
Pwyllgor Cynllunio: 03/07/2019        12.1 
 

Rhif y Cais: VAR/2019/14 
 
Ymgeisydd: Mr & Mrs  Ashworth 
 
Bwriad: Cais o dan Adran 73A ar gyfer dileu amod (08) (lefel llawr gorffenedig) ac amrywio amod (11) 
(cynlluniau a ganiatawyd dan cais am y materion a gadwyd yn ôl rhif 15C48J/FR/DA) o ganiatad cynllunio 
amlinellol rhif 15C48H (cais amlinellol ar gyfer codi annedd ynghyd a creu mynedfa newydd i gerbydau) 
er mwyn galluogi diwygio gosodiad a dyluniad yr annedd a’r modurdy a ganiatawyd gynt ynghyd a codi 
wal amddiffyn llifogydd perimedr newydd yn / Application under Section 73A for the deletion of condition 
(08) (finished floor level) and the variation of condition (11) (plans approved under reserved matters 
application ref 15C48J/FR/DA) of outline planning permission reference 15C48H (outline application for 
the erection of a dwelling together with the construction of a vehicular access) so as to allow for 
amendments to the siting and design of the previously approved dwelling and detached garage together 
with the erection of a new perimeter flood defence wall at 
 
Lleoliad: Cae Eithin, Malltraeth 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Joanne Roberts) 
 
Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
At the request of the Local Members due to concerns regarding access and land ownership issues. 
 
 



Y Cynnig a’r Safle 
 
Caiff y cais ei gyflwyno dan Adran 73A ar gyfer dileu amod (08) (lefel y llawr gorffenedig) ac amrywio 
amod (11) (cynlluniau a gymeradwywyd dan gais materion a gadwyd yn ôl cyfeirnod 15C48J/FR/DA) o 
ganiatâd cynllunio amlinellol cyfeirnod 15C48H (cais amlinellol ar gyfer codi annedd ynghyd ag adeiladu 
mynedfa i gerbydau) fel y gellir diwygio lleoliad a dyluniad yr annedd a’r gareg annibynnol a 
gymeradwywyd yn flaenorol ynghyd â chodi wal amddiffyn rhag llifogydd newyd o’i chwmpas. 
 
Lleolir safle’r cais o fewn ffin ddatblygu Malltraeth sy’n cael ei nodi fel Pentref Arfordirol yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd. 
 
Mater(ion) Allweddol 
 
Y materion allweddol yw a ydyw’r datblygiad yn cydymffurfio gyda pholisïau lleol a chenedlaethol ac a 
ydyw’n dderbyniol o ran lleoliad, dyluniad, yr effaith ar risg llifogydd, cymeriad ac edrychiad yr ardal a 
mwynderau deiliaid eiddo cyfagos.  
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
Polisi PCYFF 1: Ffiniau Datblygu  
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi Strategol PS 17: Strategaeth Aneddleoedd  
Polisi TAI 4: Tai Mewn Pentrefi Lleol, Gweldig ac Arfordirol  
Polisi TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad  
Polisi AMG 2: Ardaloedd o Dirwedd Arbennig  
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 
Cyfarwyddydd Cynllunio Atodol: Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig Gwledig a Threfol 
(2008) 
Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 

Ymgynhorai Ymateb 

Dwr Cymru Welsh Water Dim sylwadau 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) 

Gan fod safle'r cais o fewn parth llifogydd C2, 
byddwn yn gadael i CNC wneud sylwadau ar 
agwedd perygl llifogydd y cais 

Pennaeth y Gwasanaeth - Priffyrdd / Head of 
Service - Highways 

Dim gwrthwynebiad. 

Cyngor Cymuned Bodorgan Community Council Dim Ymateb 

Cynghorydd Bryan Owen 
Gofyn i'r cais gael ei gyfeirio at y Pwyllgor 
Cynllunio oherwydd materion mynediad a 
pherchnogaeth tir. 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Dim gwrthwynebiad. 

Awdurdod Glo / Coal Authority 
Nid yw saf'e'r cais yn disgyn o fewn Ardal Risg 
Uchel. 



Cynghorydd Peter Rogers 

Gofyn i'r cais gael ei gyfeirio at y Pwyllgor 
Cynllunio ar y sail bod anghydfod ynghylch 
perchnogaeth y tir a bod honiadau pellach bod y 
datblygiad wedi torri'r penderfyniad cynllunio 
gwreiddiol. 

 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r cais mewn dwy ffordd. Gosodwyd rhybuddion ger y safle ac fe anfonwyd 
llythyrau personol at ddeiliaid eiddo cyfagos. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau oedd 07/05/2019. 
Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, roedd tri llythyr wedi dod i law ac mae’r prif bwyntiau a godwyd 
ynddynt yn cael eu crynhoi isod: 
 
i.     Bydd y datblygiad yn ychwanegu at effaith weledol y datblygiad. 
ii.    Mae’r annedd 250mm yn lletach, 250mm yn hirach a 25% yn uwch na’r un a gymeradwywyd. 
iii.   Bydd codi wal newydd i amddiffyn rhag llifogydd yn ychwanegu ymhellach at broblem yr effaith 
weledol. 
iv.   Mae uchder yr annedd yn effeithio a fwynderau eiddo cyfagos yn enwedig oherwydd ei bod wedi cael 
eu hadeiladu’n uwch na’r cynlluniau a gymeradwywyd yn flaenorol. 
v.    Byddai’r wal arfaethedig ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd o bosib yn achosi mwy o broblemau gyda 
dŵr yn draenio i’r cae cyfagos ac yn ei gwneud yn wlyb ar gyfer anifeiliaid oni bai fod ganddynt system 
ddraenio ddigonol yn ei lle. 
vi.   Mae’r cais yn ymwneud â’r newidiadau i’r annedd yn unig ac nid yw’n gysylltiedig â materion 
mynediad i’r eiddo. Mae hyn yn hanfodol oherwydd mae problemau perchenogaeth tir gyda’r fynedfa ac 
ni fedrant gydymffurfio gyda gofynion priffyrdd. Dylid datrys hyn gyntaf oherwydd fel y mae pethau, nid 
oes unrhyw hawl drwodd i gerbydau. 
 
Mae pwyntiau i - vi uchod yn cael sylw ym mhrif gorff yr adroddiad hwn, a byddwn yn ymateb fel a ganlyn 
i bwyntiau v a vi: 
 
vii.  Mae’r annedd wedi’i lleoli ar dir uwch na’r padog i’r ffrynt, felly petai llifogydd yn digwydd, byddai’r 
padog yn cael ei effeithio. Ni ragwelir y bydd unrhyw lifogydd ar y padog neu’r ardal gyfagos yn 
gwaethygu oherwydd y wal atal llifogydd oherwydd bydd y wal honno’n cael ei chodi’n agos at yr 
annedd.   
viii. Mae’r ACLl yn ymwybodol o’r materion sy’n gysylltiedig â’r fynedfa o ran torri amodau a’r anghydfod 
sy’n parhau ynghylch perchenogaeth y tir. Mae cynigion wedi cael eu llunio mewn ymdrech i ddatrys y 
problemau cynllunio a bydd cais pellach yn cael ei gyflwyno cyn y gwneir penderfyniad ar y cais cyfredol. 
Cafodd y fynedfa a’r dreif i Cae Eithin eu cymeradwyo fel caniatâd annibynnol ar wahân yn dilyn 
caniatáu’r cais amlinellol gwreiddiol a’r caniatâd ar gyfer y materion a gadwyd yn ôl ble roedd y fynedfa 
wreiddiol i’r annedd arfaethedig yn un a oedd yn cael ei rhannu drwy’r dreif sy’n gwasanaethu Pen Parc. 
Mae’r gwaith o ddatblygu’r annedd wedi mynd rhagddo ac mae’n cael ei gwasanaethu gan fynedfa a dreif 
preifat a gymeradwywyd wedyn ond mae hyn yn destun archwiliad gorfodaeth sy’n parhau i fynd rhagddo. 
Fodd bynnag, oherwydd bod y newidiadau a wnaed i’r annedd o bosib yn golygu ei bod yn ddi-awdurdod, 
tybiwyd y byddai’n synhwyrol delio gyda’r materion hyn yn y lle cyntaf er mwyn datrys materion sy’n 
ymwneud â’r annedd. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
15C48 – Erection of 10 starter homes on O.S 8694 & 9090, Pen Parc, Malltraeth – Refused 08/01/1990 
 
15C48A - Erection of 10 starter homes on O.S 8694 & 9090, Pen Parc, Malltraeth – Refused 20/08/1990 
 
15C48F -  Outline application for the erection of 24 dwellings, comprising of 13 detached dwellings and 
11 affordable dwellings together with construction and alterations to the vehicular access and the 
construction of a new pedestrian access on land between David St and Viaduct Road, Malltraeth – 
Refused 06/07/2005 
 



15C48G – Outline application for residential development on land at Pen Parc, Malltraeth – Refused 
18/06/2007 
 
15C48H – Outline application for the erection of a dwelling together with the construction of a vehicular 
access on land adjacent to Pen Parc, Malltraeth – Granted 07/02/2012 
 
15C48J/FR/DA - Application for reserved matters for the erection of a dwelling together with the 
construction of a vehicular access on land adjacent to - Pen Parc, Malltraeth – Granted 17/03/2015 
  
15C48K/FR - Full application for the construction of a new vehicular access and drive at - Pen Parc, 
Malltraeth - Granted 25/06/2015 
 
15C48L/MIN - Minor amendments to scheme previously approved under planning permission 
15C48J\FR\DA so as to install solar - Pen Parc, Malltraeth - Granted 23/12/2015 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae egwyddor annedd yn y lleoliad hwn eisoes wedi cael ei sefydlu dan ganiatâd cynllunio amlinellol 
cyfeirnod 15C48H a’r caniatâd a roddwyd wedyn i’r materion a gadwyd yn ôl dan 15C48J/FR/DA ac mae’r 
gwaith wedi cael ei gwblhau a rhywun wedi symud i’r annedd. 
 
Fel rhan o’r caniatâd amlinellol cychwynnol a’r caniatâd ar gyfer y materion a gadwyd yn ôl, y bwriad 
gwreiddiol oedd i’r fynedfa i’r eiddo gael ei rhannu gyda Pen Parc gyda mynedfa a dreif yn cael ei 
hadeiladu o’r dreif cyfredol i Pen Parc i’r plot. Fodd bynnag, rhyddhawyd caniatâd cynllunio wedyn ym 
Mehefin 2015 ar gyfer mynedfa a dreift preifat ar wahân i Cae Eithin dan ganiatâd cynllunio cyfeirnod 
15C48K/FR. 
 
Mae’r cais wedi cael ei gyflwyno’n dilyn ymchwiliad gorfodaeth i achos o dorri amodau’r caniatâd 
cynllunio annibynnol ac ar wahân uchod ar gyfer y fynedfa (cyfeirnod 15C48K/FR) pryd canfuwyd 
anghysonderau hefyd mewn perthynas â’r annedd ei hun.  
 
Y materion a nodwyd o ran y cais hwn oedd: 
 
i.             Mae lefel llawr gorffenedig (FFL) yr annedd 170mm yn is na’r lefel isaf o 4.42m Uwchlaw’r 
Datwm Ordnans (AOD) a nodwyd yn amod (08) y caniatâd amlinellol; 
ii.            Mae’r annedd wedi’i lleoli rhyw 2m ymhellach i’r Gogledd Ddwyrain nag a gymeradwywyd;  
iii.           Mae’r annedd 250mm yn hirach a 250mm yn lletach nag a gymeradwywyd; 
iv.           Mae gogwydd y garej wedi cael ei newid. 
 
Yn ychwanegol at yr uchod, nodwyd tor-amod hefyd mewn perthynas ag estyniad i’r cwrtil a’r amodau 
cynllunio ar gyfer y fynedfa. Bydd ceisiadau ar wahân yn cael eu cyflwyno mewn ymdrech i ddatrys y 
materion hyn cyn y bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar y cais cyfredol. 
 
Mae’r cais cyfredol wedi cael ei alw i mewn gan yr Aelodau Lleol oherwydd problemau’n ymwneud â’r 
fynedfa a pherchenogaeth y tir. Mae’r ACLl yn cydnabod fod problemau mewn perthynas â’r fynedfa a 
pherchenogaeth tir, fodd bynnag, nid ydynt yn effeithio rhyw lawer ar y cais hwn sy’n ymwneud yn 
benodol â’r annedd. Cafodd y fynedfa a’r dreif preifat i Gae Eithin eu cymeradwyo fel rhan o gais 
annibynnol ac ar wahân a gyflwynwyd yn ddiweddarach a hyd nes gwneir penderfyniad ar y cais hwn, 
bydd cais pellach yn cael ei gyflwyno mewn ymdrech i ddatrys y materion cynllunio gweddilliol mewn 
perthynas â’r fynedfa sy’n parhau i fod angen sylw. Tra bod anghydfodau ynghylch perchenogaeth tir yn 
faterion cyfreithiol preifat yn gyffredinol, rhagwelir y bydd unrhyw broblemau sy’n gysylltiedig â hyn yn 
cael eu datrys fel rhan o’r cais a fydd yn cael ei gyflwyno’n o fuan. 
 
Er bod polisïau’r cynllun datblygu wedi newid ers i’r caniatâd cynllunio gael ei ryddhau yn wreiddiol 
oherwydd mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Môn a Gwynedd, mae’r safle serch hynny wedi ei 
leoli o fewn ffin ddatblygu Malltraeth ac yn ôl Polisi TAI 4: Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol, 



gellir cymeradwyo cynigion ar gyfer tai marchnad agored, yn amodol ar ofynion Polisi TAI 15 sy’n 
ymwneud â thai fforddiadwy, ar yr amod eu bod yn cydymffurfio â’r meini prawf isod:  
 
i.             Bod maint, graddfa, math a dyluniad yr datblygiad yn cydweddu â chymeriad yr anheddiad, 
ii.            Bod y safle o fewn ffin ddatblygu’r anheddiad. 
 
Gan mai cais ar gyfer un annedd yn unig yw hwn, nid oes angen darparu elfen o dai fforddiadwy yn yr 
achos hwn. 
 
O’r herwydd, ystyrir bod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio â darpariaethau 
polisi TAI 4. 
 
O ran materion penodol y mae’r cais hwn yn ceisio eu datrys: 
 
Lefel Orffenedig y Llawr (FFL) 
 
Yn ôl amod (08) caniatâd amlinellol cyf 15C48H, roedd angen i lefel orffenedig llawr yr annedd fod o 
leiaf  4.42m AOD er mwyn gwarchod y datblygiad a phobl a fyddai’n byw yno yn y dyfodol rhag llifogydd a 
hynny am weddill oes y datblygiad. Fodd bynnag, mae lefel orffenedig y llawr yn 4.25m AOD, sydd 
170mm yn is na’r lefel a nodwyd yn yr amod. 
 
Cyn cyflwyno’r cais, fe wnaeth yr ymgeisydd gyflogi Ymgynghorydd Rheoli Llifogydd ac fe ymgynghorodd 
hefyd â Chyfoeth Naturiol Cymru er mwyn ymchwilio i’r opsiynau a oedd ar gael i roi sylw i’r risg llifogydd 
a nodwyd o ganlyniad i’r gostyngiad yn lefel orffenedig y llawr.  
 
Bwriedir codi wal amddiffyn rhag llifogydd newydd o gwmpas yr eiddo a bydd top y wal amddiffyn rhag 
llifogydd yn 4.7m AOD i adlewyrchu’r ffaith fod y parth llifogydd ar gyfer yr ardal wedi cael ei 
gategoreiddio’n barth C2 yn hytrach na C1 ers rhyddhau’r caniatadau cychwynnol. Mae’r lefel hon yn 
cynrychioli’r 0.5% ‘Annual Exceedence Probability’ (AEP) yn lefel y môr ac yn cynnwys lwfans ar gyfer 
100 mlynedd o newid hinsawdd. Uchder y wal ar gyfartaledd fydd 600mm +/- oddeutu 200mm gan 
ddibynnu ar lefel y ddaear. 
 
Bydd y wal amddiffyn rhag llifogydd y bwriedir ei chodi yn cael ei hadeiladu’n agos at ac o gwmpas yr 
annedd gyfan gyda bwlch bychan yn y gornel ogleddol ble bwriedir gosod giard amddiffyn rhag 
llifogydd   i ganiatáu ar gyfer llif i mewn ac allan. Bydd gorffenwaith y wal yn cydweddu â’r annedd 
gyfredol. 
  
Mae’r annedd wedi’i lleoli oddeutu 118m o’r briffordd, gyda phadog yn gwahanu’r annedd a’r briffordd. 
Caiff rhannau isaf yr annedd eu sgrinio i raddau helaeth gan nodweddion presennol y dirwedd ac o’r 
herwydd, nid ystyrir y bydd y wal amddiffyn rhag llifogydd y bwriedir ei chodi ac y bydd ei gorffenwaith yn 
cydweddu â’r annedd gyfredol yn cael effaith weledol annerbyniol.   
 
Ymgynghorwyd â Chyfoeth Naturiol Cymru fel rhan o’r cais ac nid ydynt wedi codi unrhyw wrthwynebiad. 
Yn wir, yn wyneb y ffaith fod risg llifogydd yr ardal wedi cael ei hail-gategoreiddio’n barth C2 yn lle C1 a 
bod uchder y wal amddiffyn rhag llifogydd yn cymryd hyn i ystyriaeth, bydd yr annedd mewn gwirionedd 
yn cael ei gwarchod yn well rhag llifogydd nag y byddai petai wedi cael ei hadeiladu’n unol â’r manylion 
gwreiddiol. Yn ychwanegol at hyn, oherwydd bod y wal arfaethedig mor agos i’r annedd, a’r ffaith fod yr 
annedd wedi’i lleoli ar dir sydd fymryn yn uwch na’r eiddo cyfagos, nid ystyrir y byddai’r eiddo hwnnw’n 
cael ei effeithio i raddau mwy petai llifogydd yn digwydd.    
 
Yn wyneb yr uchod, ystyrir o’r herwydd fod dileu amod (08) yn dderbyniol yn lle codi wal amddiffyn rhag 
llifogydd ac y bydd amod yn cael ei osod yn dweud y bydd angen adeiladu wal amddiffyn rhag llifogydd o 
fewn 6 mis o ddyddiad y caniatâd hwn ac y bydd angen i’r wal fod wedi’i chwblhau ac yn weithredol cyn y 
bydd neb yn symud i mewn i’r annedd. 
 
Lleoliad 



 
Mae’r annedd wedi cael ei hadeiladu rhyw 2m i’r Gogledd Ddwyrain o’r lleoliad a gymeradwywyd 
(ymhellach draw o Pen Parc). Yn ystod yr ymchwiliad gorfodaeth, nodwyd bod lleoliad y ffin rhwng Pen 
Parc a Cae Eithrin wedi cael ei altro sy’n golygu bod y ffin yn awr rhyw 2m yn agosach at Cae Eithin nag 
a ddangoswyd ar y cynlluniau a gyflwynwyd fel rhan o’r ceisiadau cynllunio gwreiddiol a bod y newid 
bychan yn lleoliad yr annedd i’w briodoli i hynny efallai. 
 
Nid ystyrir bod yr amrywiad bychan hwn yn arwain at ddatblygiad sy’n sylweddol wahanol i’r un a 
gymeradwywyd ac nid yw chwaith yn cael effaith ar fwynderau’r ardal ac eiddo cyfagos i’r graddau y gellir 
cyfiawnhau gwrthod y cais. 
 
Graddfa 
 
Canfuwyd hefyd yn ystod yr ymchwiliad gorfodaeth bod yr annedd 250mm yn hirach a 250mm yn lletach 
na’r maint a gymeradwywyd.   
 
Eto, nid ystyrir bod yr amrywiad bychan hwn yn arwain at ddatblygiad sy’n sylweddol wahanol i’r un a 
gymeradwywyd ac nid yw chwaith yn cael effaith ar fwynderau’r ardal ac eiddo cyfagos i’r graddau y gellir 
cyfiawnhau gwrthod y cais. 
 
Garej 
 
Oherwydd bod mynediad i’r eiddo i’w gael yn y lle cyntaf ar hyd y fynedfa a’r dreif cyfredol a oedd yn 
gwasanaethu Pen Parc, gafodd y garej ei chymeradwyo ar ogwydd a oedd yn golygu fod y talcen blaen 
yn wynebu Pen Parc. Cafodd mynedfa a dreif preifat ar wahân eu cymeradwyo wedyn ac o’r herwydd, 
mae gogwydd y garej wedi cael ei altro fel bod talcen blaen y garej bellach yn wynebu’r dreif newydd. 
Ystyrir bod hwn yn newid derbyniol a rhesymol nad yw’n arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar gymeriad 
ac edrych yr ardal nac ar fwynderau eiddo cyfagos. 
 
Uchder 
 
Mynegwyd pryderon bod uchder yr adeilad yn torri amod (10) caniatâd cynllunio amlinellol cyfeirnod 
15C48H sy’n dweud y bydd yr adeilad y bwriedir ei godi ar y safle’n un unllawr neu o fath dormer ac na 
fydd yr uchder i’r grib yn fwy na 6 metr.  
 
Gan fod rhan o’r cais amlinellol gwreiddiol (15C48H) mewn ardal risg llifogydd, roedd yn amlwg o’r 
cychwyn y byddai angen codi lefel wreiddiol y llawr er mwyn sicrhau lefel llawr gorffenedig a fyddai’n 
lliniaru’r risg o lifogydd ac yn unol â gofynion CNC, gosodwyd amod yn nodi’r lefel llawr gorffenedig isaf y 
byddai ei angen. 
 
Roedd gwybodaeth a oedd wedi’i chynnwys yn y Datganiad Dyluniad a Mynediad a gyflwynwyd fel rhan 
o’r cais amlinellol yn nodi’n glir o ran graddfa’r annedd, na fyddai’r uchder i’r grib yn uwch na 6m o lefel y 
llawr gorffenedig – nid lefel wreiddiol y ddaear – ac o’r herwydd roedd y caniatâd cynllunio amlinellol a 
ryddhawyd yn cynnwys amod yn nodi lefel isaf y llawr gorffenedig ynghyd ag amod na fyddai’r uchder i’r 
grib yn uwch na 6m. 
 
O’r herwydd, mae’n amlwg o’r cais amlinellol a’r cais ar gyfer materion a gadwyd yn ôl, bod uchafswm 
uchder y grib wedi cael ei benderfynu o lefel arfaethedig y llawr gorffenedig ac nid lefel wreiddiol y ddaear 
a hynny oherwydd yr angen i godi lefel y llawr er mwyn lliniaru yn erbyn y risg llifogydd ac fe gafodd y 
ddau gais eu hasesu a’u penderfynu ar y sail honno.  
 
Mae lefel wreiddiol y ddaear wedi cael ei chodi oddeutu 1m a’r uchder o lefel newydd y ddaear i’r llawr yw 
300mm, yr uchder i’r grib o lefel y llawr yw 5.85m sy’n golygu bod yr uchder o lefel wreiddiol y ddaear i’r 
grib oddeutu 7.15m. 
 



Nodir fodd bynnag, er bod amod (10) y caniatâd cynllunio amlinellol yn dweud na ddylai’r uchder i’r grib 
fod yn uwch na 6 metr, nid yw’n nodi o ble y dylid mesur uchder ac o’r herwydd, nid ystyrir bod yr amod 
yn cwrdd â phrofion y Cylchlythyr o ran cywirdeb a’i bod yn annhebygol y gellid gorfodi hyn.  
 
Yn seiliedig ar y cynlluniau a gyflwynwyd ac a gymeradwywyd wedyn dan y cais materion a gadwyd yn ôl, 
mae’n glir y byddai’r uchder rhwng y grib a lefel wreiddiol y llawr yn fwy na 6m mewn gwirionedd.  Felly, 
os mai bwriad gwreiddiol yr amod oedd cyfyngu uchder yr annedd o lefel wreiddiol y llawr, dylai’r amod 
fod wedi bod yn gliriach yn hynny o beth ond byddai’n rhaid fod wedi diwygio’r cynlluniau i ostwng yr 
uchder er mwyn cymryd hyn i ystyriaeth. 
 
Yn wyneb yr uchod a’r posibilrwydd na fyddai modd gorfodi’r amod, nid ystyrir bod yr amod wedi cael ei 
dorri mewn unrhyw fodd yn yr achos hwn. 
 
Serch hynny ac o safbwynt yr effaith ar fwynderau’r ardal leol a phobl sy’n byw mewn eiddo preswyl 
gerllaw, nid ystyrir bod uchder yr annedd fel y cafodd ei hadeiladu yn cael effaith annerbyniol i’r graddau y 
byddai hynny’n cyfiawnhau gwrthod y cais. 
 
Casgliad 
 
Bydd y wal amddiffyn rhag llifogydd y bwriedir ei chodi yn lliniaru’r risg llifogydd i’r eiddo ac o’r herwydd, 
ystyrir bod dileu amod (08) o’r caniatâd cynllunio amlinellol yn dderbyniol gydag amodau newydd yn 
mynnu bod y wal yn cael ei hadeiladu o fewn 6 mis ac na fydd neb yn symud i mewn i’r adeilad hyd oni 
fydd y wal wedi’i chwblhau ac yn weithredol. 
 
Ym marn yr Awdurdod Cynllunio Lleol, nid yw’r amrywiad i leoliad a graddfa’r annedd a’r newid i ogwydd 
y garej, yn arwain at ddatblygiad sy’n sylweddol wahanol i’r un a ganiatawyd yn wreiddiol. Ystyrir bod y 
newidiadau’n dderbyniol ac nad ydynt yn effeithio’n andwyol ar gymeriad ac edrychiad yr ardal nac 
ychwaith ar fwynderau deiliaid eiddo cyfagos.   
 
The recommendation considers the duty to improve the economic, social, environmental and cultural well-
being of Wales, in accordance with the sustainable development principle, under section 3 of the Well-
Being of Future Generations (Wales) Act 2015 (the WBFG Act). The recommendation takes into account 
the ways of working set out at section 5 of the WBFG Act and it is considered that this decision is in 
accordance with the sustainable development principle through its contribution towards one or more of 
the Welsh Ministers’ well-being objectives set out in section 8 of the WBFG Act. 
 
Argymhelliad 
 
(01) Rhaid i ddŵr wyneb a dŵr budr ddraenio o'r safle ar wahan. 
 
Rheswm: Er mwyn gwarchod y cyfan o'r garthfoss gyhoeddus. 
 
(02) Ni chaniateir i ddŵr wyneb llifo yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i'r sustem 
garthffosiaeth gyhoeddus onibai y gytunwyd yn ysgrifennedig gyda'r awdurdod cynllunio lleol. 
 
Rheswm: Atal gormod o ddŵr rhag llifo i'r sustem garthffosiaeth gyhoeddus, gwarchod iechyd a 
diogelwch preswylwyr a sicrhau na chaiff yr amgylchedd ei niweidio. 
 
(03) Ni chaniateir i unrhyw ddŵr wyneb a/neu unrhyw ddraenio tir gysylltu yn uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol â’r rhwydwaith garthffosiaeth gyhoeddus.  
  
Rheswm: Er mwyn atal gorlwytho hydrolig o’r system garthffosiaeth gyhoeddus, amddiffyn iechyd a 
diogelwch trigolion presennol a sicrhau nad oes unrhyw lygredd na niwed i’r amgylchedd.  
 
(04) Bydd y cyfleusterau parcio yn cael eu cwblhau’n unol â’r manylion a gymeradwywyd yma cyn 
y cychwynnir ar y defnydd a ganiateir yma.  



 
Rheswm: Fel y gall cerbydau dynnu i ffwrdd a throi’n glir o’r briffordd er mwyn lleihau’r perygl, rhwystr ac 
anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd gyfagos. 
 
(05) O fewn 6 mis calendr i ddyddiad y caniatâd hwn, rhaid adeiladu wal amddiffyn rhag llifogydd a 
giât yn unol â'r manylion yn yr Asesiad Lliniaru Llifogydd (Phil Jones Consultancy, Awst 2018) a'r 
manylion a ddangosir ar gynllun rhif 2250: 19: 3: Y Cynllun Safle ac Adain Arfaethedig. Ni cheir 
meddiannu'r annedd nes bod y wal amddiffyn rhag llifogydd a'r giât wedi eu cwblhau ac yn 
weithredol. 
 
Rheswm: Er mwyn diogelu'r datblygiad a deiliaid y dyfodol rhag llifogydd am oes y datblygiad. 
 
(06) 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. 
 
- 2250:19:3: Cynllun Safle a Trawsdoriad  
Arfaethedig. 
- 2250:19:4a: Edrychiadau Arfaethdig. 
- Asesiad Lliniaru Llifogydd, Phil Jones  
Consultancy, Awst 2018 
  
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
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: 
 
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. 
  



Pwyllgor Cynllunio: 03/07/2019        12.2 
 

Rhif y Cais: FPL/2019/98 
 
Ymgeisydd: Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Bwriad: Cais llawn ar gyfer newid defnydd yr Ystafell gymunedol bresennol yn eiddo arfforddiadwy 
preswyl yn / Full application for the change of use of the existing community room into an affordable 
residential property at 
 
Lleoliad: Warden House, Awel Y Mor, Rhosneigr 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Owain Hughes) 
 
Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Cyflwynir y cais hwn gan y Cyngor 
 
 
 
 



Y Cynnig a’r Safle 
 
Mae’r cais wedi’i leoli o fewn ffordd bengaead Awel y Môr ym mhentref Rhosneigr. Mae’r adeilad yn cael 
ei ddefnyddio fel ystafell gymunedol ar hyn o bryd.   
  
Cyflwynir y cais hwn i newid defnydd yr adeilad ar gyfer ei ddefnyddio fel eiddo preswyl 1 ystafell wely. 
Bydd yr uned arfaethedig yn uned fforddiadwy hefyd.   
 
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 1: Ffiniau Datblygu  
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi TRA 2: Safonau Parcio  
Polisi TAI 5: Tai Marchnad Lleol  
Polisi TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad  
Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) 
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 
Cyfarwyddydd Cynllunio Atodol: Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig Gwledig a Threfol 
(2008) 
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 

Ymgynhorai Ymateb 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd  / Joint Planning 
Policy Unit 

Sylwadau 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) 

Dim sylwadau na argymhelliad 

Dwr Cymru Welsh Water Sylwadau – amod 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Dim Sylwadau 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Angen anfon allan Taflen Ystlumod 

Cynghorydd Richard Dew Dim Ymateb 

Cynghorydd Gwilym O Jones Dim Ymateb 

Cyngor Cymuned Llanfaelog 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 
21/06/2019. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, ni dderbyniwyd yr adran sylwadau. 
 
 



Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
Dim hanes cynllunio 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae’r cais yn cynnwys newid defnydd yr ystafell gymunedol bresennol i fod yn annedd marchnad leol 1 
ystafell wely.   
  
Bydd gan yr annedd newydd arfaethedig ystafell fyw fawr, ystafell aml-bwrpas, un ystafell wely ac ystafell 
molchi. Nid oes unrhyw waith allanol i’w wneud i’r eiddo ac ni fydd unrhyw estyniad yn cael ei greu. Bydd 
yr ardal golchi dillad cymunedol yn parhau ac ni fydd yn cael ei drosi i fod yn rhan o’r eiddo. Bydd gan yr 
eiddo arfaethedig ardal fewnol gros o 67.94 metr sgwâr. Bydd gan yr eiddo arfaethedig ei lecyn 
amwynder ei hun hefyd.   
  
Y gofyniad polisi ar gyfer Rhosneigr yw y dylai’r annedd fod yn annedd marchnad leol yn unig. O dan y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd, y sbardun ar gyfer annedd fforddiadwy 
yw lle bydd dwy uned neu fwy yn cael eu creu. Gan mai’r Cyngor gyflwynodd y cais Cynllunio hwn, bydd 
amod yn cael ei osod ar y rhybudd o benderfyniad er mwyn sicrhau bod yr annedd yn cael ei osod / ei 
werthu fel deiliadaeth marchnad leol yn unig. Cydnabyddir mai’r bwriad yw y dylai hefyd fod yn annedd 
fforddiadwy, fodd bynnag nid yw hyn yn ofyniad cynllunio o dan y polisïau cynllunio lleol presennol.    
  
Ni ystyrir y bydd y cynllun arfaethedig yn cael effaith ar yr amwynderau cyfagos i’r fath raddau fel y gellir 
gwarantu gwrthod y cais. Ni chodir unrhyw wrthwynebiad i’r datblygiad gan yr Adran Bolisi, yr Awdurdod 
Priffyrdd, yr Adran Ddraenio na Dŵr Cymru. Mae’r safle o fewn pentref Rhosneigr ac mae o fewn pellter 
cerdded i amwynderau lleol.    
  
Ni ystyrir y bydd y cynllun arfaethedig yn cael effaith ar unrhyw eiddo cyfagos. Ar amser ysgrifennu’r 
adroddiad hwn, nid oedd yr adran wedi derbyn unrhyw lythyrau o gynrychioliadau.   
 
Casgliad 
 
Ystyrir bod y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, yn amodol ar 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) Ni fydd unrhyw ddŵr wyneb o unrhyw gynnydd yn ardal to yr adeilad / neu wyneb anathraidd 
o fewn ei gwrtil yn cael draenio yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i mewn i’r system 
garthffosiaeth gyhoeddus.  
 
Rheswm: Er mwyn osgoi gorlwytho hydrolig o’r system garthffosiaeth gyhoeddus, er mwyn amddiffyn 
iechyd a diogelwch trigolion presennol a sicrhau nad oes unrhyw lygredd na niwed i’r amgylchedd.   
 
(03) 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 - AL.00.01 

 Cynllun Safle Arfaethedig - AL.00.02 

 Cynllun Llawr Arfaethedig - AL.01.02 



 Cynllun Edrychiad Arfaethedig - AL.02.02 
  
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
(04) Ni fydd yr annedd a ganiateir yma ond yn cael ei defnyddio fel annedd marchnad agored yn 
unol â Pholisi TAI 5 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Môn a Gwynedd a’r Rhestr o dermau.  
 
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn darparu elfen o dai marchnad leol yn yr ardal leol yn unol â pholisi’r 
cynllun datblygu.  
 
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 1, PCYFF 
2, PCYFF 3, TRA 2, TAI 5, TAI 15 
 
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. 
  



Pwyllgor Cynllunio: 03/07/2019        12.3 
 

Rhif y Cais: HHP/2019/129 
 
Ymgeisydd: Mr. Dilwyn Owen 
 
Bwriad: Cais llawn i godi garej newydd ar wahan yn/Full application for the erection of a detached garage 
 
Lleoliad: Ty Arfon, Lon Refail, Llanfairpwll 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Gwenda Baynham) 
 
Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Mae’r Aelod Lleol, Alun Wyn Mummery, wedi galw’r cais i mewn oherwydd pryderon am y canlynol: 
-Lleoliad y garej 
-Effaith ar linell adeiladu'r stryd 
-Trefniadau draenio’r cynllun 
-Uchder y cynllun 
-Effaith ar y cyflenwad trydan 
-Mynediad 
 



Y Cynnig a’r Safle 
 
Lleolir y safle ym mhentref Llanfairpwll. Mae’r annedd yn eiddo ar ei ben ei hun gyda gardd ar flaen a 
chefn yr eiddo. 
  
Mae’r cynnig yn un ar gyfer codi garej fydd yn cael ei lleoli ar ddrychiad blaen yr annedd. 
 
Mater(ion) Allweddol 
 
Mae prif faterion y cais yn ymwneud â phriodoldeb y dyluniad a graddfa’r garej yng nghyd-destun 
cyffredinol y pentref, ynghyd ag unrhyw effaith ar amwynderau preswyl. 
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 
Cyfarwyddydd Cynllunio Atodol: Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig Gwledig a Threfol 
(2008) 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 
Cynghorydd Alun Wyn Mummery: Gofyn i’r cais gael ei alw i mewn i’r Pwyllgor benderfynu arno 
oherwydd: 
-Lleoliad y garej 
-Effaith ar linell adeiladu’r stryd 
-Trefniadau draenio’r cynllun 
-Uchder y cynllun 
-Effaith ar y cyflenwad trydan 
-Mynediad 
 
Cynghorydd Meirion Jones: Wedi datgan diddordeb am ei fod yn byw yn yr eiddo cyfagos. 
Cynghorydd Robin Wyn Williams: Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad 
Cyngor Cymuned Llanfairpwll Community council: Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad 
Priffyrdd: Amod 
Dŵr Cymru: Amod 
Draenio: Dim gwrthwynebiad 
 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r cais drwy anfon llythyrau personol at feddianwyr eiddo cyfagos ynghyd â 
gosod hysbysiad safle yn union gerllaw lleoliad y cynnig. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau oedd 
08/06/2019. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, roedd yr adran hon wedi derbyn dau lythyr. Roedd y 
llythyr a dderbyniwyd yn codi’r materion a ganlyn: 
-uchder y garej 
-bydd y cynnig yn effeithio ar linellau trydan 
-bydd lleoliad y garej yn effeithio ar welededd wrth adael eiddo’r ymgeisydd ac eiddo’r sawl a 
ysgrifennodd y llythyr 
-effaith ar y gwrychyn presennol wrth gloddio i greu’r sylfeini 
-effaith ar ddraenio dŵr wyneb o eiddo cyfagos 
Mewn ymateb i’r materion a godwyd: 
-Mae’r garej yn nodweddiadol o ran ei huchder a’i hadeiladwaith. Mae’r drychiad mynediad yn mesur 
3.7m ac mae’r pwynt uchaf yn 4.2m. Ni fydd y garej yn cael effaith ormesol ar eiddo cyfagos. 
-Nid oedd gan adran Briffyrdd yr Awdurdod unrhyw bryder am osodiad y garej mewn perthynas â 
gwelededd 
Gwrychyn gardd safonol yw’r gwrychyn a phetai’r gwaith adeiladu’n cael unrhyw effaith niweidiol arno, ni 
fyddai colli’r gwrychyn yn annerbyniol gan fod y safle wedi’i leoli mewn ardal breswyl a ddatblygwyd yn 



ddwys. Os bydd angen symud polion trydan er mwyn gwireddu’r datblygiad, ymdrinnir â hynny dan 
ganiatâd ar wahân drwy’r ymgymerwr statudol. 
Nid oes gan yr Awdurdod Draenio unrhyw bryderon am ddraeniad y safle nac am risg o lifogydd yn lleol.  
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
31C386 - Cais llawn ar gyfer codi annedd deu lawr ynghyd a creu mynedfa i gerbydau ar dir ger Min y 
Cae, Llanfairpwll Caniatau 09/09/2011 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Effaith ar gymeriad yr ardal - Ystyrir bod graddfa’r garej yn dderbyniol gan na fydd yn gor-ddatblygu’r 
safle nac yn cael effaith ormesol ar unrhyw eiddo cyfagos. Ni fydd uchder y garej yn uwch na phrif gorff yr 
annedd, ac o ganlyniad mae’r garej yn ymddangos yn eilradd ei natur i’r adeiladau presennol ar y safle. 
  
Effaith ar amwynder preswyl – Mae uchder y garej yn sylweddol is nag uchder y prif annedd ac felly 
bernir na fyddai’r cynnig yn cael effaith ormesol ar yr eiddo cyfagos i’r fath raddau y byddai’n annerbyniol. 
Nid yw’r Awdurdod Priffyrdd wedi codi unrhyw bryderon ynghylch y cynnig o ran ei effaith ar welededd 
neu ddiogelwch y briffordd ac nid yw’r Awdurdod Draenio wedi codi unrhyw bryderon am ddraenio’r safle 
na llifogydd yn lleol. 
 
Casgliad 
 
Ar ôl asesu’r cais yn erbyn polisïau perthnasol Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd 
ochr yn ochr â Chanllawiau Cynllunio Atodol, ystyrir bod y cynllun yn dderbyniol ac felly argymhellir ei 
ganiatáu.  
 
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 - 09/05/2019 

 Cynllun Arfaethedig - 09/05/2019 

 Cynllun Lleoliad - 09/05/2019 
 
 Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
(03) Ni fydd y datblygiad yn cychwyn hyd nes y bydd Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu (CRhTA) 
wedi cael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo ganddo’n ysgrifenedig. Bydd y 
CRhTA yn cynnwys; 
(i) Y llwybr y bydd cerbydau adeiladu, peiriannau a chyflenwadau yn ei ddilyn i’r safle ac oddi yno. 
(ii) Math, maint a phwysau’r cerbydau adeiladu a chyflenwi fydd yn cael eu defnyddio mewn 
perthynas ag adeiladu’r datblygiad, gan gymryd i ystyriaeth geometreg, lled, aliniad a chyflwr 
strwythurol y rhwydwaith priffyrdd ar hyd y llwybr mynediad i’r safle; 
(iii) Amseriad ac amlder y cerbydau adeiladu a chyflenwi i’w defnyddio mewn cysylltiad â’r 
datblygiad, gan roi ystyriaeth i leihau’r effaith ar rannau sensitif y rhwydwaith priffyrdd a llwybrau 
cerbydau adeiladu i’r safle, yn cynnwys cymryd i ystyriaeth derbynyddion sensitif e.e. ysgolion a 
chyfyngiadau rhwydwaith; 



(v) Mesurau i leihau a lliniaru’r perygl i ddefnyddwyr ffyrdd, yn enwedig defnyddwyr nad ydynt yn 
defnyddio cerbydau modur; 
(vi) Y trefniadau fydd yn cael eu gwneud i weithwyr ac ymwelwyr barcio ar y safle; 
(vii) Y trefniadau ar gyfer llwytho a dadlwytho a storio peiriannau a deunyddiau; 
(viii) Manylion trefniadau i’w gweithredu er mwyn atal mwd a gweddillion rhag llygru’r rhwydwaith 
priffyrdd cyfagos; 
Bydd gwaith adeiladu’r datblygiad yn cael ei gwblhau yn unol â’r cynllun a gymeradwywyd. 
 
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod traffig adeiladu a gweithgareddau adeiladu yn cael eu rheoli’n rhesymol 
ac yn briodol. 
 
(04) Caniateir defnyddio’r garej a ganiateir yma dim ond fel garej breifat yn gysylltiedig â’r annedd 
gyfagos a elwir yn Tŷ Arfon, Llanfairpwll ac nid ar gyfer unrhyw ddefnydd masnachol neu fusnes 
o gwbl. 
 
Rheswm: Er lles mwynderau a diogelwch y briffordd 
 
(05) Ni chaniateir i unrhyw ddŵr wyneb a/neu unrhyw ddraenio tir gysylltu yn uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol â’r rhwydwaith garthffosiaeth gyhoeddus.  
  
Rheswm: Er mwyn atal gorlwytho hydrolig o’r system garthffosiaeth gyhoeddus, amddiffyn iechyd a 
diogelwch trigolion presennol a sicrhau nad oes unrhyw lygredd na niwed i’r amgylchedd.  
 
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: 
 
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. 
  



Pwyllgor Cynllunio: 03/07/2019 
 

Rhif y Cais: FPL/2019/146 
 
Ymgeisydd: Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Bwriad: Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir gwag i fod yn le chwarae sy’n cynnwys gosod offer chwarae 
yn  yn / Full application for change of use of vacant land to play area which includes the installation of 
play equipment at 
 
Lleoliad: Parc Peibio, Morawelon, Caergybi/Holyhead 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Owain Hughes) 
 
Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Cyflwynir y cais hwn gan y Cyngor 
 
 
 



Y Cynnig a’r Safle 
 
Mae’r safle yn gorwedd i’r dwyrain o Barc Peibio yn nhref Caergybi. Mae’r cais arfaethedig yn un ar gyfer 
creu parc newydd ar y llecyn agored mawr presennol. Mae’r safle yn edrych tua’r môr.   
 
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 12: Dylunio (2016) 
Cyfarwyddydd Cynllunio Atodol: Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig Gwledig a Threfol 
(2008) 
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 

Ymgynhorai Ymateb 

Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health Sylwadau 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Sylwadau 

Cynghorydd Glyn Haynes Dim ymateb 

Cynghorydd Robert Llewelyn Jones Dim ymateb 

Cynghorydd Shaun James Redmond Dim ymateb 

Cyngor Tref Caergybi / Holyhead Town Council Dim ymateb 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Cefnogi 

Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor Dim ymateb 

Swyddog Llwybrau / Footpaths Officer Dim gwrthwynebiad 

 
Hysbysebwyd y cais drwy osod rhybudd ar y safle ynghyd â dosbarthu llythyrau hysbysiad personol i 
ddeiliaid yr eiddo cyfagos. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn unrhyw sylwadau oedd 27/06/2018. Ar amser 
ysgrifennu’r adroddiad hwn, roedd un llythyr wedi cyrraedd yr adran:   
  
Eu pryderon oedd: 

 Edrych drosodd 

 Ymddygiad gwrthgymdeithasol  

 Gwerth yr eiddo 
  
Mewn perthynas â’r sylwadau uchod, hoffwn ymateb fel a ganlyn: 

 Mae’r safle dros 20 metr i ffwrdd o ffin cwrtil yr eiddo agosaf. Ystyrir bod pellter o 20 metr yn 
dderbyniol ac na fyddai’n cael effaith andwyol o ran edrych drosodd.  



 Mae’r cais hwn yn un ar gyfer creu parc newydd tua 23 metr i’r gogledd o’r parc presennol. 
Byddai’r parc presennol yn cael ei dynnu oddi yno wedi hynny. Ni ystyrir y byddai hyn yn cael 
effaith andwyol o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

 Nid yw gwerth eiddo yn ystyriaeth gynllunio.   
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
Dim hanes cynllunio 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae’r cais yn un i greu ardal chwarae newydd. Bydd yr ardal chwarae bresennol ar y safle yn cael ei 
thynnu oddi yno. Mae’r parc newydd arfaethedig yn mesur 15.18 metr wrth 15.62 metr.   
  
Nid yw’r ardal chwarae bresennol ar dir sy’n berchen i’r Cyngor. Mae’r offer chwarae presennol wedi 
cyrraedd diwedd ei oes, Felly, yn hytrach nag adnewyddu’r parc presennol nad yw ar dir y Cyngor, y 
bwriad yw symud y parc i dir sy’n berchen i’r Cyngor. Bydd gan y parc arfaethedig newydd 5 darn o offer 
chwarae newydd.    
  
Ni ystyrir y byddai creu ardal chwarae newydd yn y lleoliad hwn yn effeithio ar yr amwynderau cyfagos i’r 
fath raddau y byddai hynny’n cyfiawnhau gwrthod y cais. Bydd y parc wedi’i amgylchynu gan ffens 
panelau a physt 1.2 metr a fydd yn cael eu symud o’r safle presennol.   
  
Ni ystyrir y byddai’r ardal chwarae arfaethedig yn effeithio ar unrhyw eiddo cyfagos. Bydd y safle dros 20 
metr oddi wrth yr annedd agosaf. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, roedd yr adran wedi derbyn un 
llythyr yn cynnwys sylwadau ac mae eu pryderon wedi eu hystyried wrth lunio’r adroddiad hwn.   
  
Gellir cefnogi’r cynllun hwn gan y polisïau cynllunio perthnasol. 
 
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. 
  
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
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: 
 
 
 



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. 
 
 


