
Pwyllgor Cynllunio: 04/09/2019 7.1 

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 

Ar gais yr Aelodau Lleol ynglyn a pryderon parthed mynedfa a materion perchnogaeth tir. 

Yn y cyfarfod cychwynnol a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf, penderfynodd yr aelodau ymweld â'r safle. Mae 
dau ymweliad safle wedi cael eu cynnal ers hynny ar 17 Gorffennaf a 7 Awst 2019 a bydd aelodau nawr 
yn gyfarwydd â'r safle. 



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 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) 

Gan fod y safle o fewn ardal llifogydd C2, byddwn 
yn gadael i CNC gwneud sylwadau ar agwedd 
perygl llifogydd y cais. 

Pennaeth y Gwasanaeth - Priffyrdd / Head of 
Service - Highways Dim gwrthwynebiad. 

Cyngor Cymuned Bodorgan Community Council 

Gwrthwynebiad ynglyn a mynediad a materion 
perchnogaeth tir ynglyn a pryderon parthed effaith 
gweledol yn ymwneud a'r wall amddiffyn rhag 
llifogydd. 

Cynghorydd Bryan Owen 
Yn gofyn fod y cais yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor 
Cynllunio oherwydd materion mynediad a 
pherchnogaeth tir. 

Cynghorydd Peter Rogers Yn gofyn fod y cais yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor 
Cynllunio ar y sail fod anghydfod dros 



perchnogaeth tir a fod honiadau pellach nad yw'r 
datblygiad yn cydymffurfio gyda'r pendefyniad 
cynllunio gwreiddiol 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Dim gwrthwynebiad. 

Dwr Cymru Welsh Water Dim sylwadau 

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

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 pedwar 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. 
vii. Mae Tystysgrif A wedi cael ei chwblhau fel rhan o’r ffurflen gais yn dweud mai’r ymgeisydd yw
perchennog y cyfan o’r tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef, nid yw hynny’n wir. 
viii. Nid yw’r ffin yn ffrynt yr eiddo rhwng yr ardd a’r cae i’r ffrin yn adlewyrchiad cywir o’r tir sydd ym
mherchenogaeth yr ymgeisydd. Eiddo cyfagos sydd biau rhan o’r ardal hon, sy’n cynnwys ffosydd cerrig 
ar gyfer dŵr glaw y bydd angen cael gwared arnynt ac adfer y tir i’w gyflwr a’i dopograffi gwreiddiol.   

Mae pwyntiau i - vi uchod yn cael sylw ym mhrif gorff yr adroddiad hwn, a byddwn yn ymateb fel a ganlyn 
i bwyntiau v - viii: 

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. 
vii. Er y gellir cadarnhau fod Tystysgrif A wedi cael ei chwblhau fel rhan o’r cyflwyniad gwreiddiol, fe
ddiwygiwyd hynny wedyn drwy gyflwyno Tystysgrif B ac yn ogystal, cyflwynwyd rhybudd ffurfiol i 
berchennog yr eiddo cyfagos yn unol â’r gofynion statudol.  



viii. Mae problemau/anghydfodau sy’n ymwneud â ffiniau yn faterion cyfreithiol preifat nid materion
cynllunio ac er gwaethaf y ffaith y gall y ffosydd cerrig ar gyfer dŵr glaw fod ar dir nad yw’r ymgeisydd yn 
berchen arno, nid yw hyn o angenrheidrwydd yn gyfystyr â thorri rheolau cynllunio os yw lleoliad y ffosydd 
cerrig yn cydymffurfio gyda’r manylion a gymeradwywyd yn wreiddiol waeth ar dir pwy y maent. Beth 
bynnag, fel y nodwyd uchod, cyflwynwyd rhybudd ffurfiol i berchennog y tir cyfagos fel rhan o’r cais a 
hynny’n unol â’r gofynion statudol. Er hynny, os bydd angen gwneud i ffwrdd â’r ffosydd cerrig, mae 
cynlluniau wedi cael eu derbyn fel rhan o’r cais yn dangos lleoliadau amgen ar gyfer y ffosydd cerrig dŵr 
glaw sydd yn gyfan gwbl ar dir y mae’r ymgeisydd yn berchen arnynt ac sy’n cydymffurfio gyda gofynion 
Rheoli Adeiladu o ran y pellteroedd rhwng adeiladau a ffiniau, sy’n golygu bod lle ar gael i ddarparu 
trefniadau draenio ychwanegol petai hynny’n angenrheidiol.   

Yn ychwanegol at yr uchod, derbyniodd yr Awdurdod Cynllunio Lleol e-bost ar 9fed Gorffennaf yn dilyn y 
cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 3ydd Gorffennaf a cheir manylion am gynnwys yr e-bost 
ac ymateb yr Awdurdod Cynllunio Lleol iddo ym mhrif gorff yr adroddiad. 

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 cais ar wahân yn cael eu cyflwyno mewn ymdrech i ddatrys y materion 
hyn. 

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, o ganlyniad 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 cynllunio 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 sylwadau pellach wedi dod i law yn tynnu sylw at gamgymeriad honedig yn yr adroddiad cychwynnol 
(03.07.2019) mewn perthynas â lleoliad yr annedd o gymharu â'r eiddo cyfagos a'r ffin rhyngddynt. 

Mae'r sylwadau’n dyfynnu'r darn canlynol o'r adroddiad: 

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.  

Mae'r awdur wedi darparu dau lun o'r awyr a gymerwyd yn 2018 a chyn 2015 ac mae'n nodi bod y rhain 
yn dangos nad yw'r ffens derfyn wedi cael ei hail-leoli a bod y wybodaeth a gyflwynwyd i'r Pwyllgor 
Cynllunio felly yn anghywir. 

Dywed yr awdur ymhellach fod y dryswch wedi'i achosi gan y ffaith nad yw'r cynlluniau a gyflwynwyd fel 
rhan o'r ceisiadau cynllunio cychwynnol yn cydymffurfio â chynlluniau OS, Cynlluniau y Gofrestrfa Dir na 
realiti ac ar adeg gosod allan yr adeilad newydd bod y contractwr gwaith daear a’r prif gontractwr 
adeiladu, a oedd wedi derbyn y lluniadau, wedi methu cysoni'r rhain â'r sefyllfa go iawn am sawl diwrnod 
a’u bod wedi gofyn am fynediad i'r eiddo cyfagos sawl gwaith er mwyn mesur ac ail-fesur o bwyntiau yn yr 
adeiladau cyfagos. Methiant fu eu hymdrechion i gymryd mesuriadau cadarn o'r ffens rhwng y ddau eiddo 
a'r adeilad newydd. 

Aiff ymlaen i ddweud, ei bod yn debyg bod y Swyddog Gorfodi, yn ystod yr ymchwiliad gorfodaeth wedi 
defnyddio'r un darluniau a gyflwynwyd wrth ystyried safle'r adeilad newydd. Yna mae'n rhaid gofyn y 
cwestiwn, a yw'r adeilad wedi'i leoli'n gywir oherwydd ei fod yn cydymffurfio â'r sefyllfa a ddangosir ar y 
cais anghywir ond yr un a gymeradwywyd? Neu a yw wedi'i leoli'n gywir o ystyried yr adeiladau eraill? 
Dylid sefydlu hyn cyn rheoleiddio'r achos o dorri amodau oherwydd efallai na fydd toriad yn bodoli o gwbl. 



Mae'n nodi ymhellach mai'r hyn sy'n hysbys yw bod y ffens atal stoc rhwng y ddau eiddo 2 fetr i'r De-
orllewin o ffin gyfreithiol yr eiddo ac fe ddangosir hynny ar gynlluniau OS a Chynlluniau'r Gofrestrfa Dir. 
Unwaith eto, mae hyn yn dystiolaeth o’r camgymeriadau yn y cynlluniau a gyflwynwyd a gellir gweld 
hynny o archwilio'r darluniau atodedig. Mae allosodiad yn y ffens i gyfeiriad y gogledd o'r llinell ffens a 
ddangosir ar y Cynllun Lleoliad Arfaethedig yn rhoi llinell nad yw'n dod i gysylltiad â Byngalos Pen Parc. 
Mewn cymhariaeth, mae’r llinell ragamcanedig ar y cynlluniau OS a Chynlluniau'r Gofrestrfa Tir yn pasio 
drwy 7 Byngalos Pen Parc. Felly mae'n debyg bod y strwythur newydd 2m yn nes at Ben Parc na’r hyn a 
aseswyd gan y Swyddog Gorfodi ac nid ymhellach i ffwrdd. 

Mae'r awdur yn mynd ymlaen i gydnabod y gwerthfawrogir na all yr Adran Gynllunio fod yn rhan o 
anghydfodau perchnogaeth tir, ond mae'n esbonio mai’r camgymeriadau yn y cais cynllunio cychwynnol y 
manylir arnynt a’r gwahaniaeth rhyngddynt â’r dogfennau cyfreithiol a’r Cynlluniau OS, sbardunodd yr 
anghydfod ynghylch y ffiniau yn y lle cyntaf. Dangoswyd bod y ffin gyfan rhwng y ddau eiddo y manylwyd 
arni yn y cynlluniau a gyflwynwyd yn anghywir o gymharu â chynlluniau OS a chynlluniau'r Gofrestrfa Dir 
(mae’r cyfan oll yn bleidiol i’r ymgeisydd ).... 

Ar ôl derbyn y sylwadau uchod, cynhaliwyd asesiad pellach er mwyn deall a sefydlu'r sefyllfa mewn 
perthynas â gwir leoliad y ffin a'r annedd o gymharu â'r manylion a gyflwynwyd ac a gymeradwywyd yn 
gychwynnol fel rhan o'r cais amlinellol a’r cais ar gyfer materion a gadwyd yn ôl. 

Roedd y ffin rhwng Pen Parc a Chae Eithin fel y’i dangosir ar y cynlluniau a gyflwynwyd fel rhan o'r cais 
amlinellol a’r cais ar gyfer materion a gadwyd yn ôl, yn 2.4m o gefn garej annibynnol Pen Parc (ac eithrio'r 
estyniad croes (‘lean to’) i gefn y garej). Mewn gwirionedd, mae'r ffin (sef y ffens atal stoc) wedi’i lleoli 
4.6m o gefn y garej. 

Fodd bynnag, nid yw'r ACLl yn dadlau bod lleoliad y ffens wedi'i newid ond yn hytrach ei bod wedi'i lleoli 
yn y man anghywir ar y dechrau. Mae’r ffaith bod hyn wedi achosi anhawster a dryswch i'r adeiladwyr ar 
adeg lleoli’r annedd newydd yn gwbl ddealladwy.  

Gellir cadarnhau bod y cynlluniau a gyflwynwyd (ac a gymeradwywyd) wedi cael eu defnyddio yn ystod yr 
ymchwiliad gorfodi wrth ystyried safle'r annedd newydd, nid oedd unrhyw fanylion eraill ar gael i asesu 
materion yn eu herbyn, ac mae’n cadarnhau hefyd bod yr anghysondebau rhwng data OS a’r mesuriadau 
gwirioneddol yn fater a ddaeth i'r amlwg wrth geisio sefydlu a oedd y fynedfa newydd a'r dreif yn 
cydymffurfio â'r cynlluniau a gymeradwywyd a bod hyn wedi drysu pethau ymhellach. Yn wir mae ymchwil 
ddilynol wedi datgelu bod cynlluniau'r Arolwg Ordnans ond yn gywir i rhwng 0.5m - 0.9m ar raddfa 1-1250 
a rhwng 1.1m - 2.4m ar raddfa 1-2500 (Ffynhonnell: ordnancesurvey.co.uk) a a fyddai'n egluro'r 
anghysonderau a gafwyd.Mewn perthynas â chynlluniau'r Gofrestrfa Dir, nid yw'n anghyffredin i 
gynlluniau’r Gofrestrfa Dir fod yn wahanol i gynlluniau ceisiadau cynllunio, a dyna’r reswm pam nad yw'r 
ACLl yn cael ei dynnu i mewn i anghydfodau ynghylch perchnogaeth tir. 

Mae'r awdur yn honni bod y ffens atal stoc 2 fetr i'r De-orllewin o ffin cyfreithiol yr eiddo ac fe'i dangosir ar 
gynlluniau'r OS a Chynlluniau'r Gofrestrfa Dir. Gan dybio mai'r cynlluniau y cyfeirir atynt yw'r rhai sy'n cyd-
fynd â'r e-bost, tynnir sylw at y ffaith bod safle'r ffin ar bob un o'r cynlluniau yn wahanol a bod y sefyllfa 
wirioneddol yn cael ei dangos yn gywir i bob pwrpas ar Gynllun y Gofrestrfa Dir, sef oddeutu 2m i'r 
Gogledd Ddwyrain yn hytrach na'r sefyllfa a nodwyd ar y cynlluniau a gyflwynwyd fel rhan o'r cais 
amlinellol a’r cais ar gyfer materion a gadwyd yn ôl. 

Gofynnir y cwestiwn a yw'r adeilad wedi'i leoli'n gywir oherwydd ei fod yn cydymffurfio â'r lleoliad a 
ddangosir ar y cynlluniau anghywir ond a gymeradwywyd neu a yw wedi'i leoli'n gywir o ystyried yr 
adeiladau eraill? 

Yn ôl y cynllun safle a gymeradwywyd o dan y cais ar gyfer materion a gadwyd yn ôl, y pellter rhwng 
talcen Pen Parc a thalcen Cae Eithin oedd 23.2m (12m rhwng cefn garej Pen Parc a Chae Eithin). Y 
pellter gwirioneddol (yn seiliedig ar ddata OS) yw 24.8m rhwng talcennau pob eiddo a 13.6m o gefn garej 
Pen Parc. Mae Cae Eithin felly 1.6m ymhellach i ffwrdd o Ben Parc nag a ddangoswyd ar y cynlluniau a 



gymeradwywyd. Canlyniad hyn yw mai Pen Parc mewn gwirionedd sydd wedi elwa oherwydd bod y ffin 
wedi'i lleoli tua 2m ymhellach i ffwrdd o Ben Parc nag a gymeradwywyd ac nid yw'n ffafrio'r ymgeisydd fel 
y cafodd hynny eu hawlio. 

Mewn ymateb i'r cwestiwn uchod, yr ateb yw 'nid y naill na’r llall'. Ymddengys y gwnaed penderfyniad 
ynghylch lleoliad yr annedd drwy ystyried lleoliad y ffin fel y cafodd ei ‘haltro’ ac o’r herwydd, mae’r ffin 
1.6m ymhellach i ffwrdd o Ben Parc na'r lleoliad a gymeradwywyd ac mae'r annedd hefyd wedi symud i’r 
un graddau. 

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. 

Fel y nodwyd yn Adran 4 uchod, codwyd pryderon ynghylch cywirdeb y ffin yn ffrynt yr eiddo a’r ffaith y 
gall y ffosydd cerrig dŵr glaw yn yr ardal hon fod ar dir nad yw’r ymgeisydd yn berchen arno. Fel y 
cadarnhawyd, mae unrhyw anghydfod sy’n ymwneud â ffiniau yn faterion cyfreithiol preifat ac oherwydd 
bod y dystysgrif berchenogaeth briodol a’r rhybudd wedi cael eu cyflwyno’n unol â’r manylion a 
gyflwynwyd yn wreiddiol, ni fyddai hyn yn gyfystyr â thorri rheolau cynllunio. Os bydd angen gwneud i 
ffwrdd â’r ffosydd cerrig o’u lleoliad cyfredol, mae cynlluniau wedi cael eu derbyn fel rhan o’r cais yn 
dangos lleoliadau amgen ar gyfer y ffosydd cerrig dŵr glaw sydd yn gyfan gwbl ar dir y mae’r ymgeisydd 
yn berchen arnynt ac sy’n cydymffurfio gyda gofynion Rheoli Adeiladu o ran y pellteroedd rhwng 
adeiladau a ffiniau, sy’n golygu bod lle ar gael i ddarparu trefniadau draenio ychwanegol petai hynny’n 
angenrheidiol. 

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. 

Mae pryder wedi’i godi hefyd ynglŷn ag effaith y cynnydd yn lled yr annedd, cynnydd o 250mm, ar uchder 
a traw y to a bod uchder gwirioneddol yr annedd 450mm yn uwch na’r uchder a ganiateir. 

Yr uchder a ganiatawyd o’r lefel llawr gorffenedig i’r Crib oedd 5.40m, ond mae’r uchder gwirioneddol o’r 
lefel llawr gorffenedig i’r crib yn 5.85m, gwahaniaeth o 450mm. Fodd bynnag, gan gymryd i ystyriaeth 
cynnydd bychan yn yr uchder a newid 2 radd i'r traw o 38 i 40 gradd o ganlyniad i gynnydd yn y lled a’r 
ffaith y dylai’r lefel llawr gorffenedig fod wedi bod 170mm yn uwch nag y mae wedi’i adeiladu, 280mm 
yw’r cynnydd yn uchder yr annedd ar y cyfan. Mae hyn yn gynnydd bychan i’r uchder a traw a 
gymeradwywyd, ond mae dal o dan 6m o’r lefel llawr gorffenedig, fel oedd yn ofynnol yn amod (10) y 
caniatâd amlinellol. 

Serch y posibilrwydd na fyddai modd gorfodi’r amod 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.   

Er y gwnaed pob ymdrech i sefydlu'r union ffeithiau mewn perthynas ag amryfal agweddau’r mater hwn, 
mae’n amlwg nad yw hyn yn bosibl bob amser. Pur anaml y mae materion cynllunio (yn enwedig mewn 
perthynas â gorfodaeth Gynllunio) yn ddu a gwyn ac yn aml, ceir 'ardaloedd llwyd'.  

Mae maint y gwahaniaethau rhwng yr hyn a gymeradwywyd a'r hyn a adeiladwyd yn llai pwysig nag 
effeithiau cyffredinol y newidiadau. Yr hyn sy'n glir yw, nid yw'r datblygiad fel y'i adeiladwyd, er gwaethaf 



rhai mân amrywiadau, yn gwyro oddi wrth y manylion a gymeradwywyd i'r fath raddau fel y byddai’n 
arwain at effeithiau sylweddol fwy sy’n golygu y dylid gwrthod y cais. 

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, bydd y wal a’r giât amddiffyn rhag llifogydd 
yn cael eu hadeiladu’n unol â’r manylion sydd wedi eu cynnwys yn yr Asesiad Lliniaru Llifogydd 
(Phil Jones Consultancy, Awst 2018) a’r manylion a ddangosir ar ddarluniad rhif 2250:19:3b: 
Cynllun a Chroestoriad o’r Safle Arfaethedig. Ni fydd unrhyw un yn symud i mewn i’r annedd hyd 
oni fydd y wal a’r giât amddiffyn rhag llifogydd wedi cael eu cwblhau ac yn gweithio’n iawn. 

Rheswm: Gwarchod y datblygiad a phobl a fydd yn byw ynddo yn y dyfodol rhag llifogydd a hynny hyd 
gydol 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. 

• 2250:19:3b: 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: PS5, PCYFF1, 
PCYFF2, PCYFF3, PS17, TAI4, TAI15, AMG2. 

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: 04/09/2019 7.2 

Rhif y Cais: FPL/2019/116 

Ymgeisydd: Oblates of Mary Immaculate 

Bwriad: Cais llawn i newid defnydd hen eglwys i fod yn ddwy uned wyliau ynghyd ag addasiadau ac 
estyniadau yn /Full application for the change of use of former church into two holiday units together with 
alterations and extensions at 

Lleoliad: St. Davids,  Athol Street, Bae Cemaes Bay 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Joanne Roberts) 

Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Ar gais yr is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, Councillor Richard Owain Jones. 

Buo Aelodau i ymweld a’r safle ar 17 Gorfennaf a 7 Awst 2019 ac byddent yn awr yn gyfarwydd gyda’r 
safle. 

Y Cynnig a’r Safle 

Mae’r cais wedi’i gyflwyno ar gyfer trosi’r hen eglwys Gatholig i fod yn ddwy uned ar gyfer eu gosod at 
ddibenion gwyliau ynghyd ag addasiadau ac estyniadau.  



Mae safle’r cais wedi’i leoli o fewn ffin ddatblygu Canolfan Gwasanaethau Lleol Cemaes, mae safle’r cais 
ei hun wedi’i leoli y tu allan i, ond yn hynod agos i’r Ardal Gadwraeth ddynodedig ac mae’r estyniad 
arfaethedig a’r maes parcio wedi eu lleoli o fewn yr Ardal Gadwraeth.   
 
Mater(ion) Allweddol 
 
Y materion allweddol yn yr achos hwn yw a yw’r cais yn cydymffurfio â’r polisïau lleol a chenedlaethol 
perthnasol ac a yw’n dderbyniol o ran dyluniad, effaith ar gymeriad ac edrychiad yr Ardal Gadwraeth 
ddynodedig, amwynderau deiliaid eiddo preswyl cyfagos ac ystyriaethau o ran y briffordd.   
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi Strategol PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig 
Polisi Strategol PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt  
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
Polisi Strategol PS 14: Yr Economi Ymwelwyr  
Polisi ISA 2: Cyfleusterau Cymunedol  
Polisi TRA 4 : Rheoli Ardrawiadau Cludiant  
Polisi PCYFF 1: Ffiniau Datblygu  
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi TWR 2: Llety Gwyliau  
Polisi AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi 
Hanesyddol Cofrestredig  
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 
Canllaw Cynllunio Atodol - Llety Gwyliau (2007) 
Cyfarwyddydd Cynllunio Atodol: Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig Gwledig a Threfol 
(2008) 
Nodyn Cyngor Technegol 14: Cynllunio'r Arfordir (1998) 
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 
Nodyn Cyngor Technegol 13: Twristiaeth (1997) 
Polisi Strategol PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig 
Polisi Strategol PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt  
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
Polisi Strategol PS 14: Yr Economi Ymwelwyr  
Polisi ISA 2: Cyfleusterau Cymunedol  
Polisi TRA 4 : Rheoli Ardrawiadau Cludiant  
Polisi PCYFF 1: Ffiniau Datblygu  
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi TWR 2: Llety Gwyliau  
Polisi AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi 
Hanesyddol Cofrestredig  
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 
Canllaw Cynllunio Atodol - Llety Gwyliau (2007) 
Cyfarwyddydd Cynllunio Atodol: Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig Gwledig a Threfol 
(2008) 
Nodyn Cyngor Technegol 14: Cynllunio'r Arfordir (1998) 
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 
Nodyn Cyngor Technegol 13: Twristiaeth (1997) 
Gwerthfawrogiad Cymeriad Ardaloedd Cadwraeth - Cemaes 
Polisi Strategol PS 20: Diogelu a Lle bo'n Berthnasol Wella Asedau Treftadaeth  
Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (2017) 
Polisi Strategol PS 20: Diogelu a Lle bo'n Berthnasol Wella Asedau Treftadaeth  



Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (2017) 

Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

Ymgynhorai Ymateb 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Mae'r tebygolrwydd o broblemau rhywogaethau 
gwarchodedig yn isel, fodd bynnag, o ystyried 
amddiffyniad ystlumod yn y gyfraith, fel rhagofal, 
cynghorir bod rhaid gwneud hyn gyda gofal os oes 
nodweddion mewn ardaloedd toi a allai guddio 
ystlumod, ac os ceir ystlumod i gysylltu â CNC am 
gyngor. Argymhell bod y daflen Bywyd Gwyllt ac 
Adeiladau Gwarchodedig yn cael ei hanfon at yr 
ymgeisydd. 

Cynghorydd Richard Griffiths Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Aled Morris Jones Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Richard Owain Jones Yn gofyn fod y cais yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor 
Cynllunio am benderfyniad. 

Cyngor Cymuned 

Mae'r Cyngor Cymuned wedi derbyn copiau o 
gwynion sydd wedi eu hanfod i'r Cyngor gan 
gymdogion lleol ac yn cydnabod y cwynion hynny 
am fynediad, y byddai'r datblygiad yn well yn uned 
sengl, ac pwysigrwydd fod y datblygiad yn gweddu 
gyda'r ardal gadwraeth. 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Dim gwrthwynebiad, sylwadau. 

Dwr Cymru Welsh Water Sylwadau ac argymhell amod. 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) Dim sylwadau. 

Pennaeth y Gwasanaeth - Priffyrdd / Head of 
Service - Highways Sylwadau / amodau. 

Ymgynghorydd Treftadaeth / Heritage Advisor 

Byddai'r datblygiad arfaethedig yn arwain at 
welliant cymedrol i'r adeilad, yr ardal gadwraeth a'r 
olygfa allan o'r Ardal Gadwraeth. Felly mae'r Adain 
Amgylchedd Adeiledig yn gefnogol i'r cynnig o 
safbwynt treftadaeth adeiledig. 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd  / Joint Planning 
Policy Unit Sylwadau. 

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r cais mewn tair ffordd - sef postio rhybudd ger y safle, anfon llythyrau 
personol at berchnogion eiddo cyfagos yn eu hysbysu am y datblygiad a hysbyseb yn y papur lleol. Y 
dyddiad diwethaf ar gyfer derbyn sylwadau oedd 31/05/2019.    

Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad roedd 7 o sylwadau wedi dod i law ac mae’r prif bwyntiau wedi eu crynhoi 
isod:  

i. Nododd un, er y byddent yn fwy na bodlon gweld yr adeilad diolwg a’r maes parcio hwn yn cael ei
droi’n ddatblygiad deniadol a sensitif, bod nifer o faterion ynghlwm â’r cais. 



ii.            Er bod 3 lle parcio newydd yn cael eu creu mae yna eisoes broblemau mynych gyda’r llety gwyliau 
sydd yn yr ardal yn barod nad oes ganddynt leoedd parcio a cheir yn aml iawn yn cael eu gadael mewn 
mannau amhriodol, yn atal mynediad ger y fynedfa i’r sgwâr lle mae tŷ tafarn prysur wedi’i leoli. Yn fwy na 
hynny, os nad yw’r lleoedd parcio wedi eu clustnodi neu ffensio neu os na chânt eu rheoli drwy ddull arall, 
byddant yn cael eu defnyddio gan bobl eraill sy’n rhentu llety gwyliau yn yr ardal.   
iii.           Pan oedd yr Eglwys yn cael ei defnyddio, roedd hyd at 8 o geir wedi parcio yno yn ystod y 
gwasanaeth ond ni fyddai hyn yn creu gormod o broblemau gan y byddai hynny ond yn digwydd am tua 
awr yr wythnos. Byddai tri car ychwanegol yn cael mynediad rheolaidd i’r sgwâr yn achosi problemau a 
byddai’r traffig ychwanegol sy’n cael ei greu yn andwyol i ddiogelwch y briffordd a cherddwyr.  
iv.           Bydd yr adeilad arfaethedig wedi’i leoli yn rhannol yn yr Ardal Gadwraeth ac mae’r cais yn un 
anneniadol a rhad, gydag ond ychydig iawn yn cael ei wneud i ddatblygu dyluniad yr adeilad presennol. 
v.            Nid yw effaith weledol yr adeilad arfaethedig yn cyd-fynd â’r tai sydd o’i gwmpas. Dyma ran hynaf 
y pentref a dylid cymryd gofal i ddatblygu eiddo addas sydd â dyluniad o safon uwch a defnydd priodol o 
ddeunyddiau.  
vi.           Mae digon o dai gwyliau yn y pentref yn barod sy’n dadleoli pobl leol i’r cyrion neu i bentrefi 
cyfagos.  
vii.          Mae tu blaen yr Eglwys yn enwedig yn cael effaith sylweddol ar Sgwâr Athol a’r Hen Gemaes. 
Mae gan yr holl eiddo arall nodweddion megis drysau â chyntedd neu ddrysau wedi eu gosod yn ôl a 
ffenestri 4 paen cymesur sy’n adlewyrchu cymeriad hanesyddol yr hyn a oedd mae’n debyg yn bodoli ger 
harbwr bae Cemaes yn wreiddiol yn y 18fed Ganrif. Nid yw’r dyluniad sydd wedi’i gyflwyno yn dderbyniol 
os yw amwynder gweledol yr ardal i gael ei wella.    
viii.         Tra’n cydnabod fod yr adeilad y tu allan i’r Ardal Gadwraeth mae rhan o’r safle a thair o’r pedair 
ffin o fewn yr Ardal Gadwraeth. Rhaid i unrhyw ddatblygiad ar y safle gymryd lleoliad y safle i ystyriaeth a 
dylid gwella’r safle hwnnw nid tynnu oddi wrtho. Daethpwyd i’r farn yn 2017 nad oedd adeilad presennol 
yr Eglwys yn cyd-fynd â’r ardal ac felly rhaid ystyried nad yw’r cais presennol yn gwneud hynny chwaith.  
ix.           Dyma gyfle delfrydol i ddatblygu cynllun sensitif a fyddai’n gwella gosodiad yr Ardal Cadwraeth ac 
yn gwneud i ffwrdd ag adeilad hyll nad oes unrhyw un eisiau o’r sgwâr hynaf yng Nghemaes yn ôl pob 
tebyg.  
x.            Mae dwyster y cais yn gwbl amhriodol ar gyfer y safle. Bydd dwy uned wyliau yn creu problemau 
sylweddol o ran mynediad a pharcio.    
xi.           Bydd gor-ddatblygiad y plot hwn yn siŵr o gynyddu lefelau’r sŵn ac aflonyddwch i dai cyfagos. 
Drwy ei gyfyngu i un uned wyliau ac ail ddylunio’r eiddo i safon uwch, gellid creu gardd breifat gyda’r lle 
ychwanegol. Gallai datblygiad un uned o safon ar y safle warchod os nad gwella’r amgylchedd leol ar 
gyfer y trigolion lleol a chymuned Cemaes.  
xii.          Mae’r ystafelloedd yn yr unedau gwyliau yn fach iawn a does dim lle tu allan i bobl eistedd heblaw 
am y lle parcio. Bydd rhai sy’n ymweld â llety gwyliau arall sydd heb erddi yn aml yn mynd â chadeiriau 
allan i’r sgwâr i eistedd ac mae hyn yn achosi sŵn ac aflonyddwch.  
xiii.         Mae’r defnydd o gerrig mân rhydd (gro) yn y llecynnau parcio yn opsiwn rhad a fydd yn effeithio ar 
eiddo arall yn y sgwâr.  
xiv.         Cafodd y safle a arferai gynnwys 3 bwthyn ei roi yn rhodd i’r Eglwys gyda’r amod y gallai ond gael 
ei ddefnyddio fel Eglwys. Ni fyddai hynny wedi digwydd petai’n hysbys y byddai’n cael ei werthu am elw. 
Mae’n dir cysegredig ac mae’n atgas meddwl am y tir yn cael ei ddefnyddio fel menter wneud elw.  
xv.          Mae’r brif beipen ddŵr ar gyfer y dafarn gyfagos wedi’i lleoli o dan yr Eglwys.  
xvi.         Ni fyddai yna unrhyw le ar gyfer y gwasanaethau tân nac ambiwlans.  
xvii.        Cafodd cais i ddymchwel yr hen fecws gerllaw a chodi annedd ei wrthod yn 2006 o ganlyniad i 
faterion priffyrdd, sydd hefyd yn berthnasol i’r datblygiad arfaethedig.  
xviii.       Mae Sgwâr Athol yn briffordd sydd heb ei mabwysiadu sy’n cael ei chynnal ar gost y trigolion. Mae 
gan eiddo sy’n ei ddefnyddio ‘hawliau tramwy’ ar gyfer cerbydau a cherddwyr y gellir eu gorfodi’n 
gyfreithiol. Mae yna hefyd ‘hawliau tramwy’ ar wahân sydd wedi eu rhoi dros y dreif ar hyd ochr blaen yr 
Eglwys. Nid yw’r ‘hawliau’ tramwy hyn wedi eu dangos yn neu ar ddogfennau’r cais yn unol â’r angen yn 
adran 10 yr ffurflenni perthnasol ac ni fu unrhyw ymgynghori gyda’r trigolion mewn perthynas â’r hawliau 
hyn yn ystod datblygiad y cais hwn. Mae angen i’r hawliau hyn gael eu hystyried a’u hamddiffyn yn ofalus 
un ai gan gynllun yr ymgeiswyr neu gan amod perthnasol.     
xix.         Mae’r fynedfa i’r uned ddwy ystafell wely yng nghefn yr adeilad ac er mwyn cael mynediad iddi, 
bydd angen i gerddwyr ddefnyddio’r fynedfa sy’n cael ei rhannu. Mae presenoldeb cerbydau sy’n symud 



mewn ardal mor gyfyng yn creu trefniant anniogel ar gyfer prif fynedfa ac mae’r lleoliad hwn yn llawer 
mwy addas ar gyfer ail fynedfa neu fynedfa ‘drws cefn’ achlysurol’.   
xx.  Petai’r cais yn cael ei ganiatáu yna gofynnir am gael gosod amod sy’n atal rhoi unrhyw orffeniad
ar wynebau allanol sy’n golygu y byddai lled y mynedfeydd cyfagos yn cael eu culhau, bod ardal y maes 
parcio’n cael ei wynebu mewn deunydd athraidd a bod y rhannau â wyneb o Sgwâr Athol a’r ffyrdd 
mynediad sy’n arwain oddi yno yn cael eu hadfer i gyflwr sydd o leiaf yr un fath ag oedd cyn dechrau’r 
gwaith.  
xxi. Bydd y cais yn cael effaith ar breifatrwydd yr eiddo i’r De a’r Dwyrain oherwydd mae rhai ohonynt
â hawl tramwy tu ôl i’r llecyn ble byddai’r adeiladau newydd. 
xxii. Mynegwyd pryder bod y cais yn cynnwys datblygu tir a oedd ym mherchenogaeth trydydd parti a bod
y llinell goch ar safle’r gais sy’n dynodi tir sydd ym mherchenogaeth yr eglwys yn anghywir yn ardal y 
maes parcio arfaethedig.    

Mae pwyntiau i – ix uchod yn cael sylw ym mhrif gorff yr adroddiad hwn ac mewn ymateb i bwyntiau x – 
xxii buaswn yn ymateb fel a ganlyn:  

x. Mae’r cais sydd wedi’i gyflwyno yn un ar gyfer trosi ac ymestyn yr adeilad presennol i greu dwy
uned wyliau ar gyfer eu gosod a fydd â chyfanswm o 3 ystafell wely ddwbl, lle i uchafswm o 6 o bobl. Er 
hynny, rhaid i’r cais gael ei asesu a’i benderfynu arno ar sail yr hyn sydd wedi’i gyflwyno, petai’r cais yn 
un ar gyfer un uned wyliau yna mae potensial y gallai fod â 4 neu 5 ystafell wely gyda lle i 8 i 10 person a 
allai gael mwy o effaith na’r cais presennol.  
xi a xii. Nodir nad oes unrhyw le tu allan, heblaw am yr ardal barcio, yn cael ei argymell fel rhan o’r cais, 
fodd bynnag gan mai cais ar gyfer llety gwyliau yw hwn, rhagwelir y bydd yr unedau yn cael eu defnyddio 
gan ymwelwyr fel rhywle y gallant deithio i’r ardal ehangach ohoni, mae safle’r cais wedi’i leoli yng 
nghanol y pentref ger y traeth ac amwynderau eraill. Yn ogystal, mae diffyg lle y tu allan yn debygol o 
leihau’r potensial ar gyfer sŵn ac aflonyddwch i eiddo cyfagos. Mae hefyd yn bwysig ystyried, er bod yr 
adeilad wedi bod yn wag ers y 3 mlynedd ddiwethaf, mae ei ddefnydd awdurdodedig yn un ar gyfer 
Eglwys sy’n dod o dan Orchymyn Dosbarthiadau Defnydd Dosbarth D1. Felly, nid yn unig y gallai’r 
defnydd fel Eglwys ail ddechrau ar unrhyw adeg, gellid hefyd ddefnyddio’r adeilad at unrhyw bwrpas o 
fewn y Dosbarth Defnydd D1 heb yr angen am ganiatâd cynllunio. Mae defnyddiau o’r fath yn cynnwys 
clinigau, canolfannau iechyd, meithrinfeydd, meithrinfeydd dydd, amgueddfeydd a neuaddau cyhoeddus. 
Mae felly angen cydbwyso’r effeithiau posibl y datblygiad arfaethedig yn erbyn yr effeithiau posibl o 
unrhyw ddefnyddiau eraill a ganiateir. Yn yr achos hwn, ni ystyrir y byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael 
unrhyw effeithiau ehangach na’r defnyddiau amrywiol eraill y gellid defnyddio’r adeilad mewn modd 
cyfreithlon ar ei gyfer.        
xiii. Nodwyd yn ystod yr ymweliad safle fod y maes parcio presennol yn cynnwys gro mân. Ymhellach,
fe ymgynghorwyd â’r adran briffyrdd ar y cais ac nid ydynt wedi codi unrhyw wrthwynebiad o ran y 
deunydd ar gyfer wyneb y maes parcio.  
xiv. Os byddai unrhyw gyfamodau ataliol wedi eu gosod ar yr amser y rhoddwyd yr eiddo i’r Eglwys,
byddai hyn yn fater cyfreithiol preifat rhwng y partïon perthnasol ac ni fyddai’n atal caniatâd cynllunio rhag 
cael ei roi. Nodir hefyd fod awdur y llythyr yn cadarnhau bod bythynnod preswyl yn arfer bod ar y safle 
cyn codi’r Eglwys.  
xv.  Mae’r cais yn cynnwys newid defnydd yr adeilad presennol ynghyd ag ychwanegu estyniad bach.
Ni ragwelir felly y byddai’r gwasanaethau presennol yn cael eu heffeithio arnynt mewn ffordd andwyol gan 
y datblygiad.  
xvi. Ni ystyrir fod y datblygiad arfaethedig yn cyfyngu mynediad i’r gwasanaethau brys i unrhyw raddau
helaethach na sy’n bodoli’n barod. 
xvii. Yn wyneb y penderfyniad yn 2006 i wrthod cais i ddymchwel yr hen fecws gerllaw a chodi annedd
newydd, am resymau priffyrdd, gofynnwyd am sylwadau pellach gan yr adran briffyrdd. Mae’r 
adran briffyrdd wedi nodi fod safle’r cais yn manteisio ar ddefnydd awdurdodedig sy’n bodoli’n barod 
(eglwys), felly rhaid derbyn fod ailddatblygu’r safle mewn rhyw ffordd yn dderbyniol. Mae’r ffordd gul hon, 
y cyfeirir ati yn y rhesymau dros wrthod y cais blaenorol ynghylch y becws, yn gwasanaethu nifer o eiddo. 
Ym marn yr Awdurdod Priffyrdd Lleol, ni fydd trosi’r capel yn arwain at gynnydd sylweddol mewn traffig a 
fyddai’n cael effaith o bwys ar y defnydd presennol o’r ffordd gul y cyfeirir ati. Mae tua 20 eiddo yn 
defnyddio’r ffordd  



hon ac nid yw’r cais presennol yn cynnig cynyddu’r defnydd hwnnw’n sylweddol. Yn ogystal, nid ystyrir 
bod gwneud cymhariaeth uniongyrchol rhwng y cais hwn a chais yr hen fecws yn briodol yn yr achos 
hwn. Yn achos yr hen fecws, roedd defnydd yr adeilad fel becws wedi peidio â bod ers nifer o flynyddol 
ac ar adeg gwneud y cais roedd y becws wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel storfa, gydag ychydig iawn o 
draffig  
cysylltiedig, ac o’r herwydd byddai’r cynnig i ddatblygu annedd yn ei le wedi arwain at gynnydd 
mewn traffig. Mewn cyferbyniad i hynny, mae gan yr adeilad sy’n destun y cais presennol ddefnydd 
awdurdodedig fel eglwys a ddaeth i ben ddim ond rhyw 3 blynedd yn ôl. O ganlyniad, nid yn unig y gallai’r 
defnydd ailddechrau ar unrhyw adeg, byddai modd gwneud unrhyw nifer o wahanol ddefnydd D1 o’r 
adeilad, fel y  
nodwyd uchod, heb orfod cael caniatâd cynllunio. 
xviii. Mae’r hawliau tramwy y cyfeirir atynt yn adran 10 y cais cynllunio yn cyfeirio ar yr ‘hawliau tramwy
cyhoeddus’ h.y. llwybrau troed preifat ac nid hawliau tramwy preifat. Mae Tystysgrif B wedi ei chwblhau 
fel rhan o’r cais gan roi rhybudd i berchnogion y briffordd breifat ac eiddo a effeithir arnynt gan y 
datblygiad, yn cynnwys yr unigolyn sydd wedi cyflwyno’r sylwadau. Absenoldeb y wybodaeth hon oedd y 
rheswm dros dynnu’r cais blaenorol yn ôl.    
xix. Mae’r drws mynediad i’r uned ddwy ystafell wely yn defnyddio drws presennol i mewn i’r adeilad a
hyd yn oed petai mynediad yn cael ei gynnig drwy ddull arall, byddai’n parhau i fod drwy ffordd fynediad 
sy’n cael ei rhannu. Mae’r ffordd fynediad a rennir yn darparu mynediad i gerbydau i ddim ond un eiddo a 
mynediad i gerddwyr i eraill. Tra nodir y sylw mewn perthynas â diogelwch, mae lefel a chyflymder y 
traffig ar hyd y dreif cul hwn a rennir yn debygol o fod yn isel ac ni ystyrir bod unrhyw berygl yn ddigonol 
fel y gellir cyfiawnhau gwrthod y cais.  
xx.  Bydd amodau priodol yn cael eu gosod ar unrhyw ganiatâd a roddir. Mewn perthynas â gorffeniad
yr arwynebau allanol, mae'r cynnig wedi ei ddiwygio fel y bydd yr adeilad bellach yn cael ei inswleiddio yn 
fewnol, bydd y waliau allanol yn cael eu gorffen gyda gorffeniad rendr gydag uchafswm trwch o 16mm er 
mwyn sicrhau nad yw'r datblygiad arwain at gulhau'r ffordd fynediad gyfagos. 
xxi. Bydd amod yn cael ei gynnwys mewn unrhyw ganiatâd a roddir yn nodi bod angen i’r holl ffenestri
tua’r De gael gwydr barugog er mwyn lliniaru unrhyw achosion o edrych drosodd ac amddiffyn 
preifatrwydd ac amwynder yr eiddo hynny a allai gael eu heffeithio.   
xxii. Yn wyneb y pryderon a godwyd ynghylch ffiniau/perchenogaeth tir, cynhaliwyd ymweliad safle
pellach ar 1af Awst 2019 pryd cymerwyd mesuriadau. Yn seiliedig ar y mesuriadau hynny, nid ystyrir bod 
y cynlluniau a gyflwynwyd yn anghywir neu bod unrhyw amharu / ddatblygu ar dir sy’n berchen i drydydd 
parti. Hyd yn oed pe bai hynny’n wir, y cwbl y byddai’n rhaid ei wneud fyddai cyflwyno rhybudd ffurfiol i 
berchennog y tir cyfagos ac ni fyddai’n rhwystro trafodaeth a phenderfyniad ar y cais. Beth bynnag, nid 
yw materion perchenogaeth tir/ffiniau yn ystyriaethau cynllunio perthnasol – materion preifat ydynt yn 
hytrach rhwng y perchenogion perthnasol. Ymhellach, gan ei bod yn amlwg fod yr unigolion yn 
ymwybodol o’r cais ac wedi cael cyfle i gyflwyno sylwadau, nid ystyrir y byddai unrhyw anghyfiawnder 
wedi cael ei achosi gan unrhyw fethiant i gyflwyno rhybudd ffurfiol, petai hynny wedi bod yn 
angenrheidiol.   

Hanes Cynllunio Perthnasol 

FPL/2018/18 Full application for the change of use of former church into two holiday units together with 
alterations and extensions at St David’s Church, Athol Street, Cemaes – Withdrawn 25.04.2019 

Prif Ystyriaethau Cynllunio 

Cyflwynir y cais ar gyfer trosi’r hen Eglwys Gatholig i fod yn ddwy uned wyliau ar gyfer eu gosod sy’n 
cynnwys 1 uned un ystafell wely ac un uned dwy ystafell wely ynghyd ag estyniad bach i’r ochr 
Ddwyreiniol er mwyn gallu darparu ystafell wely ac ystafell molchi, cynigir addasiadau hefyd i’r ffenestri a’r 
drysau, gosod 6 o oleuadau yn y to ar lethr deheuol y to a rendro’r waliau presennol. Mae’r cais hefyd yn 
cynnwys cyfleusterau parcio ar gyfer 3 car.  

Mae’r Ardal Gadwraeth ddynodedig yn ffinio ar y safle ar dair ochr yn uniongyrchol ac er bod yr estyniad 
arfaethedig a’r ardal barcio o fewn yr Ardal Gadwraeth, nid felly’r adeilad ei hun.   



Mae safle’r cais wedi’i leoli o fewn ffin datblygu’r Ganolfan Wasanaeth Lleol ac o ganlyniad mae’n cyd-
fynd â darpariaethau polisi PCYFF 1 o’r CDLlC.  
  
Yn ôl Polisi PCYFF 2 o’r CDLlC, rhaid dangos bod y cais yn cydymffurfio â’r polisïau a’r canllawiau 
cynllunio cenedlaethol a lleol perthnasol.  
 
Mae Polisi PCYFF3 yn nodi y disgwylir i’r holl geisiadau ddangos dyluniad o safon uchel sy’n cymryd i 
ystyriaeth lawn y cyd-destun naturiol, hanesyddol ac amgylcheddol ac sy’n cyfrannu tuag at greu lleoedd 
deniadol, cynaliadwy. Bydd ceisiadau ond yn cael eu caniatáu ar yr amod eu bod yn cydymffurfio, lle bo 
hynny’n berthnasol, â’r meini prawf a restrwyd.   
 
Mae Meini Prawf 1 o’r polisi yn nodi bod angen i’r datblygiad wella cymeriad ac ymddangosiad y safle, yr 
adeilad neu’r ardal o ran ei osodiad, ei ymddangosiad, ei raddfa, ei uchder, mas a’r modd y bwriedir trin y 
drychiadau.  
 
Mae Meini Prawf 2 angen i’r datblygiad barchu cyd-destun y safle a’i le yn y dirwedd leol.  
 
Mae Meini Prawf 3 yn nodi fod angen defnyddio deunyddiau sy’n briodol i’r hyn sydd o’u hamgylch ac yn 
ymgorffori tirlunio meddal a chaled a sgrinio pan fo hynny’n briodol, yn unol â pholisi PCYFF 4.  
 
Mae Meini Prawf 5 yn nodi bod systemau draenio yn cael eu dylunio er mwyn cyfyngu’r dŵr wyneb sy’n 
llifo i ffwrdd a risg llifogydd ac atal llygredd.  
  
Polisi Strategaeth PS 14: Economi Ymwelwyr - wrth sicrhau bod datblygiadau’n cydweddu â’r economi a 
chymunedau lleol a sicrhau bod yr amgylchedd naturiol, adeiledig a hanesyddol yn cael ei gwarchod, 
bydd y Cynghorau’n cefnogi datblygiad diwydiant twristiaeth leol fydd yn fwrlwm trwy gydol y flwyddyn 
drwy ehangu’r ddarpariaeth o lety twristiaeth o ansawdd uchel heb wasanaeth ar ffurf bythynnod a fflatiau 
hunan arlwyo, meysydd gwersylla, gwersylla moethus amgen, carafanau sefydlog neu deithiol neu 
barciau siale.  
 
Mae Polisi TWR 2 y CDLlC yn cefnogi ceisiadau ar gyfer trosi adeiladau presennol yn llety gwyliau ar yr 
amod eu bod o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad ac os gellir cwrdd gyda’r meini 
prawf perthnasol.  
 
Mae maen prawf ii. yn nodi fod angen i’r datblygiad arfaethedig fod yn briodol o safbwynt y safle, y 
lleoliad a/neu’r anheddiad dan sylw.  
 
Mae maen prawf iv. yn nodi na ddylai’r datblygiad gael ei leoli mewn ardal sy’n breswyl yn bennaf neu 
sy’n peri niwed sylweddol i gymeriad preswyl ardal.  
 
Mae maen prawf v. yn nodi na ddylai’r datblygiad arwain ar ormodedd o lety o’r fath mewn ardal.  
 
Mae Polisi AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi 
Hanesyddol Cofrestredig yn nodi fod angen i gynigion o fewn neu sy’n effeithio ar osodiad a/neu 
olygfeydd arwyddocaol i mewn neu allan o Ardaloedd Cadwraeth ystyried Gwerthusiadau Cymeriad 
Ardaloedd Cadwraeth, Cynlluniau Ardaloedd Cadwraeth a Strategaethau Cyflawni a fabwysiadwyd.  
 
Mae Polisi ISA2: Cyfleusterau Cymunedol yn nodi y bydd ceisiadau sy’n arwain at golli cyfleusterau 
cymunedol yn cael eu gwrthod oni bai fod y cais yn cydymffurfio â’r meini prawf perthnasol a restrir yn y 
polisi.  
 
Mae maen prawf 2.i o’r polisi yn nodi y gellir darparu cyfleuster newydd gan y datblygwr un ai ar y safle 
neu oddi ar y safle a bod mynediad rhwydd a hwylus trwy ddull ar wahân i gar neu ii y gellir dangos bod y 
cyfleuster yn amhriodol neu’n ormodol o gymharu â’r hyn sydd ei angen   
 



Mae’r adeilad presennol yn un o ddyluniad syml, plaen a chanddo waith brics llwyd. Yn ystod y broses o 
Werthuso Cymeriad Ardal Cadwraeth Cemaes, cafodd yr adeilad presennol ei adnabod fel datblygiad 
anghydymdeimladol o fewn yr ardal ddynodedig wreiddiol ac o ganlyniad, o dan adolygiad ffiniau, cafodd 
ffin yr ardal gadwraeth ei hadolygu er mwyn eithrio’r adeilad, fodd bynnag, cafodd yr ardal i’r ochr a’r tu 
blaen eu cadw o fewn Ffin yr Ardal Gadwraeth.      

Fel rhan o’r cynllun trosi arfaethedig, cynigir rendro’r adeilad, gwneud addasiadau bach i rai o’r ffenestri 
a’r drysau, gosod 6 golau to ar lethr Deheuol y to a chodi estyniad bach yn mesur 5.8m x 4.9m ar 
ddrychiad y talcen blaen i gynnwys ystafell wely ac ystafell molchi.  

Fel y nodwyd uchod, mae nifer o wrthwynebiadau wedi eu derbyn, sy’n cynnwys sylwadau mewn 
perthynas â dyluniad y cais, sydd wedi ei ddisgrifio fel cais anneniadol a rhad sy’n gwneud ychydig iawn i 
wella dyluniad yr adeilad presennol ac y dylid ei ddatblygu i safon dyluniad uwch gan ddefnyddio 
deunyddiau priodol.  

Nid yw’r adeilad presennol ar y safle yn dangos llawr o rinweddau pensaernïol neu esthetig ac o ystyried 
natur hynod gyfyngedig y safle a’r ffaith bod y cais yn un ar gyfer newid defnydd yn hytrach nac ail 
ddatblygiad, mae’n debyg fod y sgôp i wneud addasiadau sylweddol i’r adeilad presennol ychydig yn 
gyfyngedig, fodd bynnag, rhaid i’r Awdurdod Cynllunio lleol asesu a phenderfynu ar y cais yn seiliedig ar 
yr hyn sydd wedi’i gyflwyno.   

Mae’r estyniad arfaethedig a’r addasiadau eraill a gynigir yn rhai mân o ran natur sydd wedi eu gorffen â 
deunyddiau tebyg i eiddo cyfagos sydd un ai wedi eu peintio neu sydd wedi eu chwipio â gro.  

Ystyrir felly y bydd y cais yn golygu gwelliant cymedrol i’r adeilad, yr ardal gadwraeth a’r golygfeydd allan 
o’r ardal gadwraeth a’i fod yn dderbyniol o ran dyluniad a graddfa yn unol â pholisïau PCYFF 3, TWR 2 
ac AT 1 uchod.  

O ran maen prawf iv. Polisi TWR 2, tra bo’r safle wedi’i leoli o fewn ardal breswyl yn bennaf, mae dwy 
dafarn yn agos iawn, un drws nesaf ac roedd yr adeilad ei hun wrth gwrs yn Eglwys Gatholig. O’r 
herwydd, ni ystyrir felly y bydd y cais yn cael effaith andwyol ar gymeriad preswyl yr ardal.  

Mae cynllun busnes wedi’i gyflwyno i gefnogi’r cais ac ystyrir fod lefel y manylder yn gymesur â’r 
datblygiad arfaethedig o safbwynt y ffaith ei fod yn arddangos cydymffurfiaeth â maen prawf v. Polisi 
TWR 2.  

Mae’r ddogfennaeth gefnogol a gyflwynwyd gyda’r cais yn cadarnhau fod yr Eglwys wedi bod yn wag ers 
2016 pan gafodd ei chau yn barhaol yn dilyn adolygiad plwyfol o wasanaethau Eglwysig gan Esgobaeth 
Wrecsam. O ganlyniad fe ystyrir ei fod wedi’i ddangos nad oes angen y cyfleuster yn unol â pholisi ISA 2. 

Ymgynghorwyd hefyd â’r Adran Briffyrdd w mewn perthynas â’r cais hwn ac mae’r sylwadau a gafwyd, 
tra’n cydnabod fod gwrthwynebiadau, yn derbyn fod defnydd cyfredol yn gysylltiedig â’r safle a bod rhaid 
derbyn felly bod rhyw fath o ailddatblygiad yn dderbyniol. Darperir tri maes parcio fel rhan o’r cynllun, sy’n 
ddigonol ar gyfer y datblygiad sy’n cynnwys un uned 1 ystafell wely ac un uned 2 ystafell wely. Mae’r 
Swyddog Priffyrdd yn nodi y gallai’r defnydd presennol, fel y nodir yn un o’r llythyrau o wrthwynebiad, 
achosi i hyd at 8 o gerbydau fod ar y safle ar yr un pryd a gallai hynny achosi llawer mwy o anghyfleustra 
na’r defnydd arfaethedig.  

Mae’r Swyddog yn nodi ymhellach, serch unrhyw faterion presennol a allai fodoli o ran meysydd parcio yn 
yr ardal hon, y byddai’n afresymol cosbi’r datblygiad hwn yn yr achos hwn oherwydd mae’n darparu digon 
o le parcio ar gyfer y datblygiad a fwriedir.

Mae’r swyddog yn gorffen drwy ddweud na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn creu cynnydd sylweddol 
mewn defnydd a fyddai’n cael effaith negyddol ar y rhwydwaith priffyrdd ac mae amodau’n cael eu 



hargymell o ran y ddarpariaeth parcio ceir a bydd Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu yn cael ei gyflwyno cyn 
i’r gwaith dechrau.  

O ystyried defnydd cyfreithlon yr adeilad presennol (Defnydd Eglwys D1) a’r defnyddiau cyfreithlon eraill y 
gellid eu gwneud o’r adeilad, ni ystyrir felly y bydd y datblygiad arfaethedig yn cael effaith annerbyniol ar 
breifatrwydd amwynderau eiddo cyfagos. Ymhellach, bydd amod yn cael ei osod yn nodi y bydd angen i’r 
holl ffenestri Deheuol fod â gwydr barugog ynddynt er mwyn lliniaru unrhyw edrych drosodd a gwarchodn 
preifatrwydd ac amwynderau’r eiddo hynny a allai gael eu heffeithio arnynt.  

Casgliad 

Ystyrir bod y cais yn dderbyniol a’i fod yn cyd-fynd â pholisïau cynllunio lleol a chenedlaethol ac ni ystyrir 
fod y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar gymeriad ac edrychiad yr Ardal Gadwraeth nac ar 
breifatrwydd ac amwynderau deiliaid eiddo preswyl cyfagos ond bwriedir gosod amodau.  

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 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 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;  
(iv) Mesurau i leihau a lliniaru’r risg i ddefnyddwyr ffordd yn enwedig rhai nad ydynt yn defnyddio 
moduron;  
(v) Y trefniadau parcio i’w gwneud ar gyfer yr holl bobl sy’n parcio ar y Safle ac ar gyfer 
ymwelwyr;  
(vi) Y trefniadau ar gyfer storio peiriannau ac offer a llwytho a dadlwytho peiriannau a deunyddiau; 
(vii) 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.  



(03) Bydd y lle parcio’n cael ei gwblhau mewn modd sy’n cydymffurfio’n llwyr â’r manylion fel a 
ddangosir ar y cynllun/darluniad a gyflwynwyd rhif 035 04 rev A 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.  

(04) Cyn cychwyn ar y datblygiad y rhoddir caniatâd iddo yma bydd lliw y rendrad allanol y cynigir 
ei ddefnyddio ar wyneb allanol yr adeilad yn cael ei gyflwyno a’i gymeradwyo yn ysgrifenedig gan 
yr awdurdod cynllunio lleol. Bydd y datblygiad yn cael ei gyflawni yn unol â’r manylion sydd wedi 
eu cymeradwyo.  

Rheswm: Er mwyn sicrhau edrychiad boddhaol i’r adeilad. 

(05) Bydd y datblygiad yn cael ei ddefnyddio fel llety gwyliau yn unig ac ni fydd yn cael ei 
ddefnyddio fel unig neu brif breswylfan neu gan unrhyw berson am gyfnod a fydd yn fwy na 28 o 
ddiwrnodau mewn unrhyw blwyddyn galendr. Bydd cofrestr gyfredol yn cael ei chadw yn y llety 
gwyliau a ganiateir yma a bydd ar gael i’r awdurdod cynllunio lleol ei harchwilio ar gais. Bydd y 
gofrestr yn cynnwys manylion pawb sy’n defnyddio’r llety, cyfeiriadau eu prif gartrefi a’r dyddiad 
y byddant yn cyrraedd ac yn gadael y llety.  

Rheswm: Er mwyn diffinio sgôp y caniatâd hwn. 

(06) Cyn y bydd y datblygiad a ganiateir yma’n cael ei ddefnyddio, bydd gwydr aneglur yn cael ei 
osod yn yr holl ffenestri yn yr edrychiadau Gorllewinol a Deheuol a bydd y manlion yn cael eu 
cyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol ymlaen llaw a’u cymeradwyo ganddo yn ysgrifenedig. Bydd 
y ffenestri yn cael eu cynnal yn y cyflwr hwnnw wedyn.  

Rheswm: Gwarchod mwynderau deiliaid eiddo preswyl cyfagos. 

(07) 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.   

(08) 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: 

• 035 03 Rev A: Cynlluniau Llawr ac Edrychiadau Arfaethedig.
• 035 04 rev A: Cynllun Bloc Arfaethedig.
• 035 SK1: Manylion y gorffeniadau arfaethedig i'r wal allanol bresennol.
• Arolwg Strwythurol: JP Structural Design, RP-07380-001, Rhifyn 1, Rhagfyr 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: PS1, ISA2, TRA4, 
PS5, PS6, PCYFF1, PCYFF2, PCYFF3, PS14, TWR2, PS20, AT1. 



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: 04/09/2019 7.3 

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) 
Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol: Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig Gwledig a Threfol (2008) 

Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

Ymgynhorai Ymateb 

Ed Henderson Dim Gwrthwynebiad 

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 a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation Amod 

Dwr 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.  
 
Wedi derbyn gwybodaeth ychwanegol, rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r cais unwaith eto. Y dyddiad olaf ar 
gyfer derbyn sylwadau oedd 7fed Awst, 2019 a ni dderbyniwyd yr adran unrhyw sylwadau pellach. 
  
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
 31C386 – Cais llawn ar gyfer codi annedd dau lawr ynghyd â chreu mynedfa i gerbydau ar dir ger / Full 
application for the erection of a two-story dwelling together with the Construction of a vehicular Access on 
land adj Min y Cae, Llanfairpwll – Caniatawyd 09/09/11 
 
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. 
 
Yn dilyu derbyn llythyrau sylwadau, derbyniwyd cynllun salfe manwl a thrawstoriadau yn yr adran hon. 
Mae’r wybodaeth ychwanegol yn dangos yn glir na fydd y datblygiad yn cael effaith niweidiol ar 
amwynderau'r eiddo cyfagos ac bod digon o le ar y safle ar gyfer y datblygiad 
 
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 
 
Caniatau 
 
(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: PCYFF3 
 
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. 
 
 
 
 


