
Pwyllgor Cynllunio: 24/07/2019 10.1 

Rhif y Cais: VAR/2019/34 

Ymgeisydd: Mr Alan Kelly 

Bwriad: Cais dan Adran 73 i amrywio amodau (13) (mynediad) a (15) (cyfleuster parcio ceir) o ganiatâd 
cynllunio amlinellol 28C511 (cais amlinellol ar gyfer dymchwel yr annedd bresennol ynghyd â chodi 4 o 
fflatiau) ac amodau (02) (tirlunio), (03) (mynediad), (07) (cyfleuster parcio ceir) a (08) (cynlluniau a 
gymeradwywyd) o’r materion cysylltiedig a gadwyd yn ôl ar gais 28C511A/DA (cais mewn perthynas â’r 
materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi 4 fflat) er mwyn diwygio’r cynlluniau a gymeradwywyd fel y gellir 
altro’r fynedfa i’r safle, parcio a thirlunio yn / Application under Section 73 for the variation of conditions 
(13) (access) and (15) (car parking) of the outline planning permission 28C511 (outline application for 
demolition of the existing dwelling together with the erection of 4 flats) and conditions (02) (landscaping), 
(03) (access), (07) (car parking) and (08) (approved plans) from the associated reserved matters 
28C511A/DA (application for reserved matters for the erection of 4 flats) so as to amend the approved 
plans enabling alterations to the site access, parking and landscaping at 

Lleoliad: 8 Ger Y Mor,  Rhosneigr 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Gwen Jones) 

Argymhelliad: Caniatáu 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor am fod y cynnig yn groes i bolisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, ond 
mae’n gais y dymuna’r Awdurdod Cynllunio Lleol ei gymeradwyo. 

Y Cynnig a’r Safle 



Mae hwn yn gais o dan Adran 73 i amrywio amodau (13) (mynediad) a (15) (cyfleuster parcio ceir) o 
ganiatâd cynllunio amlinellol 28C511 (cais amlinellol ar gyfer dymchwel yr annedd bresennol ynghyd â 
chodi 4 o fflatiau) ac amodau (02) (tirlunio), (03) (mynediad), (07) (cyfleuster parcio ceir) ac (08) 
(cynlluniau a gymeradwywyd) o’r materion cysylltiedig a gadwyd yn ôl ar gais 28C511A/DA (cais mewn 
perthynas â’r materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi 4 fflat) er mwyn diwygio’r cynlluniau a gymeradwywyd 
fel y gellir altro’r fynedfa i’r safle, parcio a thirlunio yn 8 Ger y Môr, Rhosneigr. 
 
Mater(ion) Allweddol 
 
Y mater allweddol yw p’un a yw’r cynnig yn welliant ar yr hyn a gymeradwywyd yn wreiddiol o dan gais 
rhif 28C511 a 28C511A/DA. 
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi TAI 5: Tai Marchnad Lleol  
Polisi TAI 8: Cymysgedd Briodol o Dai  
Polisi TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad  
Polisi TRA 2: Safonau Parcio  
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 

Ymgynhorai Ymateb 

Cynghorydd Richard Dew Dim ymateb 

Cynghorydd Gwilym O Jones Dim ymateb 

Cyngor Cymuned Llanfaelog Community Council Dim ymateb 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Sylwadau Safonol 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Dim gwrthwynebiad 

Dwr Cymru/Welsh Water Sylwadau 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Dim ymateb 

Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health Dim sylwadau 

Diogelu – Y Weinyddiaeth Amddiffyn / MOD 
Safeguarding 

Dim ymateb 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) 

Caniatad Amodol 

Swyddog Llwybrau / Footpaths Officer Dim gwrthwynebiad 

Pennaeth Gwasanaethau Tai / Head of Housing 
Services 

Dim ymateb 

 
Gosodwyd hysbysiadau ger y safle a rhoddwyd gwybod i ddeiliaid eiddo cyfagos trwy lythyr. Cafodd y 
cais ei hysbysebu yn y papur newydd lleol hefyd gan fod y datblygiad yn groes i bolisïau cynllunio. Y 



dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau yw 23/7/19. Ar adeg ysgrifennu’n adroddiad, nid oedd unrhyw 
lythyrau wedi dod i law. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
28C511 – Cais amlinellol gyda rhai materion wedi eu cadw’n ôl i ddymchwel yr annedd bresennol ynghyd 
â chodi 4 o fflatiau – 8 Ger y Môr, Rhosneigr. 
  
28C511A/DA – Materion a Gadwyd yn Ôl – Cais am faterion a gadwyd yn ôl ar gyfer dymchwel annedd 
bresennol ynghyd â chodi 4 fflat (1 ystafell) yn / Application for reserved matters for demolition of the 
existing dwelling together with the erection of 4 flats (1 bedroom) at – 8 Ger Y Môr/Whispering Sands, 
Rhosneigr 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae egwyddor y cynllun arfaethedig eisoes wedi’i sefydlu. Cafodd cais cynllunio amlinellol ei 
gymeradwyo ar 16/11/15 a chafodd cais materion a gadwyd yn ôl ei gymeradwyo ar 14/2/19. 
  
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 
  
Ers mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, caiff Rhosneigr ei adnabod fel Canolfan Wasanaeth 
Leol o dan ddarpariaethau Polisi TAI 5. Nid yw’r polisi’n cefnogi’r ddarpariaeth o dai marchnad agored. 
Fodd bynnag, gan fod caniatâd cynllunio yn bodoli ar safle’r cais, mae’n rhaid ystyried yr isod:- 
  
·        Ydi hi’n debygol y gellir gweithredu’r caniatâd sy’n bodoli? 
·        Ydi’r newidiadau i’r caniatâd yn well na’r hyn a gymeradwywyd yn flaenorol? 
  
Cafodd cais materion a gadwyd yn ôl, rhif 28C511A/DA ei gymeradwyo ar 14/2/19 ac mae’n debygol iawn 
y caiff y caniatâd hwn ei weithredu. 
  
Newidiadau 
  
Mae’r newidiadau a gynigir fel a ganlyn: 
  
-      Roedd y fynedfa a gymeradwywyd o dan y cais cynllunio blaenorol yn mynd trwy dŷ tafarn Glan 
Neigr ac roedd y maes parcio wedi’i leoli i’r gogledd-orllewin o’r safle. Mae’r cynnig diweddaraf yn golygu 
symud y fynedfa i leoliad canolog yn safle’r cais. 
  
-      O dan y caniatâd a roddwyd roedd cyfanswm o 7 o lefydd parcio ceir wedi eu lleoli yng ngogledd-
orllewin y safle. Mae’r cais nawr wedi’i ddiwygio ac mae 4 o lefydd parcio wedi eu lleoli yng ngogledd-
orllewin y safle a 4 o lefydd parcio wedi eu lleoli yng ngogledd-ddwyrain y safle. 
  
-      Mae’r cynllun tirlunio wedi’i ddiwygio i wneud lle i’r fynedfa newydd a’r cyfleuster parcio ceir. 
  
-      Mae ffens derfyn 2m o uchder wedi’i gosod ar y terfynau Dwyreiniol a Deheuol. 
  
Rhoddwyd ystyriaeth i’r newidiadau, a’r effaith bosib ar fwynderau’r eiddo preswyl gerllaw. Mae eiddo 
cyfagos sef ‘7 Ger y Môr’ yn cynnwys ffenestri ar y drychiad ochr sy’n edrych dros y safle; fodd bynnag, 
mae’r ffenestri ar ffurf drws a 2 ffenest fach (1 ohonynt yn wydr aneglur). Felly, ni ystyrir mai’r rhain yw’r 
prif ffenestri. Er bod y cynnig yn cynnwys darparu cyfleusterau parcio ceir yn agos at yr eiddo hwn sef ‘7 
Ger y Môr‘ ystyrir y bydd y ffens 2m o uchder ar y ffin ddwyreiniol yn adlewyrchu golau lampau ceir i 
ffwrdd o’r eiddo, ac y byddai’n lleihau lefelau sŵn a grëir ar y safle ac yn lliniaru unrhyw faterion edrych 
drosodd. Bydd y ffens hefyd yn lliniaru unrhyw faterion edrych drosodd tuag at yr eiddo yn y cefn, ’12 Ger 
y Môr’.  
  
Mae’r Awdurdod Priffyrdd yn fodlon gyda’r trefniadau mynediad a pharcio newydd. 



 Eiddo preswyl gerllaw 
  
Mae eiddo gerllaw wedi cael gwybod am y datblygiad. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau yw 
23/7/19. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad, nid oedd unrhyw lythyrau wedi dod i law. Ni ystyrir y bydd y 
cynnig yn cael effaith negyddol ar eiddo preswyl cyfagos. 
 
Casgliad 
 
Mae’r cais yn groes i Bolisi TAI 5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd; fodd bynnag, y sefyllfa wrth gefn yw 
fod gan safle’r cais ganiatâd cynllunio eisoes i godi 4 o fflatiau. 
  
Ni ystyrir fod y newidiadau arfaethedig yn gwaethygu’r hyn a gymeradwywyd yn y cynllun blaenorol. 
 
Argymhelliad 
 
(01) Rhaid cychwyn ar y datblygiad yr ymwna'r caniatâd hwn dim hwyrach na 14/02/2021. 
 
Rheswm: Ufuddhau i anghenion Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 
 
(02) Rhaid ymgymryd a'r datblygiad a ganiateir gan y caniatâd hwn yn fanwl yn ôl y cynllun(iau) a 
dogfen(nau) a gyflwynwyd isod: 
  

        Cynllun Safle Bwriedig – 2600:18:3D 

        Drychiadau a Cynlluniau Llawr Bwriedig – 2600:18:6A 

        Manylion Uned Awyru ar y Wal - Derbyniwyd 31/1/19 

        Cynllun Lleoliad – 2600:18:1 

        Asesiad Sŵn Awyrennau Milwrol – Martec Environmental Consultants Ltd dyddiedig 1/11/18 
  
 o dan cais cynllunio 28C511A/DA a VAR/2019/34. 
  
Rheswm: Er mwyn osgoi amhaeaeth 
 
(03) Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn dechrau tan y bydd cynllun rheoli a chynnal a chadw ar gyfer y 
system ddraenio dwr wyneb cymunedol, yn cynnwys ardaloedd arfaethedig o gerrig pafin 
hydraidd a ddylai ddangos sut y bydd gweithrediad y cynllun yn cael ei ddiogelu ar gyfer oes y 
datblygiad a fydd yn cynnwys manylion am unrhyw drefniadau ar gyfer eu mabwysiadu gan 
unrhyw gorff cyhoeddus neu ymgymerwr statudol, neu unrhyw drefniadau eraill er mwyn diogelu 
gweithrediad y system ddraenio gynaliadwy drwy gydol ei hoes. 
  
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod y datblygiad yn cael ei ddraenio’n ddigonol. 
 
(04) Bydd y gwaith tirlunio’n cael ei wneud ynunol a’r manylion a gymeradwywyd yn ystod y tymor 
plannu cyntaf wedi i’r datblygiad gael ei gwbwlhau neu yn syth ar ol i rywun symud i mewn i’r 
datlbygiad. Bydd y cynllun ar ol ei gwblhau yn cael ei gynnal a chadw am oes y penderfyniad. 
  
Rheswm: Er bydd mwynderau gweledol yr ardal leol. 
  
(05) Bydd raid sicrhau bod gosodiad y fynedfa a dull ei hadeiladu yn cydymffurfio’n llwyr gyda y 
cynlluniau a gyflwynwyd cyn dechrau ar y defnydd y rhoddir caniatad iddo yma ac wedyn bydd 
raid cadw’r fynedfa yn glir o bob rhwystr parhaol a’i defnyddio i ddibenion mynediad yn unig. 
  
Rheswm: Er mwyn lleihau’r perygl, rhwystr ac anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd a’r fynedfa 
 
(06) Bydd adeiladu’r fynedfa gyda’i graddiant yn ddim mwy nag 1 mewn 20 am y 5 metr cyntaf yn 
ol o ymyl agosaf y gerbydlon gyfagos. 
  



  
Rheswm: Er mwyn sicrhau rhyngwelededd digonol rhwng y fynedfa a’r briffordd gyhoeddus gyfredol a 
hynny er diogelwch a hwylustod defnyddwyr y briffordd a’r fynedfa. 
 
(07) Ni chaniateir ar unrhyw adeg i wal/gwrych/ffens derfyn presennol y briffordd nac unrhyw ffin 
terfyn newydd a godir yn wynebu’r briffordd fod yn uwch nag 1 metr uwchlaw lefel cerbydlon y 
ffordd sirol gyfagos o naill ben ffin y safle a’r briffordd i’r llall ac ni caniateir codi unrhyw beth 
uwch na hynny o fewn 2 metr i’r cyfryw wal/gwrych/ffens neu unrhyw ffin terfyn newydd. 
  
Rheswm: Er mwyn sicrhau rhyngwelededd digonol rhwng y fynedfa a’r briffordd gyhoeddus gyfredol a 
hynny er diogelwch a hwylustod defnyddwyr y briffordd a’r fynedfa. 
 
(08) Bydd wyneb bitwmen yn cael ei osol ar y fynedfa am y 5 metr cyntaf o ymyl agosaf y Briffordd 
Sirol a bydd y system draenio dwr wyneb wedi cael ei chwblhau ac yn gwbl weithredol cyn y 
cychwynnir unrhyw waith ar weddill y datblygiad cyn y cychwynnir ar y defnydd a ganiateir yma. 
  
Rheswm: Er mwyn lleihau perygl, rhwystr ac anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd a’r datblygiad. 
 
(09) Bydd y lle parcio’n cael ei gwblhau mewn modd sy’n cydymffurfio’n llwyr a’r manylion a 
gyflwynwyd cyn y cychwynnir ar y defnydd a ganiateir yma a bydd yn cael ei gadw wedyn i’r 
dibenion hynny’n unig. 
  
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. 
 
(10) Rhaid defnyddio llechi naturiol o liw unffurf yn ddeunydd to ar yr adeilad arfaethedig. 
  
Rheswm: Er mwyn sicrhau golwg foddhaol i’r datblygiad. 
 
(11) Mae darpariaethau Dosbarth A,B,C,D,E ag F o Ran 1 o Atodlen 2 o’r Rheolau Cynllunio Gwlad 
a Thref (Datblygiad Cyffredinol o Ganiateir) 2013 (neu unrhyw Orchymyn sy’n diddymu ac yn 
ailddeddfu’r Gorchymyn hwnnw) drwy hyn yn cael ei eithrio. 
  
Rheswm: Yn niddordebau mwynderau preswyl a gweledol. 
 
(12) Rhaid i ddwr wyneb a dwr budr ddraenio o’r safle ar wahan. 
  
Rheswm: Er mwyn gwarchod y cyfan o’r garthffos gyhoeddus. 
 
(13) Ni chaniateir i ddwr wyneb lifo yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i’r sustem 
garthffosiaeth gyhoeddus. 
  
Rheswm: Atal gormod o ddwr rhag llifo i’r sustem garthffosiaeth gyhoeddus, gwarchod iechyd a 
diogelwch preswylwyr a sicrhau na chaif yr amgylchedd ei niweidio. 
 
(14) Ni chaiff dwr draenio tir arllwys yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol i’r system 
garthffosiaeth gyhoeddus. 
  
Rheswm: Rhwystro gormod o ddwr rhag llifo i’r system garthffosiaeth gyhoeddus a llygru’r amgylchedd. 
 
(15) Ni chaiff unrhyw waith datblygu ddigwydd hyd nes y caiff cynllun ar gyfer creu sgrin derfyn 
rhwng y plot a’r annedd yn 7 Ger y Mor a 12 Ger y Mor, a fydd yn cynnwys ffens acwstig, ei 
gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo yn ysgrifenedig ganddo. Bydd rhaid i’r 
cynllun gynnwys amserlen ar gyfer codi’r sgrin derfyn ac unwaith y bydd y sgrin wedi cael ei 
chodi yn unol a’r manylion a gymeradwywyd, bydd rhaid cadw’r sgrin am byth. Os bydd angen 



newid y sgrin oherwydd ei bod wedi treulio neu oherwydd difrod damweiniol neu fel arall, bydd 
rhaid i’r sgrin newydd fod o’r un fanyldeb a’r un a gymeradwywyd yn wreiddiol. 
 
Rheswm: Er lles mwynderau a phreifatrwydd 
 
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: PCYFF2, PCYFF3, 
TAI5, TAI8, TAI15 a TRA2 
 
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: 24/07/2019 10.2 

Rhif y Cais: VAR/2019/32 

Ymgeisydd: Mr J Hewitt 

Bwriad: Cais dan Adran 73A i amrywio amod (02) (manylion draenio) o ganiatâd cynllunio cyfeirnod 
17C126F/DA (cais mewn perthynas â’r materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi annedd) er mwyn galluogi 
cyflwyno'r manylion yn dilyn cychwyn gwaith yn / Application under Section 73A for the variation of 
condition (02) (drainage details) of planning permission reference 17C126F/DA (application for reserved 
matters for the erection of a dwelling) so as to allow for the submission of drainage details following the 
commencement of works at 

Lleoliad: Yr Erw, Llansadwrn 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Joanne Roberts) 

Argymhelliad: Caniatáu  

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion am fod y cais yn groes i bolisïau’r Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd, ond mae’n gais y dymuna’r Awdurdod Cynllunio Lleol ei gymeradwyo. 

Y Cynnig a’r Safle 

Mae safle’r cais wedi’i leoli yng Nghlwstwr Llansadwrn. 



Mater(ion) Allweddol 

Y mater allweddol yn yr achos hwn yw p’un a ddarparwyd manylion digonol i ddangos sut bydd dŵr 
wyneb sy’n llifo o’r fynedfa gerbydau a’r ardal barcio yn cael ei reoli a’i gadw oddi mewn i gwrtil y safle. 

Mae sefyllfa wrth gefn yn bodoli (caniatâd wedi’i ddiogelu), fodd bynnag mae’r datblygiad wedi cychwyn 
heb gyflawni amodau. Mae’r cais hwn felly’n ceisio cael rheolaeth ar y sefyllfa fel bod modd cyflwyno’r 
manylion a chytuno arnynt ar ôl cychwyn y gwaith, fodd bynnag mae’r newid dilynol mewn polisi yn sgil 
mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn ffactor o bwys y mae’n rhaid ei gymryd i ystyriaeth.  

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 PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu  
Polisi TAI 6: Tai Mewn Clystyrau  
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 
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 

Ymgynhorai Ymateb 

Cynghorydd Carwyn Jones Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Lewis Davies Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Alun Roberts Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cyngor Cymuned Cwm Cadnant Community 
Council 

Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) 

Mae'r manylion a gyflwynwyd yn ymweld yn 
ffoddhaol i reoli rhediad dwr gwyneb o'r datblygiad 
arfaethedig. 

Ymateb i’r Cyhoeddusrwydd 

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r cais mewn tair ffordd; sef gosod rhybudd ger y safle, anfon llythyrau 
hysbysu personol at berchnogion yr eiddo cyfagos, a thrwy roi hysbyseb yn y wasg leol. Y dyddiad olaf ar 
gyfer derbyn sylwadau oedd 10/06/2019. 

Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad roedd un person wedi anfon sylwadau, a dyma grynodeb o’r prif bwyntiau 
a gododd isod: 

• Mae’r ymgeisydd yn rhoi’r argraff fod y ffosydd cerrig ar dir o ansawdd da, fodd bynnag mae rhan o’r
safle ar graig. Nid oes modd gwneud asesiad manwl gan fod yna gynhwysydd storio mawr yn lleoliad y 
ffos gerrig. 
• Bydd y dŵr o’r cwteri, sinciau, y bath a’r gawod oll yn mynd i’r ffosydd cerrig arfaethedig. Mae’r rhain o
fewn 5 llath o gwrs dŵr sy’n llifo ar hyd ochr y briffordd. Petai llifogydd, byddai’r cwrs dŵr yn sicr yn cael ei 
lygru. 
• Mae carthffosiaeth yn cael ei arllwys ar y tir ar hyn o bryd, oes yna unrhyw reolau sy’n ei gwneud yn
ofynnol i gysylltu i’r brif system garthffosiaeth os yw o fewn pellter penodol o’r safle? 



  
Mewn ymateb i’r pwyntiau uchod: 
  
• Mae’r amod y mae’r cais hwn yn ceisio ei amrywio a’i gyflawni yn ymwneud â rheoli dŵr wyneb sy’n ffoi 
o’r fynedfa gerbydau a’r ardal barcio yn unig, ac nid yw’n ymwneud â draenio o’r annedd arfaethedig, a 
gafodd ei ystyried a’i gymeradwyo fel rhan o’r ceisiadau blaenorol (amlinellol a materion a gadwyd yn ôl). 
Nodir hefyd nad yw’r cynhwysydd storio y cyfeirir ato wedi ei leoli yn ardal y fynedfa gerbydau a’r lle 
parcio. 
• Bwriedir cysylltu i’r brif system ar gyfer gwaredu carthffosiaeth. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
17C126 - Datblygu tir ar gyfer codi tai ar rhan o / Residential development of land part of O.S 4668 near 
Caerau, Llansadwrn. Gwrthod / Refused 11.5.89 
17C126A - Cais amlinellol ar gyfer codi annedd ynghyd a chreu mynedfa newydd ar dir yn / Outline 
application for the erection of a dwelling together with the construction of a new vehicular access on land 
at Caerau, Llansadwrn Gwrthod / Refused 2.7.03 
17C126B Creu mynedfa newydd ar gyfer cerbydau yn/Construction of a new vehicular access at Caerau, 
Llansadwrn Caniatau/Granted 6.11.03 
17C126C Cais amlinellol ar gyfer codi annedd yn/Outline application for the erection of a dwelling at 
Caerau, Llansadwrn Gwrthod / Refused 7.10.04 
17C126D Cais amlinellol ar gyfer codi annedd ar dir ger/Outline application for the erection of a dwelling 
on land adjoining Caerau, Llansadwrn Caniatau / Granted 9.3.12 
17C126E/DA Cais am faterion a gadwyd yn ôl ar gyfer mynedfa a gosodiad ar dir yn / Application for 
reserved matters for access and layout on land at Caerau, Llansadwrn Caniatau/Granted 27.3.14 
17C126F/DA ais am faterion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi annedd ar dir ger / Application for reserved 
matters for the erection of a dwelling on land adj Caerau, Llansadwrn Caniatau/Granted 2.7.15 
17C126G/LUC - Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig 
yn cynnwys gwaith a wnaed ar y fynedfa er mwyn gweithredu caniatâd 17C126F/DA ar dir ger / 
Application for a Lawful Development Certificate for proposed use or development comprising of works to 
access undertaken to implement planning permission 17C126F/DA on land adjacent to Caerau, 
Llansadwrn Cyfreithiol / Lawful 15.10.18 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae egwyddor y datblygiad yn y lleoliad hwn eisoes wedi’i sefydlu o dan ganiatâd cynllunio amlinellol rhif 
17C126D ac wedyn drwy’r caniatâd dilynol i’r materion a gadwyd yn ôl o dan geisiadau 17C126E/DA a 
17C126F/DA. Ymhellach i hyn, cyflwynwyd tystysgrif cyfreithlondeb ar 15 Hydref 2018 yn cadarnhau bod 
y datblygiad wedi’i weithredu’n gyfreithlon yn rhinwedd gwaith i’r fynedfa fel bod y caniatâd cynllunio ar 
gyfer codi annedd wedi’i ddiogelu am byth. 
  
Fodd bynnag, cafodd y gwaith uchod ei wneud heb yn gyntaf gyflawni amod (02) o gais cynllunio rhif 
17C126F/DA oedd yn gofyn bod yr ymgeisydd yn cyflwyno manylion i ddangos sut bydd dŵr wyneb sy’n 
llifo o’r fynedfa gerbydau a’r ardal barcio yn cael ei reoli a’i gadw oddi mewn i gwrtil y safle cyn dechrau ar 
y datblygiad. 
  
Mae’r cais hwn felly’n ceisio cael rheolaeth ar y sefyllfa trwy gyfrwng cais o dan Adran 73A i amrywio 
gofynion yr amod er mwyn galluogi cyflwyno’r manylion angenrheidiol ar ôl dechrau ar y gwaith. Yn 
ogystal, mae’r manylion y gofynnwyd amdanynt wedi eu darparu fel rhan o’r cais fel bod modd amrywio a 
chyflawni’r amod ar yr un pryd. 
 
Fodd bynnag, ers mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd), mae Llansadwrn nawr 
yn cael ei adnabod fel clwstwr lle mae’n rhaid i unrhyw annedd newydd fod ar gyfer angen lleol 
fforddiadwy neu ar safle mewn-lenwi. Mae’r cais felly’n groes i ddarpariaethau polisi TAI 6 y CDLl ar y 
Cyd; fodd bynnag, mae sefyllfa wrth gefn yn bodoli gan fod y safle’n elwa o ganiatâd wedi’i ddiogelu ar 
gyfer codi annedd. 



  
Fel y nodir uchod mae’r manylion oedd yn ofynnol yn yr amod wedi cael eu cyflwyno fel rhan o’r cais ac 
ar ôl ymgynghori â’r Adain Ddraenio, cafwyd cadarnhad fod y manylion a gyflwynwyd yn dderbyniol ac yn 
bodloni gofynion yr amod yn ôl-weithredol. Mae’r manylion a gyflwynwyd yn dangos y bydd dŵr wyneb 
sy’n llifo o’r ardal barcio yn cael ei arllwys i’r ffos gerrig arfaethedig, ac yn yr un modd bydd dŵr sy’n llifo 
o’r darn tarmac o’r fynedfa yn cael ei gyfeirio i aco-channel a’i gario i’r ffos gerrig. 
  
Mae cymeradwyo cais o dan Adran 73A i bob pwrpas yn golygu rhoddi caniatâd newydd ar gyfer y 
datblygiad, ac er gwaetha’r ffaith fod y datblygiad nawr yn cael ei ystyried yn un sy’n groes i’r polisïau a 
fabwysiadwyd oherwydd y newid dilynol yn y polisi ers rhoddi’r caniatâd gwreiddiol, mae sefyllfa wrth gefn 
eisoes yn bodoli serch hynny, ac roedd y mater sylfaenol yn yr achos hwn yn ymwneud â materion 
draenio. 
  
Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn ymwybodol o bryderon lleol ynglŷn â’r ffaith mai ychydig iawn o waith 
sydd wedi digwydd i adeiladu’r annedd a gymeradwywyd, a bod yr ymgeiswyr ar hyn o bryd yn byw mewn 
carafanau statig ar y safle ers mis Tachwedd 2016. Fodd bynnag, mae hawliau yn gysylltiedig â 
datblygiad a ganiatawyd yn caniatáu gosod carafanau a byw ynddynt dros dro tra bod y datblygiad yn 
mynd rhagddo. 
  
O ganlyniad i’r methiant i gyflawni amodau ar y caniatadau gwreiddiol, hyd yma nid yw’r ymgeiswyr wedi 
gallu bwrw ymlaen ymhellach ag adeiladu’r annedd a disgwylir, ar ôl cael penderfyniad ar y cais cyfredol, 
y byddai gwaith yn cychwyn i adeiladu’r annedd. Mae’r ymgeiswyr hefyd wedi cael gwybod bod yr hawliau 
datblygiad a ganiatawyd sy’n gadael iddynt fyw mewn carafanau ar y safle, ond yn gymwys mewn 
perthynas â datblygiad y tir ac na allant ddibynnu ar yr hawliau hyn yn ddi-ben-draw pe na bai’r datblygiad 
yn bwrw ymlaen mewn modd amserol. 
 
Casgliad 
 
Er gwaetha’r ffaith fod dechrau’r gwaith heb yn gyntaf gyflawni’r amod y sonnir amdano uchod yn golygu 
bod yr ymgeisydd wedi torri amod, a’i bod yn agored i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gymryd camau 
gorfodaeth ffurfiol trwy gyflwyno Rhybudd Tor-Amod, byddai caniatáu’r cais presennol yn cyflawni’r un 
canlyniad ac yn galluogi’r datblygiad i fynd yn ei flaen. 
  
Mae’r manylion oedd eu hangen yn yr amod wedi cael eu cyflwyno fel rhan o’r cais, ac ar ôl ymgynghori 
â’r Adain Ddraenio, canfuwyd eu bod yn dderbyniol ac yn bodloni gofynion yr amod. 
  
Yn amlwg, nid yw’r sefyllfa bresennol ar y safle yn ddelfrydol a bydd y cais presennol yn fodd i ddatrys y 
sefyllfa yn foddhaol fel y gall yr ymgeisydd nawr ymgymryd â’r gwaith i adeiladu’r annedd sydd wedi’i 
gymeradwyo. 
 
Argymhelliad 
 
(01) Bydd raid adeiladu pob dreif gerbydau ar oleddf na fydd yn ddim mwy serth nag 1 mewn 20 
am y 5 metr cyntaf yn ôl o ochr agosaf y llwybr cerdded cyffiniol.  
 
Rheswm: Er mwyn lleihau’r perygl, rhwystr ac anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd a’r fynedfa.  
 
(02) Ni chaniateir ar unrhyw adeg i wal/gwrych/ffens derfyn bresennol y briffordd nac unrhyw ffin 
terfyn newydd a godir yn wynebu'r briffordd fod yn uwch nag 1 metr uwchlaw lefel cerbydlon y 
ffordd sirol gyfagos o naill ben ffin y safle â'r briffordd i'r llall ac ni chaniateir codi unrhyw beth 
uwch na hynny o fewn 2 metr i'r cyfryw wal/gwrych/ffens neu unrhyw ffin terfyn newydd.  
 
Rheswm: Er mwyn sicrhau rhyngwelededd digonol rhwng y fynedfa a’r briffordd gyhoeddus gyfredol a 
hynny er diogelwch a hwylustod defnyddwyr y briffordd a’r fynedfa.  
 



(03) Bydd wyneb bitwmen yn cael ei osod ar y fynedfa am y 5 metr cyntaf o ymyl agosaf y 
Briffordd Sirol a bydd y system draenio dŵr wyneb wedi cael ei chwblhau ac yn gwbl weithredol 
cyn y bydd neb yn symud i mewn i’r annedd.  

Rheswm: Er mwyn lleihau perygl, rhwystr ac anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd a’r datblygiad. 

(04) Bydd y lle troi’n cael ei gwblhau mewn modd sy’n cydymffurfio’n llwyr â’r manylion fel a 
ddangosir ar y cynllun / darluniad cyfeirnod AL0006 a gyflwynwyd cyn y bydd rhywun yn symud i 
mewn i’r annedd a bydd yn cael ei gadw wedyn i’r dibenion hynny’n unig.  

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) Bydd rhaid sicrhau bod gosodiad y fyndfa a dull ei hadeiladu yn cydymffurfio yn llwyr gyda y 
cynlluniau a gyflwynwyd, Dyluniad Rhif. AL0006 cyn y bydd rhywun yn symud i mewn i’r annedd 
ac wedyn bydd raid cadw’r fynedfa yn glir o bob rhwystr parhaol a’i defnyddio i ddibenion 
mynediad yn unig. 

Rheswm: Er mwyn lleihau perygl, rhwystr ac anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd a’r datblygiad. 

(06) Rhaid draenio carthion a dwr wyneb ar wahan oddi ar y safle. 

Rheswm: I warchod y cyfan o’r system garthffosiaeth gyhoeddus. 

(07) Ni chaniateir i unrhyw ddŵr wyneb ac/neu ddŵr sy’n draenio oddi ar y tir gysylltu’n 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda’r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus.  

Rheswm: Atal gormod o ddŵr rhag llifo i’r system garthffosiaeth gyhoeddus, gwarchod iechyd a 
diogelwch y preswylwyr cyfredol a sicrhau na fydd yr amgylchedd yn cael ei lygru neu ei niweidio. 

(08) Bydd y system ar gyfer draenio dŵr wyneb yn cael ei chwblhau mewn modd sy’n 
cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a gyflwynwyd, darluniad cyfeirnod AL0006 cyn y bydd neb yn 
symud i mewn i’r annedd. 

Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei ddraenio’n ddigonol ac atal y risg gynyddol o lifogydd ar ac 
oddi ar y safle.  

(09) 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 a ganiatawyd dan caniatad cynllunio rhif 17C126F/DA.

 Cynllun Safle Arfaethedig: AL0003 dyddiedig Mawrth 2015 a ganiatawyd dan caniatad
cynllunio rhif 17C126F/DA.

 Cynlluniau Llawr Arfaethedig: AL0004 dyddiedig Mawrth 2015 a ganiatawyd dan caniatad
cynllunio rhif 17C126F/DA.

 Edrychiadau Arfaethedig: AL0005 dyddiedig Mawrth 2015 a ganiatawyd dan caniatad
cynllunio rhif 17C126F/DA.

 Trawsdoriad A-A: AL0005 dyddiedig Mawrth 2015 a ganiatawyd dan caniatad cynllunio rhif
17C126F/DA.

 Cynllun Draenio Safle Arfaethedig: AL0006 dated 25 October 2016.

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: PCYFF1, PCYFF2, 
PCYFF3, PCYFF4 a TAI 6. 

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: 24/07/2019 10.3 

Rhif y Cais: VAR/2019/42 

Ymgeisydd: Mr.  Mark Wheldon Jones 

Bwriad: Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (02) o ganiatâd cynllunio rhif 46C410F (Codi 13 o dai) er 
mwyn galluogi cyflwyno manylion terfynnau ar ôl i'r gwaith gychwyn ynghyd a dileu amod (07) (ecoleg) yn 
/ Application under Section 73A for the variation of condition (02) of planning permission reference 
46C410F (Erection of 13 dwellings) so as to allow details of demarcation to be submitted after work has 
begun together with the deletion of condition (07) (ecology) at 

Lleoliad: Garreg Fawr Farm, Bae Trearddur Bay 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Gwen Jones) 

Argymhelliad: Caniatáu  

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor am fod y cynnig yn groes i bolisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, ond 
mae’n gais y dymuna’r Awdurdod Cynllunio Lleol ei gymeradwyo. 

Y Cynnig a’r Safle 

 Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (02) o ganiatâd cynllunio rhif 46C410F (Codi 13 o dai) fel y gellir 
cyflwyno manylion ffensio, waliau ac ati ar ôl i'r gwaith gychwyn ynghyd â dileu amod (07) (ecoleg) yn 
Garreg Fawr Farm, Trearddur. 



Mater(ion) Allweddol 

Y mater allweddol gyda’r cais yw bodolaeth y sefyllfa wrth gefn (mae caniatâd cynllunio yn bodoli eisoes), 
pa mor debygol yw hi y bydd y caniatâd sy’n bodoli yn cael ei ddefnyddio, a bod unrhyw niwed a fyddai’n 
cael ei greu gan y caniatâd sy’n bodoli yn cael ei gydbwyso yn erbyn y cynllun arfaethedig ac unrhyw 
welliant mae’r cais yn ei gynnig tu hwnt i’r sefyllfa wrth gefn. 

Polisïau 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi TAI 5: Tai Marchnad Lleol  

Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

Ymgynhorai Ymateb 

Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor Dim ymateb 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Dim ymateb 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd  / Joint Planning 
Policy Unit 

Dim ymateb 

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Dim ymateb 

Cynghorydd John Arwel Roberts Dim ymateb 

Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes Dim ymateb 

Cyngor Cymuned Trearddur Community Council Dim ymateb 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Sylwadau 

Head of Service (Housing) Dim ymateb 

Gwasanaeth Addysg / Education Service Dim ymateb 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Sylwadau 

Gosodwyd hysbysiadau ger y safle a rhoddwyd gwybod i ddeiliaid eiddo cyfagos trwy lythyr. Cafodd y 
cais ei hysbysebu yn y papur newydd lleol hefyd gan fod y datblygiad yn groes i bolisïau cynllunio. Y 
dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau yw 10/7/19. Ar adeg ysgrifennu’n adroddiad nid oedd unrhyw 
lythyrau wedi dod i law. 

Hanes Cynllunio Perthnasol 

46C410F – Cais llawn i godi 13 o dai ynghyd ag adeiladu mynedfa newydd i gerbydau yn Garreg Fawr 
Farm, Trearddur – 12/5/16 – Caniatawyd  

SCR/2019/24 – Barn sgrinio ar gyfer diwygio amod (02) o ganiatâd cynllunio rhif 46C410F (Codi 13 o dai) 
fel y gellir cyflwyno manylion terfynau ar ôl i'r gwaith gychwyn yn Garreg Fawr Farm, Trearddur– 17/6/19 
– Nid oedd angen Asesiad Effaith ar yr Amgylchedd



SCR/2019/25 – Barn sgrinio ar gyfer diwygio amod (07) o ganiatâd cynllunio rhif 46C410F (Codi 13 o dai) 
fel y gellir cyflwyno manylion ecoleg ar ôl i'r gwaith gychwyn yn Garreg Fawr Farm, Trearddur – 19/6/19 – 
Nid oedd angen Asesiad Effaith ar yr Amgylchedd 

Prif Ystyriaethau Cynllunio 

Mae’r egwyddor o ddatblygu’r safle at ddibenion preswyl eisoes wedi’i sefydlu. Cafodd cais cynllunio ei 
gymeradwyo o dan gyfeirnod 46C410F i godi 13 o dai. Mae gwaith wedi cychwyn ar y safle; felly, mae’r 
cais cynllunio wedi’i weithredu ac mae’r caniatâd wedi’i ddiogelu. 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Ers mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, caiff Bae Trearddur ei adnabod fel Pentref Arfordirol a 
Gwledig o dan ddarpariaeth Polisi TAI 5. Nid yw’r polisi’n cefnogi’r ddarpariaeth o dai marchnad agored. 
Fodd bynnag, gan fod caniatâd cynllunio yn bodoli ar safle’r cais, mae’n rhaid ystyried yr isod:- 

· Ydi hi’n debygol y gellir gweithredu’r caniatâd sy’n bodoli?
· Ydi’r newidiadau i’r caniatâd yn well na’r hyn a gymeradwywyd yn flaenorol?

Mae cais cynllunio am 13 o dai wedi’i gymeradwyo ar y safle o dan gais cynllunio rhif 46C410F ac mae 
gwaith wedi cychwyn ar y safle. Mae’r caniatâd cynllunio felly wedi’i ddiogelu. 

Diwygio amod (02) (Creu Terfynau) 

Roedd amod (02) o’r caniatâd cynllunio blaenorol 46C410F yn ei gwneud yn ofynnol i’r ymgeisydd 
ddarparu manylion am ffensio, codi waliau neu ddulliau eraill o greu terfynau i’r safle cyn dechrau gwaith 
ar y safle. Fodd bynnag, mae gwaith eisoes wedi cychwyn ar y safle ac mae’r ymgeisydd yn dymuno 
diwygio’r amod fel y gall ddarparu’r wybodaeth ar ôl dechrau’r gwaith. Mae manylion am ffensio a’r 
ddulliau eraill o greu terfynau wedi eu darparu gyda’r cais cynllunio ac ystyrir bod y wybodaeth a 
gyflwynwyd yn dderbyniol. 

Terfyn A-E, F-G, G-H, H-I – Mae’r ffens bresennol o byst concrid a weiren wedi cael ei hatgyweirio. 
Tynnwyd yr holl rannau diffygiol, gan osod ffens newydd yn eu lle i ddod â’r ffens i safon dderbyniol. Mae 
wyneb y graig wedi ei thrimio i ongl isafswm o 10 gradd a phlannwyd Draenen Wen, Draenen Ddu a 
Chelyn wrth droed y graig. 
Terfyn E - F – Clawdd newydd wedi’i ffurfio gan blannu Draenen Wen, Draenen Ddu a Chelyn ar ei ben. 
Terfyn A-B (y ffiniau cefn rhwng eiddo preswyl) – ffens o byst coed 1.6m o uchder. 
Terfyn B - C (y ffiniau tu blaen rhwng eiddo preswyl) – Cyrb ymyl concrid befel-dwbl. 
Terfyn C-D – Wedi atgyweirio’r wal gerrig a chywiro’r holl rannau diffygiol. 

Dileu amod (07) (Ecoleg) 

Roedd amod (07) o’r caniatâd cynllunio blaenorol 46C410F yn datgan y byddai’n rhaid clirio’r safle a 
gwneud y gwaith dymchwel tu allan i’r tymor nythu ac y byddai’n rhaid cael adroddiad ecolegol wedi’i 
ddiweddaru ar gyfer unrhyw waith a wnaed yn ystod y tymor nythu. 

Fe wnaed gwaith i glirio’r safle a gwaith dymchwel tu allan i’r tymor nythu; fodd bynnag, roedd angen 
arolwg wedi’i ddiweddaru ar gyfer darn byr o brysgwydd a gwair hir er mwyn siecio a oedd adar yn nythu, 
gan y byddai’r gwaith i dynnu’r prysgwydd a’r gwair hir yn digwydd yn ystod y tymor nythu. Roedd yr 
adroddiad diweddaraf yn cadarnhau na ddaethpwyd o hyd i unrhyw adar yn nythu a chynghorwyd yr 
ymgeisydd i fwrw ymlaen â’r gwaith. 

Ystyrir felly ei bod yn dderbyniol dileu amod (07) gan fod yr ymgeisydd wedi cwrdd â gofynion yr amod. 
Ac ni fyddai unrhyw ddiben i gadw’r amod ar ôl i’r gwaith o ddymchwel a chlirio’r safle ddigwydd. Hyd yma 
mae safle’r cais wedi cael ei glirio. 



Eiddo preswyl gerllaw 

Mae deiliaid eiddo gerllaw wedi cael gwybod am y datblygiad, a’r dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau 
yw 10/07/19. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad nid oedd unrhyw lythyrau wedi dod i law. 

Ni ystyrir fod y manylion a gyflwynwyd yn cael effaith negyddol ar fwynderau’r eiddo preswyl gerllaw. 

Casgliad 

Mae’r cais yn groes i Bolisi TAI 5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd; fodd bynnag, y sefyllfa wrth gefn yw 
fod gan safle’r cais ganiatâd cynllunio eisoes am 13 o dai. 

Ystyrir fod y cais blaenorol 46C410F wedi’i weithredu ac mae’r manylion am y gwahanol derfynau a 
gyflwynwyd gyda’r cais cynllunio hwn yn dderbyniol. Ystyrir hefyd ei bod yn dderbyniol tynnu amod (07) 
gan fod yr ymgeisydd wedi cwrdd â gofynion yr amod ac ni fyddai unrhyw ddiben pellach i gadw’r amod. 

Caniatáu yn amodol ar Weithred Amrywio mewn perthynas â thai fforddiadwy. 

Argymhelliad 

(01) Rhaid i ddŵr wyneb a dŵr budr ddraenio o'r safle ar wahân. 

Rheswm: Er mwyn gwarchod y cyfan o'r garthffos gyhoeddus. 

(02) Ni chaniateir i ddŵr wyneb lifo yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i'r sustem 
garthffosiaeth gyhoeddus. 

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 chaiff dŵr draenio tir arllwys yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol i'r system 
garthffosiaeth gyhoeddus. 

Rheswm: Rhwystro gormod o ddŵr rhag llifo i'r system garthffosiaeth gyhoeddus a llygru'r amgylchedd. 

(04) Mae carthffos gyhoeddus yn croesi'r datblygiad arfaethedig ac mae'r lleoliad bras yn cael ei 
nodi ar y Cofnod Statudol - Carthffosydd Cyhoeddus. Dan y Ddeddf diwydiant Dwr 1991 mae hawl 
gan Dwr Cymru i gael at ei offer ar unrhyw adeg. Ni chaniateir i unrhyw ran o'r adeilad fod o fewn 
3 metr i linell y garthffos gyhoeddus. 

Rheswm: Er mwyn gwarchod y cyfan o'r garthffos gyhoeddus ac osgoi difrod iddi. 

(05) Bydd camau lliniaru ar gyfer colli nythod gwenoliaid yn cael eu hymgorffori yn y garej ar blot 
2 o fewn mis i'w chodi oni bai y bydd yr awdurdod cynllunio lleol yn cytuno'n ysgrifenedig fel arall 
a byddant yn cael eu cadw a'u cynnal yn dragwyddol wedyn yn unol ag Adroddiadau Ecolegol 
'Green Man' (28 Mai 2012, adroddiad diweddaru (arolwg adar ac ystlumod) 26 Mehefin 2012 a 
llythyr dyddiedig 10 Awst 2012 a gyflwynwyd dan gais cyfeirnod 46C410F. 

Rheswm: I warchod unrhyw rywogaethau a ddiogelir a all fod yn bresennol ar y safle. 

(06) Rhaid ymgymryd a'r datblygiad a ganiateir gan y caniatâd hwn yn fanwl yn ôl y cynllun(iau) a 
dogfen(nau) a gyflwynwyd isod: 

  Croestoriadau Arfaethedig – 03-02-01-02 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F

  Manylion Adeiladu’r Lôn – 02-02-01B a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F



        Manylion Adeiladu’r Twll Archwilio – 03-03-01 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Manylion Adeiladu’r Twll Archwilio – 03-03-02 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Manylion Adeiladu’r Twll Archwilio – 03-03-03 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Manylion Adeiladu’r Twll Archwilio – 03-03-04-02A a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 
46C410F 

        Manylion Dŵr Wyneb – 03-03-05A a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Manylion y Draeniau Ochrol a Manylion Dynodi’r Siambr – 03-03-06 a dderbyniwyd gyda chais 
cynllunio 46C410F 

        Manylion am y Deunydd Cynnal Peipiau – 03-03-08A a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 
46C410F 

        Gosodiad a Ffiniau’r Safle – Llwybrau Llifogydd – 01-01-01 a dderbyniwyd gyda chais 
cynllunio 46C410F 

        Gosodiad y Safle – 01-01-02 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Drychiadau ar gyfer Tŷ Math A - a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Cynlluniau Llawr ar gyfer Tŷ Math A - a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Drychiadau a Chynlluniau Llawr Tŷ Math C a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Arolwg Topograffaidd – 01-01-01 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Croestoriad Hydredol ar gyfer carthffosydd arllwys oddi ar y safle drwy’r cae gwaelod – 03-02-
02 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Croestoriad Hydredol ar gyfer carthffosydd ar lôn y stad gan gynnwys carthffosydd rhwng yr 
anheddau fferm presennol – 03-02-01-01 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Gosodiad y Safle ar gyfer draenio dŵr budr a dŵr wyneb o’r stad – 03-01-01 a dderbyniwyd 
gyda chais cynllunio 46C410F 

        Drychiadau croestoriadol yr anheddau arfaethedig/presennol o edrych arnynt o llinell ganol 
lôn y stad – 00-00-00 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 46C410F 

        Drychiadau a Chynlluniau Llawr ar gyfer Tŷ Math B - a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 
MAO/2019/10 

        Gosodiad Arfaethedig y Lôn a’r Plot – 02-01-01 a dderbyniwyd gyda chais cynllunio 
VAR/2019/42 
  
 o dan cais cynllunio 46C410F, MAO/2019/10 and VAR/2019/42. 
  
Rheswm: I osgoi unrhyw amhaeaeth 
 
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: PCYFF2, PCYFF3, 
TAI5 
 
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. 
  


