
Pwyllgor Cynllunio: 24/07/2019 11.1 

Rhif y Cais: OP/2019/8 

Ymgeisydd: Mr. John Jones 

Bwriad: Cais amlinellol gyda’r holl faterion wedi eu cadw’n ôl ar gyfer codi annedd ar dir yn / Outline 
application with all matters reserved for the erection of a dwelling on land at 

Lleoliad: Tyn Pwll, Brynsiencyn 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Gwen Jones) 

Argymhelliad: Caniatáu 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Cyflwynir y cais i’r pwyllgor cynllounio gan fod yr ymgeisydd yn perthyn i aelod etholedig o’r cyngor. 

Y Cynnig a’r Safle 

Mae safle’r cais wedi’i leoli o fewn ffin ddatblygu Brynsiencyn. Mae’r llain tir wedi’i leoli i lawr lôn gul ddi-
ddosbarth sy’n arwain at lond llaw o dai preswyl eraill. 

Cais amlinellol yw hwn gyda’r holl faterion wedi’u cadw’n ôl ar gyfer codi annedd ar dir yn Tyn Pwll, 
Brynsiencyn. 

Mater(ion) Allweddol 

Y materion allweddol yw a ydyw’r datblygiad yn cydymffurfio â pholisïau perthnasol, a yw’r ffordd fynediad 
sy’n arwain at y safle’n ddigonol ac a fyddai’r cynnig yn cael effaith negyddol ar eiddo preswyl 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 TRA 4 : Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

Ymgynhorai Ymateb 

Dwr Cymru/Welsh Water Caniatad Amodol 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) 

Sylwadau Safonol 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Caniatad Amodol 

Cyngor Cymuned Llanidan Community Council Cefnogi 

Cynghorydd Eric Wyn Jones Dim ymateb 

Cynghorydd Dafydd Roberts Dim ymateb 

Hysbysebwyd y cais drwy roi rhybudd ar y safle ac anfon llythyrau at ddeiliad eiddo cyfagos. Y dyddiad 
cau ar gyfer derbyn sylwadau oedd 24 Gorffennaf 2019. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, nid oedd 
unrhyw lythyrau wedi dod i law. 

Hanes Cynllunio Perthnasol 

Dim 

Prif Ystyriaethau Cynllunio 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Dywed Polisi PCYFF1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd y bydd cynigion o fewn ffiniau datblygu’n cael eu 
cymeradwyo’n unol â pholisïau a chynigion eraill yn y cynllun. 

Caiff Brynsiencyn ei nodi fel Pentref Lleol dan ddarpariaethau Polisi TAI4. Dywed y polisi y bydd cynigion 
ar gyfer tai marchnad agored mewn Pentrefi Lleol yn cael eu caniatáu ar yr amod eu bod yn cydymffurfio 
â meini prawf y polisi. 

Ystyrir bod y terfynau uchaf ac isaf a ddarperir fel rhan o’r cais cynllunio yn dderbyniol a bod safle’r cais o 
fewn ffin ddatblygu Brynsiencyn. 

Priffyrdd 

Ceir mynediad i’r safle ar hyd lôn fach gul sy’n arwain at Stryd Fawr, Brynsiencyn. Mae’r Awdurdod 
Priffyrdd wedi cadarnhau bod safle’r cais wedi’i leoli oddi ar ffordd breifat sydd heb ei mabwysiadu, sydd 
ar hyn o bryd yn gwasanaethu nifer o eiddo eraill, a gan mai cais am un tŷ yn unig yw hwn ni fydd yn creu 
cynnydd sylweddol mewn traffig a fyddai’n effeithio’n andwyol ar y briffordd. Felly, maent wedi argymell 
caniatáu gydag amodau. 



Safle, Dyluniad, Edrychiad Allanol, Tirlunio ac Ystyriaethau Mwynderau 

Caiff leoliad bras yr annedd ei ddangos ar y cynllun bloc arfaethedig gyda manylion am y mesuriadau 
uchaf ac isaf. Mae’r holl fanylion eraill wedi cael eu cadw’n ôl ar gyfer eu hystyried yn y dyfodol. 

Mae’r plot wedi’i leoli ar lefel is na’r anheddau presennol ar y Stryd Fawr. Nid ystyrir y byddai codi annedd 
yn y lleoliad hwn yn cael effaith negyddol ar fwynderau eiddo cyfagos.   

Bydd dyluniad, edrychiad allanol a thirlunio yn cael sylw ar adeg ystyried y materion a gadwyd yn ôl. 

Casgliad 

Mae safle’r cais o fewn ffin ddatblygu Brynsiencyn ac mae’n cydymffurfio â gofynion Polisi TAI 4. Mae’r 
Awdurdod Priffyrdd wedi cadarnhau eu bod yn fodlon gyda’r cynnig a bod y cynnig yn cydymffurfio â 
gofynion TRA2. 

Argymhelliad 

(01) Bydd manylion y fynedfa, ymddangosiad, tirlunio, gosodiad a graddfa (a elwir yn “y materion 
wrth gefn” o hyn allan) yn cael eu cyflwyno ac yn cael eu cymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr 
awdurdod cynllunio lleol cyn y bydd unrhyw ddatblygiad yn cael ei gyflawni yn unol â’r hyn a 
gymeradwywyd.  

Rheswm: Mae’r cais yn un ar gyfer caniatâd cynllunio amlinellol. 

(02) Bydd unrhyw gais ar gyfer cymeradwyo’r materion wrth gefn yn cael ei wneud i’r awdurdod 
cynllunio lleol ddim hwyrach na thair blynedd o ddyddiad y caniatâd hwn.  

Rheswm: Er mwyn atal croniad caniatâd cynllunio er mwyn galluogi’r Cyngor i adolygu addasrwydd y 
datblygiad yng ngoleuni’r amgylchiadau a newidiwyd ac er mwyn cydymffurfio â darpariaethau Adran 
92(2) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.   

(03) Bydd y datblygiad yn dechrau un ai cyn diwedd y pum mlynedd o ddyddiad y caniatâd hwn 
neu cyn i’r ddwy flynedd ddod i ben ers dyddiad caniatâd cymeradwyo’r materion wrth gefn 
diwethaf, pa bynnag un sydd hwyraf.  

Rheswm: Er mwyn atal croniad caniatâd cynllunio er mwyn galluogi’r Cyngor i adolygu addasrwydd y 
datblygiad yng ngoleuni’r amgylchiadau a newidiwyd ac er mwyn cydymffurfio â darpariaethau Adran 
92(2) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.   

(04) Bydd llechi naturiol unlliw yn cael eu defnyddio ar gyfer to’r anheddau arfaethedig. 

Rheswm: Er mwyn sicrhau bod y datblygiad er budd amwynder.  

(05) 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. 
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 Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 



 
(06) Ni chychwynnir ar unrhyw waith datblygu hyd oni fydd cynllun ar gyfer draenio dŵr budr ar y 
safle wedi cael ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’i gymeradwyo ar bapur. Yna, bydd y 
cynllun yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd cyn y bydd neb yn symud i 
mewn i’r datblygiad ac ni chaniateir i unrhyw ddŵr budr pellach gysylltu’n uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol i’r system garthffosiaeth gyhoeddus.  
  
Rheswm: Atal gormod o ddŵr rhag llifo i’r system garthffosiaeth gyhoeddus, gwarchod iechyd a 
diogelwch y trigolion presennol a sicrhau nad oes unrhyw lygredd neu niwed i’r amgylchedd. 
 
(07) 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. 
 
(08) 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 caniatâd 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.  
 
(09) Bydd y lle parcio’n cael ei gwblhau mewn modd sy’n cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a 
gymeradwywyd ymacyn y bydd rhywun yn symud i mewn i’r annedd ac 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. 
 
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, TRA2 a TAI4, 
 
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. 
  


