
Pwyllgor Cynllunio: 03/07/2019 11.1 

Rhif y Cais: FPL/2019/145 

Ymgeisydd: Mr Richard Rogers 

Bwriad: Cais llawn ar gyfer codi sied amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliad yn / Full application for the 
erection of an agricultural shed to house livestock at 

Lleoliad: Fferm Cefn Dderwen, Brynsiencyn 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Owain Hughes) 

Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Mae’r ymgeisydd yn perthyn i ‘swyddog perthnasol’ fel y diffinnir hynny ym mharagraff 4.6.10 y 
Cyfansoddiad. 

Mae’r Swyddog Monitro wedi craffu’r cais yn unol â gofynion paragraff 4.6.10.4 y cyfansoddiad. 

Y Cynnig a’r Safle 

Mae safle’r cais y tu allan i bentref Brynsiencyn. Mae’r safle’n fenter amaethyddol sydd eisoes yn bodoli. 

Mae’r cynnig yn un i godi sied amaethyddol i gadw anifeiliaid. 



Mater(ion) Allweddol 

Y mater allweddol yw a ydyw’r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio â’r polisïau cynllunio perthnasol ac 
a fydd y datblygiad arfaethedig yn cael effaith ar eiddo cymdogion cyfagos.  

Polisïau 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) 
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 

Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

Ymgynhorai Ymateb 

Cynghorydd Eric Wyn Jones Dim ymateb 

Cynghorydd Dafydd Roberts Dim ymateb 

Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor Dim ymateb 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Dim ymateb 

Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health Sylwadau cyffredinol 

Cyngor Cymuned Llanidan Community Council Dim ymateb 

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r cais mewn dwy ffordd. 
Rhoddwyd rhybudd ger y safle ac anfonwyd llythyrau personol at berchenogion eiddo cyfagos. Y dyddiad 
olaf ar gyfer derbyn sylwadau oedd 27/06/2019. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, ni dderbyniwyd yr 
adran sylwadau. 

Hanes Cynllunio Perthnasol 

37C170 - Newid defnydd yr adeiladau allanol i ddau fwthyn gwyliau ynghyd a gosod tanc septig newydd 
yn / Conversion of outbuildings into 2 holiday cottages together with the installation of a septic tank at 
Cefn Dderwen, Brynsiencyn Canitatau / Approved 06/11/2009 
37C170A/SCR - Barn sgrinio ar gyfer lleoli melin wynt 18 medr o uchder ar dir yn / Screening opinion for 
the siting of an 18 metre high wind turbine on land at Cefn Dderwen, Brynsiencyn EIA Not Required 
19/11/2010 
37C170B/SCR - Barn sgrinio ar gyfer lleoli melin wynt 500Kw 40m o uchder gyda is-orsaf ar dir yn / 
Screening opinion for the siting of 40m high 500Kw wind turbine and sub-station on land at Cefn 
Dderwen, Brynsiencyn EIA Not Required 30/06/2011 
37C170C - Cais llawn ar gyfer codi sied amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid ac offer yn / Full application 
for the erection of an agricultural shed for the housing of livestock and machinery at Cefn Dderwen, 
Brynsiencyn Caniatau / Approved 12/09/2011 

Prif Ystyriaethau Cynllunio 

Mae’r cais arfaethedig yn un i godi sied amaethyddol newydd. Mae’r sied arfaethedig yn mesur 36 metr x 
13 metr ac mae 6.1 metr o uchder i’r grib. Rhydd hyn arwynebedd llawr o 468 metr sgwâr i gyd. Bydd y 
sied arfaethedig yn estyniad i’r sied sydd eisoes ar y safle ac o’r herwydd ceir mynediad iddi o’r sied 
gyfredol.  



Mae gan yr ymgeisydd ddigon o le ar ei dir ar gyfer y datblygiad arfaethedig. Mae’r deunyddiau y bwriedir 
eu defnyddio hefyd yn dderbyniol oherwydd maent yn cydweddu â’r sied sydd eisoes yn bodoli ar y safle. 

Nid ystyrir y câi’r sied arfaethedig effaith ar fwynderau’r ardal o’i chwmpas gan gynnwys y'r Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol cyfagos. Mae’r safle eisoes yn fenter fferm sefydledig.  

Nid ystyrir y câi’r datblygiad arfaethedig effaith ar unrhyw eiddo cyfagos. Mae’r annedd agosaf oddeutu 
210 o fetrau i ffwrdd. Fodd bynnag, oherwydd lefel dopograffaidd a nodweddion y tirlun cyfredol (coed 
aeddfed uchel a gwrychoedd) rhwng y safle a’r anheddau, nid ystyrir y câi’r datblygiad arfaethedig effaith 
ar unrhyw eiddo cyfagos i’r graddau y byddai hynny’n cyfiawnhau gwrthod y cais. Ar adeg ysgrifennu’r 
adroddiad hwn, nid oedd unrhyw lythyrau wedi cael eu derbyn yn yr adran.   

Casgliad 

Ym marn yr Awdurdod Cynllunio Lleol, mae’r datblygiad arfaethedig yn dderbyniol, gydag amodau. 

Argymhelliad 

(01) Rhaid cychwyn ar y datblygiad yr ymwna'r caniatâd hwn a fo o fewn pum mlynedd i ddyddiad 
y caniatâd hwn. 

Rheswm: I gydymffurfio gyda gofynion Adran 91(1) o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y 
diwygiwyd). 

(02) Bydd gwaith ar y datblygiad a ganiateir yma yn cael ei gyflawni mewn modd a fydd yn 
cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a ddangosir ar y cynlluniau a nodir isod, manylion sydd wedi eu 
cynnwys mewn unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd gyda chais o’r fath oni bai eu bod wedi eu 
cynnwys yn narpariaethau’r amodau sy’n rhan o’r caniatâd cynllunio hwn. 

 Cynllun Lleoliad - AL001

 Cynllun Safle Arfaethedig - AL003

 Cynllun Llawr Arfaethedig - AL006

 Cynllun Edrychiad Arfaethedig - AL008

 Datganiad Cynllunio

Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 

(03) Caiff yr adeilad a ganiateir trwy hyn ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol yn unig, fel y’i 
diffinnir yn Adran 336 (1) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i diwigwyd), ac nid ar gyfer 
unrhyw fath o fusnes na defnydd masnachol arall. 

Rheswm: Sicrhau y bydd y datblygiad bob amser er lles y diwydiant amaethyddol. 

(04) Ni chychwynnir unrhyw waith ar y Datblygiad hyd oni fydd cynlluniau wedi eu cyflwyno a’u 
cadarnhau yn ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol a Chynllun Rheoli Traffig Adeiladu 
(CTMP). Bydd y CTMP yn cynnwys;  
(i) Llwybr cerbydau adeiladu, peiriannau trwm a cherbydau danfon nwyddau i ac o’r safle.  
(ii) Math, maint a phwysau cerbydau adeiladu a danfon i’w defnyddio mewn cysylltiad â’r gwaith o 
adeiladu’r datblygiad gan roi ystyriaeth i geometreg, lled, aliniad a chyflwr strwythurol rhwydwaith 
y briffordd ar hyd y llwybr mynediad i’r safle; 
(iii) Amseriad ac amlder y gwaith adeiladu a’r cerbydau danfon sydd i’w defnyddio mewn 
cysylltiad â’r datblygiad gan roi ystyriaeth i leihau’r effaith ar rannau sensitif rhwydwaith y 
briffordd a’r llwybrau adeiladu i’r safle, yn cynnwys ystyriaeth i dderbynyddion sensitif e.e. 
ysgolion a chyfyngiadau rhwydwaith;  
(v) Mesurau i leihau a lliniaru’r risg i ddefnyddwyr ffordd yn enwedig rhai nad ydynt yn defnyddio 
moduron; 



(vi) Y trefniadau parcio i’w gwneud ar gyfer yr holl bobl sy’n parcio ar y Safle ac ar gyfer 
ymwelwyr;  
(vii) Y trefniadau ar gyfer storio peiriannau ac offer a llwytho a dadlwytho peiriannau a 
deunyddiau; 
(viii) Manylion mesurau sydd i’w gweithredu er mwyn atal mwd a malurion rhag halogi’r 
rhwydwaith briffyrdd gyfagos;  
Bydd y datblygiad yn cael ei adeiladu’n unol â’r cynllun a gymeradwywyd.  
 
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod rheolaeth resymol a chywir yn cael ei gweithredu dros draffig adeiladu a 
gweithgareddau adeiladu er budd diogelwch y briffordd. 
 
(05) Ni fydd unrhyw ddatblygiad (yn cynnwys tynnu uwchbridd neu waith daear arall) yn digwydd 
nes bod 
a) manyleb ar gyfer rhaglen o waith archeolegol wedi cael ei chyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio 
Lleol a’i gymeradwyo ganddo. Bydd y datblygiad yn cael ei wneud, a’r holl waith archeolegol yn 
cael ei gwblhau, yn gwbl unol â’r manylion a gymeradwywyd.  
b) Bydd adroddiad manwl ar y gwaith archeolegol, yn unol ag amod (a), yn cael ei gyflwyno i’r 
Awdurdod Cynllunio Lleol, a’i gymeradwyo ganddo, o fewn chwe mis i ddyddiad cwblhau’r gwaith 
maes archeolegol.  
 
Rhesymau: Er mwyn sicrhau fod rhaglen liniaru archeolegol addas yn cael ei gweithredu yn unol â 
gofynion Polisi Cynllunio Cymru 2018 a TAN24: Yr Amgylchedd Hanesyddol, ac i sicrhau y bydd y gwaith 
yn cydymffurfio â Rheoli Prosiectau Archeolegol (MAP2) a Safonau a Chanllawiau Sefydliad Siartredig yr 
Archeolegwyr (CIfA). 
 
Y cynllun datblygu sy’n berthnasol i Ynys Môn yw’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 
a Môn (2017). Roedd y polisïau canlynol yn berthnasol i’r sylw a roddwyd i’r cais hwn: PCYFF 3 
 
Hefyd, rhoi awdurdod i’r Pennaeth Gwasanaeth ychwanegu at, dileu neu newid/amrywio unrhyw 
amod(au) cyn rhoi’r caniatâd cynllunio, cyn belled ag  na fydd y newidiadau yn effeithio ar natur neu yn 
mynd i galon y caniatâd/datblygiad. 
  


