan o'r cais.   

 Mae'r safle presennol yn elwa o rwydwaith draenio dŵr wyneb positif sy'n cynnwys y 

dŵr ffo wyneb o'r trac mynediad, yr adeilad a'r man parcio ei hun ac yn gollwng i 

rwydwaith draenio Priffyrdd o dan Bron-y-De i'r gorllewin o'r safle. Mae'r draeniau 

priffyrdd hyn yn rhedeg i gyfeiriad y de ac yn cael eu cyfleu i garthffos dŵr wyneb Dŵr 

Cymru (DCWW) sydd wedi'i lleoli oddeutu 20m i lawr.  

 Mae nodwedd draenio tir wedi'i lleoli ar hyd ffin ddeheuol y safle, i ddechrau fel cwrs 

dŵr agored am gyfnod byr iawn cyn iddo gael ei sianelu ger cornel dde-ddwyreiniol y 

safle. Mae’r sianel bresennol yn Ø 450mm ac mae'n rhedeg hyd cyfan y ffin ddeheuol 

cyn cyfathrebu â charthffos dŵr wyneb sy'n bodoli eisoes yn y gornel dde-orllewinol. 

Gan fod graddiant naturiol y safle yn disgyn tuag at y cwrs dŵr hwn yn hanesyddol cyn 

cael ei sianelu, byddai'r dŵr wyneb o'r safle wedi ei letya gan y rhediad hwn o gwrs 

dŵr.  

 Mae map offer Dŵr Cymru (DCWW) yn dangos bod carthffos disgyrchiant dŵr wyneb 

Ø 225mm, wedi'i leoli yng nghornel de-ddwyreiniol y safle sy'n rhedeg i gyfeiriad y 

dwyrain, mae'r draen tir cwlfer hwn a drafodwyd uchod yn cyfathrebu i'r garthffos hon. 

Tybir bod y nodwedd draenio tir wedi'i sianelu ar adeg pan oedd y polisi sianelu lleol 

yn gofyn bod cwrs dŵr cylfat â diamedr pibell o leiaf 450mm, a dyna'r rheswm dros y 

gostyngiad mewn diamedr pibellau i lawr y ffrwd. 

 Mae prif bibell ddŵr 4-modfedd (100mm) o ddiamedr Morter Sment (CM) wedi'i leoli o 

dan y briffordd i'r gogledd o'r safle, a phibell ddŵr HPPE 90mm i'r gorllewin o fewn 

troedffordd Llys Adda.  

 Yn unol â Llawlyfr SuDS 2015, dylid rheoli a gollwng dŵr wyneb o ddatblygiad newydd 

yn unol â'r hierarchaeth ganlynol: 

• Lefel flaenoriaeth 1: Ailddefnyddio dŵr; 

• Lefel flaenoriaeth 2: Ymdreiddiad i'r ddaear; 

• Lefel flaenoriaeth 3: Gollwng i gorff dŵr; 

• Lefel flaenoriaeth 4: Gollwng i ddraen dŵr ffo dŵr wyneb; 

• Lefel flaenoriaeth 5: Rhyddhau i ddraen dŵr ffo arwyneb a budr cyfun 
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Yr iaith Gymraeg a diwylliant 

 Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW) yn cydnabod fod y Gymraeg yn rhan o strwythur 

cymdeithasol a diwylliannol Cymru a bod Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i sicrhau 

y cefnogir y Gymraeg a'i hannog i ffynnu fel iaith ymysg nifer o gymunedau ledled 

Cymru. 

 Polisi PS1 yw'r polisi allweddol sy'n ymwneud â'r Gymraeg, ond mae wedi'i gynnwys 

ym mhob polisi trwy'r cynllun.  Mae'r Gymraeg a pholisïau eraill yn hyrwyddo amddiffyn 

a gwella'r Gymraeg.  Mae'r polisïau yn ceisio hwyluso'r math o ddatblygiad all greu'r 

amgylchiadau cywir i gynnal a chreu cymunedau ble siaredir Cymraeg. 

 O ran datblygiad preswyl, mae Maen Prawf 2 o Bolisi PS1 'Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant 

Cymreig’ yn tywys lle mae datblygiad arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer 

datblygiad tai ar raddfa fawr, y dylai Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg (AEIG) yn nodi 

sut y byddai'r datblygiad arfaethedig yn amddiffyn, hyrwyddo a gwella'r Gymraeg gyd-

fynd â chais cynllunio. 

 Yn unol â'r maen prawf uchod, cwblhawyd AEIG a'i gyflwyno gyda'r cais hwn. Daw'r 

asesiad i'r casgliad y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith fuddiol gyffredinol 

ar iaith a chymuned Gymraeg Bangor a'r ardaloedd cyfagos.   

Darpariaeth seilwaith 

 Mae Polisi ISA 1 y CDLl ar y Cyd yn ymwneud â darparu seilwaith ac yn cynghori y 

bydd cynigion yn cael eu caniatáu dim ond pan fydd capasiti seilwaith digonol yn bodoli 

neu pan fydd yn cael ei gyflawni mewn modd amserol.  Pan fydd cynigion yn cynhyrchu 

angen sy'n uniongyrchol gysylltiedig am seilwaith newydd neu well ac nad yw'n cael ei 

ddarparu gan gwmni gwasanaeth neu seilwaith, rhaid i hyn gael ei ariannu gan y 

cynnig.  Gellir ceisio cyfraniad ariannol i sicrhau gwelliannau mewn seilwaith, 

cyfleusterau, gwasanaethau a gwaith cysylltiedig, ble maent yn angenrheidiol i wneud 

y cynigion yn dderbyniol. 

Addysg 

 Mae 'Rhwymedigaethau Cynllunio' CCA (Medi 2019) yn berthnasol i ystyried y seilwaith 

addysg presennol. Gall datblygiad preswyl newydd gynyddu'r galw am leoedd mewn 

ysgolion lleol. Os yw'r ysgolion hyn yn gweithredu uwchlaw eu gallu cyn neu o 
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ganlyniad i ddatblygiad preswyl newydd, yna bydd yn rhaid darparu mwy o leoedd 

ynddynt er mwyn cwrdd â gofynion y disgyblion ychwanegol hyn. 

 Gan y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael ei gyfyngu i unedau preswyl byw hŷn, 

byddai'r preswylwyr yn 55 oed neu'n hŷn; felly, ni ystyrir y byddai'r cynnig yn cynhyrchu'r 

gofyniad am leoedd ysgol.  

Mannau agored cyhoeddus 

 Mae Polisi ISA 5 yn darparu arweiniad mewn perthynas â darparu mannau agored 

mewn datblygiadau tai newydd. Mae’n cynghori y 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, ddarparu darpariaeth addas o fannau agored 

yn unol â safonau meincnod Fields in Trust o 2.4 hectar fesul pob 1000 o'r boblogaeth.   

 Mae sylwadau gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn cadarnhau'r ddarpariaeth 

gyfredol o fannau agored cyhoeddus yn agos at y safle, a darperir y rhain yn nhabl 5.3.  

Tabl 5.3 Y ddarpariaeth POS gyfredol a'r targed sy'n ofynnol ar gyfer y gymuned mewn 

perthynas â'r safle (ffynhonnell: JPPU) 

 Darpariaeth gyfredol 

(ha) 

Targed (ha) +/- 

Amcangyfrif o’r boblogaeth o fewn 

1200m* 

7177 

1.6ha Chwaraeon awyr agored 14.79 11.48 +3.31 

1.2ha lleiniau chwarae 11.29 8.61 +2.68 

Amcangyfrif o’r boblogaeth o fewn 

600m* 

2754 

0.8ha mannau chwarae plant 7.12 2.20 +4.92 

0.25ha mannau chwarae gyda 

chyfarpar 

0.90 0.69 +0.21 

*Cyfrifir y boblogaeth amcangyfrifiedig trwy luosi nifer yr anheddau â maint cyfartalog yr aelwydydd yn 

ward Dewi, sy'n 2.7 (Tabl PHP01, Cyfrifiad 2011) 

 Mae Tabl 5.3 yn cadarnhau bod y ddarpariaeth bresennol o fannau agored yn diwallu 

angen y datblygiad arfaethedig ac felly nid oes unrhyw ofyniad i'r cynnig gynnwys 

darpariaeth ar gyfer man agored.  
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6. Ystyriaethau dylunio eraill 

Deunyddiau 

 Mae'r adeilad presennol yn cynnwys to llechi, a rendrad cerrig mân gorffenedig gwyn 

yn bennaf i waliau, gyda phlinth brics yn wynebu'r talcen cefn a gwrthdroeon. Yn yr un 

modd mae gan waliau hŷn yng nghyffiniau'r safle waliau gorffenedig gro mân. Mae 

anheddau mwy newydd ar y safle preswyl i'r gorllewin o'r safle wedi'u hadeiladu o frics 

wyneb. Mae eiddo hŷn i'r Dwyrain yn gymysgedd o frics wyneb neu rendrad. 

 Mae'r adeilad newydd yn defnyddio'r un palet cyfyngedig gydag ardaloedd o frics 

wyneb a thrwy rendrad lliw i'r waliau, o dan do gwastad. Bydd agoriadau mawr yn 

cynnwys unedau gwydr dwbl a llenwadau pren fertigol i feddalu'r ymddangosiad. 

Defnyddir balconïau Juliette hefyd i amrywio pob un o'r gweddau. Darperir manylion y 

deunyddiau arfaethedig ar gyfer pob gwedd ar y lluniadau gweddau arfaethedig.  

Cynaliadwyedd amgylcheddol 

 Mae safle'r cais wedi'i leoli yng nghanolfan isranbarthol Bangor ac asesir 

cynaliadwyedd a hygyrchedd y safle yn adran 7. Mae dyluniad yr adeilad fflatiau 

arfaethedig yn ymgorffori elfennau fel llusern ar ben y to a fyddai'n darparu goleuadau 

dydd naturiol i'r ardal cylchrediad canolog, gan leihau'r angen am oleuadau mewnol 

ychwanegol yn ystod y dydd. Byddai'r adeilad wedi'i gynllunio i fod yn effeithlon iawn o 

ran inswleiddio a lleihau colli ynni.  

Diogelwch cymunedol 

 Mae'r safle ar hyn o bryd yn adeilad swyddfa gwag a allai o bosibl arwain at ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. Byddai ailddatblygu'r safle yn dod ag ef yn ôl i ddefnydd trwy 

ddarparu 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn. Cynigir y bydd y bloc fflatiau wedi'i leoli'n 

ganolog ar y safle, gyda'r holl ddyluniadau gweddau yn wynebau gweithredol gyda 

mynediad i'r adeilad ar gael o'r holl weddau, yn ogystal â ffenestri sy'n edrych dros yr 

holl fannau allanol. Cynigir darparu maes parcio i'r gogledd a'r de o'r adeilad, gyda 

lleoedd parcio ceir i'r anabl o flaen y wedd orllewinol.  

 Ni ystyrir bod y datblygiad arfaethedig yn arwain at effaith niweidiol ar ddiogelwch 

cymunedol.   
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7. Hygyrchedd 

Polisi cynllunio 

 Mae'r polisïau ac arweiniad cenedlaethol perthnasol wedi eu sefydlu o fewn: 

• Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 11, (2021); a 

• Nodyn Cyngor Technegol 18 ‘Trafnidiaeth’ (2007). 

 Mae'r polisïau cynllunio perthnasol yn y CDLl ar y Cyd a fabwysiadwyd fel a ganlyn: 

• Polisi strategol PS4 ‘trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd’; 

• Polisi TRA 2 ‘Safonau Parcio’; a 

• Polisi TRA 4 ‘Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth’. 

Symudiad i, o ac o fewn y datblygiad 

 Ar hyn o bryd mae'r safle'n cael ei wasanaethu gan fynediad cerbydol o Ffordd Penrhos 

sy'n darparu mynediad i Lys Adda, safle'r cais (sydd ar hyn o bryd yn elwa o ganiatâd 

cynllunio ar gyfer defnydd swyddfa) a Meithrinfa Ffalabalam. Yna darperir mynediad i 

gerbydau o ffordd ystâd Llys Adda i mewn i safle'r cais. Ni chynigir unrhyw newidiadau 

i'r trefniadau mynediad presennol.  

 Fel rhan o'r cais hwn, darparwyd Datganiad Trafnidiaeth, sy'n cynnig cymhariaeth o'r 

symudiadau cerbydau presennol ac arfaethedig i'r safle ac oddi yno. Daw'r adroddiad 

i'r casgliad y byddai gostyngiad mewn symudiadau cerbydau o'i gymharu â'r defnydd 

blaenorol o'r safle fel swyddfeydd.  

 Byddai'r mynediad i gerbydau yn gwasanaethu ardaloedd o le parcio ceir yn rhan 

orllewinol a deheuol y safle. Cynigir cyfanswm o 33 o leoedd parcio ceir gan gynnwys 

pedwar lle parcio ceir i'r anabl.  

 O fewn y safle, bydd troedffyrdd cerddwyr yn darparu mynediad diogel rhwng yr 

ardaloedd parcio ceir a'r adeilad fflatiau.  

Parcio 

 Mae Polisi TRA2 y CDLl ar y Cyd yn nodi y dylai'r ddarpariaeth barcio ar gyfer 

datblygiad gyd-fynd â'r canllawiau a ddarperir yn y CCA perthnasol; yn yr achos hwn, 

gan nad oes gan Gyngor Gwynedd CCA mabwysiedig mewn perthynas â pharcio ceir, 
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gellir defnyddio Safonau Parcio CSS Cymru 2015 i bennu'r safonau parcio priodol ar 

gyfer y cynnig. Darperir y rhain isod: 

 

Ffigwr 7.1 Detholiad o'r safonau parcio perthnasol o Safonau Parcio CSS Cymru 2015 

 Cynhaliwyd trafodaethau cyn ymgeisio gyda swyddog Priffyrdd y Cyngor, a 

gadarnhaodd y byddai angen i'r datblygiad gydymffurfio â'r safonau parcio “heb 

warden”. Byddai gan 21 o'r unedau a gynigiwyd ddwy lofft, fodd bynnag, oherwydd 

natur y datblygiad, ni ddisgwylir y byddai gan ddeiliaid y dyfodol unrhyw ddibynyddion 

yn byw gyda nhw; felly, disgwylir y byddai'r ddwy uned ddwy lofft yn gwasanaethu 

cyplau, sydd yr un fath ar gyfer y 18 uned un llofft a gynigir. Gan ystyried hyn, yn ogystal 

â'r parcio ar gyfer staff, ymwelwyr a theulu / ffrindiau, ystyrir y byddai'r cynnig yn gofyn 

am oddeutu 32 o leoedd parcio.  

 Y bwriad yw darparu 33 o leoedd, gan gynnwys pedwar lle parcio i'r anabl. Felly, ystyrir 

y byddai'r cynnig yn darparu digon o le parcio ar y safle.  

 Serch hynny, mae'r polisïau cyfredol yn hyrwyddo datblygiad sy'n llai dibynnol ar deithio 

mewn car a gwell mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus. Trafodir hyn ymhellach yn yr 

adroddiad isod.  

Cynaliadwyedd a hygyrchedd 

 Mae PPW yn cefnogi'r hierarchaeth drafnidiaeth, sy'n blaenoriaethu dulliau cludiant 

cynaliadwy, gan gynnwys cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus, yn hytrach na 

theithio mewn car preifat. Mae TAN 18 yn annog datblygiad i ddigwydd mewn 

ardaloedd a fyddai’n lleihau dibyniaeth ar geir ac yn cynyddu cynhwysiant 

cymdeithasol.  
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 Ar lefel leol, mae Polisi PS 4 yn cynghori y bydd datblygiad yn cael ei leoli er mwyn 

lleihau'r angen i deithio. 

 Mae safle'r cais yn hygyrch yn defnyddio pob dull o drafnidiaeth yn cynnwys trafnidiaeth 

breifat, ar droed ac yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Cerddwyr 

 Cydnabyddir mai cerdded yw'r dull teithio pwysicaf ar lefel leol ac mae'n cynnig y 

potensial mwyaf i ddisodli teithiau car byr, yn enwedig o dan ddau gilometr. Mae'r 

ddogfen ganllaw “Darparu ar gyfer Teithiau ar Draed” (CHIT) yn nodi'r lleiafswm pellter 

cerdded a ffefrir a dymunol ar gyfer nifer o fathau o deithiau fel y crynhoir yn Nhabl 7.1. 

Tabl 7.1 CIHT Pellteroedd cerdded a ffefrir a dymunol 

 Cymudo / ysgol (m) Canol y dref (m)  Llefydd eraill 

(m) 

Dymunol 500 200 400 

Derbyniol 1000 400 800 

Uchafswm dewisol 2000 800 1200 

 Fel y gwelir yn nhabl 7.1, ar gyfer teithiau cymudo mae'r arweiniad yn argymell bod 

uchafswm o 2km yn briodol. Mae’r Llawlyfr Strydoedd yn nodi bod y “gymdogaeth y 

gellir ei cherdded” o fewn dalgylch 2km o ddatblygiad. 

 Mae'r prif grynodiadau o ardaloedd cyflogaeth a phreswyl ar gyfer mwyafrif helaeth 

dinas Bangor o fewn taith gerdded 2km o'r safle arfaethedig. Rhodda Tabl 7.2 fanylion 

y prif gyfleusterau, gwasanaethau a meysydd cyflogaeth a'u pellter cerdded o'r safle.  

Cyfleuster Pellter o'r 

safle (m) 

O fewn pellter cerdded? Sylwebaeth 

dymunol derbyniol uchafswm 

dewisol 

Cymudo / ysgol 500m 1000m 2000m  

Gorsaf 

Drenau 

Bangor 

1800 Nac ydi Nac ydi Ydi  

Gorsaf Fysiau 

Bangor 

2600 Nac ydi Nac ydi Nac ydi  

Ysbyty 

Gwynedd 

1000 Nac ydi Ydi Ydi  

Ysgol y 

Garnedd 

350 Ydi Ydi Ydi Er na ddisgwylir y 

byddai mwyafrif 
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Ysgol Tryfan 1000 Nac ydi Ydi Ydi trigolion y 

datblygiad 

ymweld ag 

ysgolion / 

colegau / 

prifysgolion yn 

ddyddiol, mae 

hygyrchedd y 

rhain yn dangos 

natur 

gynaliadwy'r 

safle. 

Ysgol Friars 1400 Nac ydi Nac ydi Ydi 

Coleg Menai 

Campws 

Bangor 

1300 Nac ydi Nac ydi Ydi 

Prifysgol 

Bangor 

Ffordd y 

Coleg  

2600 Nac ydi Nac ydi Nac ydi 

Canol y dref 200m 400m 800m  

Canol Dinas 

Bangor 

2000 Nac ydi Nac ydi Nac ydi Er bod canol y 

ddinas y tu hwnt 

i'r uchafswm 

dewisol pellter 

cerdded, mae 

gwasanaethau 

bws rheolaidd yn 

rhedeg o'r tu allan 

i safle'r cais i 

ganol y ddinas 

Rhywle arall 400m 800m 1200m  

Canolfan 

Siopau Menai 

1300 Nac ydi Nac ydi Nac ydi Mae Canolfan 

Siopau Menai 

ychydig 

ymhellach na'r 

pellter cerdded 

dewisol 

Canolfan 

Siopau Dewi 

Sant  

1200 Nac ydi Nac ydi Ydi  

Asda, Ffordd 

Farrar 

2000 Nac ydi Nac ydi Nac ydi Er bod hyn tu 

hwnt i'r uchafswm 

dewisol pellter 

cerdded, mae 

gwasanaethau 

bws rheolaidd yn 

rhedeg o'r tu allan 

i safle'r cais i’r 

cyfleusterau hyn. 

Morrisons, 

Ffordd 

Caergybi 

1900 Nac ydi Nac ydi Nac ydi 

Tesco Extra, 

Ffordd 

Caernarfon 

2000 Nac ydi Nac ydi Nac ydi 

Bws a thrên 

 Mae'r safle bws agosaf tua'r dwyrain i'r safle ar hyd Ffordd Penrhos, tua 65m ar droed, 

tra bod y safle bws agosaf tua'r gorllewin hefyd ar hyd Ffordd Penrhos , tua 70m ar 

droed o'r safle.  
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 Gwasanaethir y safle gan sawl llwybr bws trwy'r safleoedd ar Ffordd Penrhos sy'n 

cynnig gwasanaethau aml yn rhedeg bob awr yn ystod yr oriau brig yn ystod dyddiau'r 

wythnos. Mae gwasanaethau bws yn darparu mynediad i Fangor, Llangefni a Phen-y-

Garth yn ogystal â nifer o gyrchfannau lleol a rhanbarthol.  

 Mae'r prif lwybr bws sy'n gwasanaethu Bangor yn rhedeg ar hyd Ffordd Penrhos ac yn 

galluogi gwasanaethau i redeg trwy'r ganolfan leol lle mae cyfleoedd cyfnewid i 

gyrchfannau ychwanegol. 

 Mae amlder a natur gynhwysfawr y gwasanaethau bysiau ar hyd Ffordd Penrhos i ystod 

eang o gyrchfannau yn lleol, ynghyd â darparu cysylltiadau â chyrchfannau ymhellach 

i ffwrdd yn cadarnhau bod y safle'n hygyrch iawn ar fws.  

 Mae gorsaf reilffordd Bangor oddeutu 1.8km i'r dwyrain o'r safle ar hyd Ffordd Penrhos. 

Mae'r orsaf yn rhoi cyfle i drigolion ac ymwelwyr deithio i'r datblygiad ar y trên. 

 Mae gwasanaeth sylfaenol bob awr tua'r dwyrain tuag at Wrecsam a'r Amwythig trwy 

Gyffordd Llandudno, Bae Colwyn, y Rhyl, Prestatyn, y Fflint a Chaer, gyda 

gwasanaethau eiledol yn ymestyn i Birmingham International a Chaerdydd Canolog yn 

ystod y dydd, yn ogystal â thua'r gorllewin ar draws Ynys Môn i Gaergybi. 
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8. Casgliad 

 Mae'r cais llawn hwn yn ymwneud â dymchwel adeilad swyddfa presennol a chodi 39 

o fflatiau preswyl fforddiadwy i bobl hŷn dros 55 oed, gyda gwaith cysylltiedig ym Mhlas 

Penrhos, Penrhosgarnedd.  

 Mae safle'r cais o fewn ffin ddatblygu Bangor ac mae'r safle'n cynnwys tir a ddatblygwyd 

o'r blaen. Gan fod y cynllun ar gyfer unedau tai fforddiadwy 100%, y mae angen a galw 

amlwg amdanynt, mae'r cynnig yn mynd i'r afael ag anghenion y gymuned leol ac felly 

mae'n dderbyniol mewn egwyddor.  

 Mae'r datblygiad arfaethedig yn ceisio darparu 21 o unedau dau wely a 18 uned un 

gwely.  Er y byddai hyn yn darparu cyfran uwch o unedau un a dau wely nag a 

argymhellir yn y GLHMA, mae'r cynllun yn darparu llety i ddiwallu'n benodol angen pobl 

dros 55 oed, yn cynnwys y rhai sy'n dymuno lleihau maint o eiddo mwy sy'n 

adlewyrchu'r angen cynyddol. ar gyfer aelwydydd llai.  

 Cymerwyd gofal i sicrhau nad yw'r adeilad fflatiau arfaethedig yn cael effaith 

annerbyniol ar amwynder preswyl cymdogion cyfagos gan gynnwys Llys Adda i'r de-

orllewin, Gogarth a Fferm Coed Mawr i'r de ac eiddo ym Mron y De i'r dwyrain. 

 Mae coed ar y safle yn cael eu gwarchod gan TPO ac mae coed sy'n werth eu cadw 

wedi'u cynnwys yn rhan o'r cynllun. Cynigir plannu ychwanegol i liniaru colli rhai coed 

presennol a gwella cynllun cyffredinol y safle.  

 Mae'r adeilad presennol yn cynnig potensial clwydo ar gyfer ystlumod ac mae arolygon 

ymddangosiad yn cael eu cynnal, yn ogystal ag arolygon ymlusgiaid.  

 I gyd-fynd â'r cais mae Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg sy'n nodi effaith fuddiol 

gyffredinol ar y Gymraeg. 

 Ni chynigir unrhyw newidiadau i'r trefniadau mynediad i gerbydau presennol o Ffordd 

Penrhos nac o ffordd yr ystâd sy'n gwasanaethu Llys Adda, Meithrinfa Ffalabalam a 

safle'r cais.  
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