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1.0 CYFLWYNIAD 

 

1.1 Beth yw canllawiau cynllunio atodol? 

1.1.1 Cyhoeddwyd canllawiau cynllunio atodol fel ychwanegiad i Gynllun Datblygu Lleol 

Casnewydd 2011 – 2026 (Cynllun Mabwysiedig, Ionawr 2015), ac mae’n darparu 

cyngor clir, manwl ar ystod o faterion cynllunio a datblygu.  Cyn y gellir eu 

mabwysiadu, rhaid iddynt fynd trwy gyfnod ymgynghori cyhoeddus a chael eu 

cymeradwyo gan y Cyngor.  Wedi iddynt gael eu mabwysiadu, maent yn gyfystyr ag 

un ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol. 

 

1.2 Beth yw hanes CCA Tai Amlfeddiannaeth? 

1.2.1 Mabwysiadwyd y CCA hyn yn ffurfiol ar 6 Awst 2015 ac fe’i diweddarwyd ym 

Ionawr 2017. 

 

1.3 Beth yw diben y CCA hyn? 

1.3.1 Esbonio sut mae’r cyngor yn asesiadau ceisiadau am ganiatâd cynllunio i greu tai 

amlfeddiannaeth. 

 

1.4 Rhagor o gyngor 

1.4.1 Gallwch geisio rhagor o gyngor gan:  

Rheoli Datblygu, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Godfrey, 

Casnewydd NP20 4UR. 

e-bost: planning@newport.gov.uk  

Swyddog Cynllunio ar Ddyletswydd: 01633 656656 

(Ar gael ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener 8.30 – 17.00) 

mailto:planning@newport.gov.uk
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2.0 TERMINOLEG 

 

2.1 Anedd-dŷ 

2.1.1 Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987
1
 yn 

diffinio anedd-dŷ fel annedd sy’n cael ei ddefnyddio (p’un a yw hynny fel unig 

annedd neu brif annedd):  

a) gan unigolyn sengl neu bobl sy’n byw gyda’i gilydd fel teulu; neu 

b) gan heb fod yn fwy na chwe phreswylydd yn byw gyda’i gilydd fel un 

aelwyd (gan gynnwys aelwydydd lle caiff gofal ei ddarparu i breswylwyr); 

neu  

c) gan heb fod yn fwy na chwe phreswylydd yn byw gyda’i gilydd fel un 

aelwyd, nad ydynt yn disgyn i’r diffiniad o Dŷ Amlfeddiannaeth (gweler 

isod). 

  

2.2 Tŷ Amlfeddiannaeth 

2.2.1 Nid anedd-dŷ yw tŷ amlfeddiannaeth, ond mae’n cwmpasu tai neu fflatiau rhanedig y 

mae rhwng tri a chwech o unigolion nad ydynt yn perthyn i’w gilydd yn byw ynddynt 

ac yn rhannu amwynderau sylfaenol.  Mae’r diffiniad yr un fath ag yn adran 254 

Deddf Tai 2004.
2
 

 

2.3 Tai Amlfeddiannaeth Mawr 

2.3.1 Nid yw tai sy’n cael eu rhannu gan fwy na chwech o bobl yn cael eu dosbarthu gan y 

Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd felly, mewn termau cynllunio, cânt eu hystyried 

yn ‘sui generis’.  Felly, mae angen cais am newid defnydd pan ystyrir bod newid 

defnydd sylweddol wedi digwydd.  Byddai hynny lle mae cyfanswm nifer y 

preswylwyr wedi cynyddu hyd y gellir dweud bod y defnydd wedi dwysau i fod o 

gymeriad gwahanol, neu nad yw’r preswylwyr yn gyfystyr ag un aelwyd mwyach.   

                                                           
1
 www.legislation.gov.uk/uksi/1987/764/contents/made 

2
 www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/34/section/254 
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3.0 CYD-DESTUN POLISI 

 

3.1 Polisi cenedlaethol 

3.1.1 Polisi Cynllunio Cymru  

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu polisïau defnydd tir Llywodraeth Cymru.  Caiff ei 

hategu gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TANau).  Caiff cyngor 

gweithdrefnol ei roi mewn cylchlythyrau a llythyrau egluro polisi. 

 

3.1.2 Dywed paragraff 3.1.7 y canlynol: 

“Nid yw’r system gynllunio yn bodoli i ddiogelu buddiannau preifat un person yn 

erbyn gweithgareddau un arall.  Dylid ystyried cynigion o ran eu heffaith ar 

amwynder a’r defnydd presennol o’r tir a’r adeiladau er budd y cyhoedd.  Mae’r 

Llysoedd wedi dyfarnu bod budd yr unigolyn yn agwedd ar fudd y cyhoedd, ac felly 

mae’n ddilys ystyried yr effaith a gaiff cynnig ar amwynder eiddo cyffiniol.  Fodd 

bynnag, dylid seilio ystyriaeth o’r fath ar egwyddorion cyffredinol, gan adlewyrchu 

budd ehangach y cyhoedd (er enghraifft, safon o “fod yn gymdogion da”) yn hytrach 

na phryderon yr unigolyn.” 

 

3.1.3 Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 

Mae’r ddogfen hon yn sefydlu fframwaith rhagofalus ar gyfer asesu cynigion 

datblygu mewn ardaloedd sy’n dueddol i ddioddef llifogydd.  Mewn amgylchiadau 

penodol, gallai fod angen i ddatblygwyr gyflwyno Asesiadau Canlyniadau Llifogydd 

er mwyn ceisio cyfiawnhau eu cynigion.  Fodd bynnag, mewn lleoliadau sy’n 

arbennig o agored i niwed, mae hyd yn oed yr egwyddor o ddatblygiad preswyl yn 

annhebygol o fod yn dderbyniol.   

 

3.2 Polisi lleol 

3.2.1 Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026 (Cynllun Mabwysiedig, Ionawr 

2015) 
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Dywed polisi GP2 (Amwynder Cyffredinol) y canlynol: 

 

“Caiff datblygu ei ganiatáu lle, fel y bo’n berthnasol: 

i. Na fydd effaith niweidiol sylweddol ar amwynder lleol, gan gynnwys sŵn, 

amhariad, preifatrwydd, gormesu, golau, arogleuon ac ansawdd aer; 

ii. Na fydd defnydd a ffurf arfaethedig y datblygiad yn niweidio amwynderau 

gweledol preswylwyr lleol neu gymeriad neu olwg yr ardal gyfagos; 

iii. Mae’r cynnig yn ceisio dylunio i gael gwared â’r cyfle i droseddu ac 

ymddwyn yn wrthgymdeithasol; 

iv. Mae’r cynnig yn hyrwyddo dyluniad cynhwysol ar gyfer y datblygiad 

adeiledig a mynediad o fewn ac o gwmpas y datblygiad; 

v. Mae amwynder digonol i breswylwyr y dyfodol.” 

 

3.2.2 Dywed polisi H2 (Safonau Tai) y canlynol: 

“Dylai datblygiad preswyl gael ei adeiladu yn ôl dyluniad amgylcheddol a 

chynaliadwy o safon uchel, gan ystyried gydol oes yr annedd.” 

 

Dyfyniad o destun ategol: 

“Dylai datblygiadau preswyl o bob math, p’un a ydynt yn ddatblygiadau newydd, 

ailddatblygiadau, trosiadau, estyniadau neu’n newid defnydd, gael eu cyflawni mewn 

modd mor gynaliadwy â phosibl, er mwyn lleihau effaith yr adeiladu a defnydd 

dilynol yr annedd ar yr amgylchedd.” 

 

3.2.3 Dywed polisi H8 (Llety Hunangynhwysol a Thai Amlfeddiannaeth) y canlynol: 

“O fewn ffiniau aneddiadau diffiniedig, caiff cynigion i isrannu eiddo’n llety 

hunangynhwysol, fflatiau un ystafell neu’n dŷ amlfeddiannaeth ond eu caniatáu: 

i. Os nad yw graddfa a dwysedd y defnydd yn niweidio cymeriad yr adeilad 

a’r ardal, ac na fydd yn lleihau amwynder preswylwyr cyfagos yn 

annerbyniol nac yn arwain at broblemau parcio ar y stryd; 
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ii. Os nad yw’r cynnig yn creu gorgrynhoad o dai amlfeddiannaeth mewn 

unrhyw ardal o’r ddinas a fyddai’n newid cymeriad y gymdogaeth neu’n 

creu anghydbwysedd yn y stoc dai; 

iii. Cyn belled ag y darperir ynysiad sŵn digonol; 

iv. Cyn belled â bod amwynder digonol i breswylwyr y dyfodol.” 

 

3.2.4 Dywed polisi SP3 (Perygl Llifogydd) y canlynol: 

“Mae lleoliad arfordirol a glan afon Casnewydd yn ei gwneud yn angenrheidiol i 

gyfeirio datblygu oddi wrth ardaloedd lle y nodir bod y perygl o lifogydd yn 

gyfyngiad, a sicrhau nad yw’r perygl o lifogydd yn cael ei gynyddu mewn mannau 

eraill.  Caiff datblygu ond ei ganiatáu mewn ardaloedd sydd â pherygl o lifogydd yn 

unol â chyfarwyddyd cenedlaethol.  Lle y bo’n briodol, bydd asesiad technegol manwl 

yn ofynnol er mwyn sicrhau bod y datblygiad wedi ei ddylunio i ymdopi â bygythiad 

a chanlyniadau llifogydd ar hyd ei oes.  Dylid rhoi blaenoriaeth i atebion cynaliadwy i 

reoli’r perygl o lifogydd.” 
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4.0 CEFNDIR  

 

4.1 Gall trosi eiddo yn dai amlfeddiannaeth wneud cyfraniad gwerthfawr i stoc dai 

Casnewydd.  Er enghraifft, gall tai amlfeddiannaeth ddarparu llety i ystod eang o 

grwpiau, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol ifanc, myfyrwyr, ymfudwyr a phobl 

sydd ar incwm isel.  Fodd bynnag, mewn clystyrau, gallant dynnu oddi wrth gymeriad 

ardal, gan arwain at broblemau fel: 

 

 Cynyddu dwysedd y boblogaeth a chreu mwy o alw am seilwaith a pharcio 

ar y stryd; 

 Dirywiad ffisegol posibl eiddo o ganlyniad i ddiffyg buddsoddiad gan 

landlordiaid absennol; 

 Cyfran uwch o breswylwyr diflanedig gan arwain at lai o gydlyniad 

cymunedol a thanddefnyddio cyfleusterau cymunedol; 

 Ardaloedd â chrynoadau uchel o dai amlfeddiannaeth yn dod yn 

amhoblogaidd ymhlith preswylwyr lleol, gan newid cymeriad yr ardal; 

 Mwy o alw am wasanaethau eraill, fel siopau prydau parod poeth, bariau 

ac ati; 

 Gostyngiad yn niferoedd y disgyblion mewn ysgolion lleol; 

 Nifer fawr o eiddo gwag yn ystod misoedd yr haf. 
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5.0 EGWYDDORION AC YSTYRIAETHAU CYFFREDINOL 

 

5.1 Trwyddedu tai amlfeddiannaeth unigol a threfnau cynllunio 

5.1.1 Trwyddedu tai amlfeddiannaeth dan Ddeddf Tai 2004 

5.1.2 Bu angen trwyddedau ar gyfer tai amlfeddiannaeth er Mehefin 2006.  Mae Cyngor 

Dinas Casnewydd yn gweithredu dau gynllun trwyddedu tai amlfeddiannaeth: 

Gorfodol ac Ychwanegol.  Mae’r cyntaf yn ymwneud ag eiddo sy’n cynnwys tri llawr 

neu fwy ac yn lletya pump neu fwy o bobl.  Mae’r olaf yn ymwneud ag eiddo sy’n 

cynnwys mwy na dwy aelwyd.  Mae trwyddedau a roddir dan y ddau gynllun yn 

ddilys am bum mlynedd.  Cymeradwyodd y cyngor y Cynllun Trwyddedu 

Ychwanegol yn ffurfiol ym mis Rhagfyr 2009, a’i adnewyddu am bum mlynedd ym 

Mehefin 2014.    

 

5.1.3 Mae tîm Diogelu’r Cyhoedd, Iechyd yr Amgylchedd a Thai y cyngor yn ystyried p’un 

a yw eiddo yn ddiogel ac yn addas i bobl fyw ynddo ai peidio.  Gall ddiddymu 

trwydded os na fydd tŷ amlfeddiannaeth a/neu ei denantiaid yn cael eu rheoli’n 

briodol.  Mae’r drefn drwyddedu a chynllunio yn defnyddio’r term “tŷ 

amlfeddiannaeth” mewn ffordd wahanol.  At ddibenion trwyddedu, gall tŷ 

amlfeddiannaeth fod yn dŷ rhanedig, hostel, gwesty neu eiddo sy’n cynnwys fflatiau 

un ystafell, cyfleusterau gwely a brecwast neu fflatiau hunangynhwysol a droswyd.  

Felly, yn aml, ni fydd awdurdod cynllunio lleol yn gallu rheoli tŷ amlfeddiannaeth 

trwyddedig.  

 

5.1.4 Cynllunio 

5.1.5 Mae awdurdod cynllunio lleol yn ystyried goblygiadau tai amlfeddiannaeth o ran 

defnydd tir.  Er enghraifft, gall asesu’r effeithiau tebygol ar gymdogion, cymeriad 

ardal a’r galw am leoedd parcio ar y stryd.  Rhaid i’r awdurdod trwyddedu Iechyd yr 

Amgylchedd a’r awdurdod cynllunio lleol arfer eu pwerau’n annibynnol ar ei gilydd.  

Felly, mae’n dilyn y gallai cynnig gael trwydded tŷ amlfeddiannaeth, ond y caiff 

caniatâd cynllunio ei wrthod, neu i’r gwrthwyneb.  
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5.1.6 Mae eiddo yn gyfystyr â thŷ amlfeddiannaeth pan fydd tri i chwech o bobl nad ydynt 

yn perthyn i’w gilydd ac nad ydynt, oherwydd trefniadau ffisegol, ymarferol neu 

gyfreithiol, sy’n byw gyda’i gilydd fel un aelwyd, yn byw ynddo fel eu prif gartref.  

Fel arfer, bydd datblygwyr yn creu tai amlfeddiannaeth trwy drosi adeiladau 

presennol.  Bron yn ddieithriad, mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer y cyfryw 

gynigion, oherwydd y maent yn gyfystyr â newid sylweddol i ddefnydd y tir a’r 

adeiladau.  Bydd angen caniatâd cynllunio bob tro ar gyfer newid defnydd i dŷ i 

fflatiau un ystafell, fflatiau, gwesty, llety gwely a brecwast neu hostel. 

 

5.1.7 Mae’r diagram isod yn dangos proses trwyddedu tŷ amlfeddiannaeth (mae’r enghraifft 

hon yn ymwneud â thŷ yn unig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 1: Sefydlu’r angen am drwydded tŷ amlfeddiannaeth 

 

 

HMO licence  required 

A fyddai’r tŷ yn cynnwys tri llawr neu fwy ac a fyddai pump neu 

fwy o bobl nad ydynt yn perthyn i’w gilydd yn byw ynddo? 

Trwyddedu Gorfodol 

A fyddai tri neu fwy o bobl nad ydynt yn perthyn i’w 

gilydd yn byw yn y tŷ? 

Trwyddedu ychwanegol 

Byddai 

Byddai 

Na fyddai 

Na fyddai 

 Mae angen trwydded tŷ 

amlfeddiannaeth 

Gweler trwyddedu ychwanegol 

Nid oes angen trwydded tŷ 

amlfeddiannaeth 

Mae angen trwydded tŷ 

amlfeddiannaeth 
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5.2 Asesu ceisiadau cynllunio 

5.2.1 Mae’r CCA hyn yn berthnasol i’r tai amlfeddiannaeth hynny y mae angen caniatâd 

cynllunio arnynt yn unig.  Ni fydd yn effeithio ar benderfyniadau nad ydynt yn 

benderfyniadau cynllunio o gwbl, fel y rhai sy’n ymwneud â thrwyddedau tai. 

 

5.2.2 Bydd y Cyngor yn asesu cynigion ar gyfer fflatiau un ystafell sydd ag o leiaf un 

amwynder rhanedig (e.e. toiled, ystafell ymolchi neu gyfleusterau coginio) yn sgil y 

cyfarwyddyd hwn. 

 

5.3 Darpariaeth barcio 

5.3.1 Rhaid i ddarpariaeth barcio gydymffurfio â Chanllawiau Cynllunio Atodol Safonau 

Parcio Cyngor Dinas Casnewydd 2015.  Mae cynlluniau sy’n bodloni’r gofynion 

hynny trwy aberthu mannau amwynder cyfan yn unig yn annhebygol o fod yn 

dderbyniol.  Bydd y cyngor yn gwrthwynebu colli gerddi blaen traddodiadol a 

thriniaethau ffin, y mae’r ddau ohonynt yn nodweddion pwysig mewn strydlun. 

 

5.3.2 Rhaid i leoedd parcio allu cael eu defnyddio’n annibynnol (ni fydd parcio tandem yn 

dderbyniol), a rhaid i ardaloedd parcio ganiatáu i gerbydau symud yn ddiogel.  I’r 

perwyl hwn, efallai y bydd angen i ddatblygwyr ddarparu mannau troi sy’n galluogi 

cerbydau i fynd i mewn ac allan o’r safle tuag ymlaen.  Bydd y gofynion gwelededd 

ar gyfer tramwyfeydd ac agoriadau yn amrywio yn ôl cyflymderau traffig lleol. 

 

5.3.3 Bydd y cyngor yn defnyddio amodau cynllunio i sicrhau y darperir mannau parcio 

diogel i feiciau i breswylwyr tai amlfeddiannaeth. 

 

5.4 Ystyriaethau amwynder 

5.4.1 Dylai ystafelloedd gael eu trefnu a’u dylunio mewn modd sy’n manteisio i’r eithaf ar 

safonau byw preswylwyr.  Er enghraifft, ni ddylai ystafelloedd byw, ceginau ac 

ystafelloedd gwely edrych dros eiddo cyfagos na wynebu waliau terfyn uchel.  Ar ben 
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hynny, ni ddylai ystafelloedd byw fod y drws nesaf i ystafell wely mewn eiddo 

cyfagos, nac yn uniongyrchol uwch ei phen nac oddi tani. 

 

5.4.2  Rhaid i gynlluniau trosi leihau trawsyrru sŵn (e.e. cerddoriaeth a theledu) rhwng 

lloriau, nenfydau ac ystafelloedd neu eiddo cyfagos trwy ynysiad acwstig.  Bydd y 

cyngor yn defnyddio amodau cynllunio i sicrhau bod gan breswylwyr safonau byw 

rhesymol. 

 

5.4.3 Dylai tai amlfeddiannaeth ddarparu mannau amwynder awyr agored lle gall 

preswylwyr ymlacio, sychu eu dillad a chadw biniau sbwriel ac ailgylchu.  Bydd 

mannau amwynder rhanedig yn dderbyniol, cyn belled ag y gallant ddarparu ar gyfer 

pawb sy’n byw yn yr eiddo y maent yn ei wasanaethu.  Mewn lleoliadau penodol, fel 

yng nghanol y ddinas neu un o’r canolfannau dosbarth, gallai’r cyngor lacio ei 

ofynion yn ymwneud â mannau amwynder.  Fodd bynnag, rhaid i bob tŷ 

amlfeddiannaeth ddarparu lle i gadw biniau sbwriel ac ailgylchu. 

 

5.4.4  Bydd ôl-fynedfa yn dderbyniol fel prif fynedfa dim ond os yw’n llydan, wedi ei 

goleuo’n dda a’i bod eisoes yn cael ei defnyddio’n helaeth i’r diben hwnnw.  Ni all tŷ 

amlfeddiannaeth ac uned ddibreswyl (e.e. siop) rannu un fynedfa dan unrhyw 

amgylchiadau. 

 

5.4.5  Mae adran Iechyd yr Amgylchedd (Trwyddedu Tai) y Cyngor yn darparu arweiniad ar 

ofynion maint ystafelloedd ar gyfer tai amlfeddiannaeth.  Er mwyn osgoi 

cymhlethdodau, dylai ymgeiswyr ymgyfarwyddo â’r safonau hyn cyn gwneud cais am 

ganiatâd cynllunio. 

 

5.5 Cymeriad yr ardal 

5.5.1 Mae polisi cynllunio cenedlaethol (Polisi Cynllunio Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol 

i awdurdodau cynllunio lleol hyrwyddo cymunedau diogel a deniadol â daliadaethau 

cymysg.  Fodd bynnag, am y tro, nid yw tai amlfeddiannaeth wedi eu dosbarthu’n 
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gyfartal ar draws Casnewydd.  Mae wardiau etholiadol penodol yn cynnwys niferoedd 

cymharol uchel o dai amlfeddiannaeth, ac mae’r un peth yn wir ar gyfer ardaloedd 

penodol yn y wardiau hynny.  Gall clystyrau o dai amlfeddiannaeth newid 

cyfansoddiad cymuned a thynnu oddi wrth yr amwynder gweledol lleol.  Er 

enghraifft, gall rhai tai amlfeddiannaeth fod ag ymddangosiad a gerddi blaen sy’n cael 

eu cynnal a chadw’n wael.  Gallai gerddi blaen rhai eraill fod wedi eu trosi’n fannau 

parcio.  Ar ben hynny, mae llawer o’r mathau hyn o eiddo yn cynyddu’n galw am 

barcio ar y stryd, gan wneud ffyrdd cyfagos yn fwy swnllyd ac yn fwy anniben.   

 

5.5.2 Rhaid i’r Cyngor gyfyngu ei asesiad o gynnig ar gyfer tŷ amlfeddiannaeth i 

ystyriaethau cynllunio perthnasol.  Ni all ystyried amgylchiadau nac ymddygiad 

tebygol darpar breswylwyr.  

 

5.5.3  Mae’r canllawiau hyn yn cyflwyno trothwy, lle yr ystyrir bod tai amlfeddiannaeth yn  

tynnu oddi wrth gymeriad ardal.  Bydd y cyngor yn cymhwyso’r trothwy hwn i 

geisiadau cynllunio er mwyn rheoli dosbarthiad tai amlfeddiannaeth ledled 

Casnewydd. 

 

5.5.4  Nodwyd trothwy dwy haen i’w ddefnyddio.  Yn gyffredinol, ni fydd y cyngor yn 

cefnogi cais cynllunio a fyddai’n golygu bod nifer y tai amlfeddiannaeth, a ystyrir fel 

cyfran o’r stoc dai leol, uwchlaw terfyn penodol.  Mewn “ardaloedd diffiniedig” 

(gweler y Map Trothwy Tai Amlfeddiannaeth ar dudalen 18), y terfyn hwn yw 15%; 

mewn ardaloedd eraill, mae’n 10%.  Bydd cynigion sy’n rhagori ar y ffigurau hyn yn 

aflwyddiannus, oni bai y byddai eu rhoi ar waith yn gwasanaethu’r buddiant 

cyhoeddus, o’u barnu yng ngoleuni’r holl ystyriaethau perthnasol eraill.  Wrth 

ystyried cais cynllunio, bydd y cyngor yn ystyried cymeradwyaethau presennol yn yr 

ardal gyfagos, hyd yn oed os nad yw’r tai amlfeddiannaeth a gymeradwywyd yn 

weithredol hyd yn hyn.   

 

5.5.5 Fel arfer, y rhai sy’n byw yn agos at dai amlfeddiannaeth sy’n teimlo eu heffeithiau 

negyddol fwyaf.  Felly, ar gyfer pob cynnig, bydd y Cyngor yn defnyddio radiws i 
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nodi ardal i gymhwyso’r trothwy a nodwyd iddi.  Bydd yr ardal hon yn cynnwys pob 

eiddo preswyl y mae eu prif olygon (y waliau blaen, fel arfer) o fewn radiws o 50 

metr o safle’r cais.  Er mwyn cyflawni cysondeb, bydd y cyngor yn defnyddio ei 

system fapio ar-lein i bennu’r ardal reiddiol ar gyfer unrhyw eiddo penodol. 

 

5.5.6 Mewn ardaloedd penodol o Gasnewydd, fel y rhai sydd â lleiniau preswyl mawr neu 

batrymau datblygu cymharol wasgarog, efallai y bydd radiws o 50 metr ond yn 

cynnwys llond llaw o eiddo.  Yn yr achosion hyn, bydd y cyngor yn cymhwyso’r 

trothwy perthnasol i ardal sy’n cynnwys o leiaf 10 annedd.  Os na fydd radiws o 50 

metr yn cynnwys y nifer ofynnol o dai, bydd y cyngor yn dewis y 10 annedd agosaf 

o’r un ochr o’r stryd â’r tŷ amlfeddiannaeth arfaethedig. 

 

5.5.7 Mae enghraifft weithiedig ar gyfer mesur ardal yr effaith i’w gweld ar dudalennau 17-

18.  Yn ymarferol, caiff nifer y tai amlfeddiannaeth presennol yn y radiws o 50 metr 

ei gwirio gan y swyddog achos gan ddefnyddio data a ddarperir gan dîm Tai Iechyd yr 

Amgylchedd, er mwyn sicrhau y caiff y wybodaeth ddiweddaraf ei defnyddio. 

 

5.6 Dyluniad 

5.6.1 Ni ddylai cynigion trosi dynnu oddi wrth gymeriad a golwg yr adeilad.  Dylai unrhyw 

drosiad sy’n cynnwys newidiadau allanol barchu ffurf, graddfa a deunyddiau’r adeilad 

gwreiddiol, a chymeriad gweledol yr ardal.  Mae hyn yn cynnwys arddull a 

chyfrannedd ffenestri a drysau. 

 

5.7 Newidiadau i adeiladau rhestredig 

5.7.1 Gallai caniatâd adeilad rhestredig fod yn ofynnol ar gyfer newidiadau mewnol ac 

allanol i adeilad rhestredig.  O gofio ei fod yn drosedd i ymgymryd â gwaith 

anawdurdodedig ar adeilad rhestredig, mae’r cyngor yn argymell y dylai datblygwyr 

geisio cyfarwyddyd gan y Swyddog Diogelu Adeiladau Hanesyddol cyn cyflwyno 

cais.  
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5.7.2 Wrth ystyried p’un a yw am roi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad sy’n effeithio 

ar adeilad rhestredig neu beidio, mae gan y cyngor ddyletswydd statudol i “roi 

ystyriaeth arbennig i ddymunoldeb diogelu’r adeilad neu ei osodiad neu unrhyw 

nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol sydd gan yr adeilad” (Adran 

66 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990).  Dywed 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 6, Chwefror 2014) y dylai fod “rhagdybiaeth 

gyffredinol o blaid cadw adeiladau rhestredig” (Llywodraeth Cymru, 2014: t.93). 

 

5.8 Newidiadau i adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth 

5.8.1 Mae Casnewydd yn cynnwys 15 o ardaloedd cadwraeth, y mae manylion amdanynt 

i’w gweld ar wefan y cyngor.  Mae hawliau datblygiadau a ganiateir wedi eu cyfyngu 

ym mhob ardal gadwraeth, ond cafwyd gwared â rhai hawliau yn gyfan gwbl mewn 

ardaloedd lle y cyhoeddwyd Cyfarwyddiadau Erthygl 4(2). 

 

5.8.2 Wrth benderfynu ar unrhyw gais cynllunio ar gyfer datblygiad mewn ardal gadwraeth, 

mae gan Gyngor Dinas Casnewydd ddyletswydd i roi sylw arbennig i “ddymunoldeb 

cadw neu wella cymeriad a golwg ardal [gadwraeth]” (Adran 72 Deddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990).  Felly, ym mhob cynnig, 

dylai’r ymgeisydd nodi’n union sut olwg fyddai ar y datblygiad arfaethedig yng 

nghyd-destun ei amgylchoedd. 

 

5.9 Ystyriaethau dylunio 

5.9.1  Lle y cynigir trosi siop neu uned fusnes ar lawr gwaelod yn uned breswyl, dylai’r 

dyluniad a’r olwg derfynol barchu’r lloriau uwch o ran arddull, maint a bylchiad y 

ffenestri, a’r gorffeniad cyffredinol i gyd-fynd o ran eu deunyddiau a’u manylion (e.e. 

linteli neu siliau). 
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6.0 MAP TROTHWY TAI AMLFEDDIANNAETH 

 

Ffigur 2: Map trothwy tai amlfeddiannaeth 
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6.1 Enghraifft Weithiedig (trothwy o 15%) 

 

Ffigur 3: Enghraifft weithiedig (trothwy o 15%) 
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6.1.1 Mae ffigur 3 yn dangos eiddo preswyl, wedi ei amlinellu’n goch, lle mae ymgeisydd 

tybiannol yn dymuno creu tŷ amlfeddiannaeth.  Mae radiws o 50 metr, a gymerwyd o 

bwynt cyfeiriad safle’r cais, yn creu ardal gylchol ar gyfer yr asesiad.  Mae’r ardal 

hon yn cynnwys blaenolygon cyfan 26 eiddo preswyl.  Mae tri thŷ amlfeddiannaeth 

(wedi eu dynodi gan smotiau gwyrdd) wedi eu lleoli yn y radiws o 50 metr.  Gyda’i 

gilydd, mae’r rhain yn gyfystyr ag 11.5% (3 o’r 26 eiddo) o’r stoc dai ddetholedig.  

Fodd bynnag, pe byddai’r cynnig yn mynd rhagddo, byddai tai amlfeddiannaeth yn 

cyfrif am 15.4% (4 o’r 26 eiddo) o’r stoc honno, sy’n rhagori ar y trothwy a ganiateir.  

Felly, byddai’r cyngor yn gwrthod y cais hwn, oni bai y byddai ei weithredu yn 

gwasanaethu’r buddiant cyhoeddus, o’i farnu yng ngoleuni’r holl ystyriaethau 

perthnasol eraill. 

6.1.2  Mae system fapio ishare y cyngor ar gael yn: http://my.newport.gov.uk/iShare 

(rhowch y cyfeiriad ac yna gweithredwch y radiws o 50 metr trwy’r tab ‘dod o hyd i’r 

agosaf’ ar ochr chwith y dudalen).  Yna, gallwch droslunio’r haen Tai 

Amlfeddiannaeth i gael dealltwriaeth gyffredinol o nifer y tai amlfeddiannaeth yn 

ardal uniongyrchol safle’r cais.  Sylwch fod y wybodaeth hon yn ddyddiedig 2015, ac 

i gael y sefyllfa ddiweddaraf, dylech gysylltu ag Is-adran Tai Iechyd yr Amgylchedd y 

Cyngor.  

Sylwch: 

 Bydd pob adeilad sy’n cael ei adeiladu, neu ei drosi, yn fflatiau yn cael ei gyfrif fel un eiddo. 

http://my.newport.gov.uk/iShare
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