
 
Pwyllgor Cynllunio: 04/09/2019 12.1 

 
Rhif y Cais: FPL/2019/1 

Ymgeisydd: Mr Neil Jamieson 

Bwriad: Cais llawn ar gyfer newid adeilad allanol i saith fflat ynghyd a chreu mynedfa newydd i gerbydau 
yn / Full application for the conversion of building into seven flats together with the creation of a new 
vehicular access at 

 
Lleoliad: Capel Carmel, Lon Capel / Chapel Street, Amlwch 

 
 

 
 
 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Iwan Jones) 

Argymhelliad: 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 

Mae’r Aelod Lleol, y Cynghorydd Richard Griffiths wedi cyfeirio’r cais at y Pwyllgor Cynllunio a 
Gorchmynion ar gyfer ei benderfynu. Mae’r Aelod Lleol wedi codi pryderon mewn perthynas â dymchwel 
y wal derfyn. 

 
Y Cynnig a’r Safle 

 
Gwneir y cais ar gyfer addasu adeilad i fod yn saith fflat ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbydau yng 
Nghapel Carmel, Amlwch. 

 
Mae safle’r cais yn lecyn o dir sydd wedi’i leoli o fewn ffin datblygu Amlwch fel y’i diffinnir yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLlC). Mae’r Capel yn Adeilad Rhestredig Gradd II. Gellir cael mynediad i’r 
safle o ogledd Stryd y Capel. Mae trac cerbydau yn rhedeg ger y safle o’r brif briffordd i’r dwyrain. Mae tai 
preswyl wedi eu lleoli i’r dwyrain ac i’r gorllewin o’r safle tra bo tir amaethyddol yn gorwedd i’r de. 



Mater(ion) Allweddol 
 
A yw’r cais yn cydymffurfio â pholisïau lleol a chenedlaethol ai peidio, a fydd y cais yn cael effaith ar eiddo 
cyfagos, y5r Adeilad Rhestredig, yr Ardal o Gadwraeth gyfagos a diogelwch y briffordd. 

 
Polisïau 

 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 
Polisi PCYFF 1: Ffiniau Datblygu 
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 5: Rheoli Carbon 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle 
Polisi PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu 
Polisi PCYFF 6: Cadwraeth Dŵr 
Polisi Strategol PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig 
Polisi Strategol PS 4: Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd 
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
Polisi Strategol PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt 
Polisi TRA 2: Safonau Parcio 
Polisi TRA 4 : Rheoli Ardrawiadau Cludiant 
Polisi TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad 
Polisi ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd 
Polisi TAI 1: Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a'r Canolfannau Gwasanaeth Trefol 
Polisi TAI 9: Isrannu Eiddo Presennol i Fflatiau Hunangynhaliol a Thai Amlfeddiannaeth 
Polisi ISA 2: Cyfleusterau Cymunedol 
Polisi AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi 
Hanesyddol Cofrestredig 

 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

 
Ymgynhorai Ymateb 

 
Ymgynghorydd Treftadaeth / Heritage Advisor 

Ni fydd y Datblygiad yn cael effaith andwyol 
sylweddol ar yr Adeilad Rhestredig neu’r Ardal 
Gadwraeth. 

Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor Dim Gwrthwynebiad 

Swyddog Llwybrau / Footpaths Officer Dim Sylwadau 
 
 
Cynghorydd Richard Griffiths 

Cyfeirio’r cais cynllunio uchod at y Pwyllgor 
Cynllunio a Gorchmynion. Mae’r Aelod Lleol wedi 
codi pryderon mewn perthynas â dymchwel y wal 
derfyn. 

Cynghorydd Aled Morris Jones Dim Ymateb 

Cynghorydd Richard Owain Jones Dim Ymateb 

Cyngor Tref Amlwch Town Council Pryderon o ran parcio. 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd / Joint Planning 
Policy Unit 

 
Darperir Sylwadau Polisi yn yr adroddiad 

CNC Dim Gwrthwynebiad 



 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

 
Caniatáu gydag Amodau 

Dwr Cymru Welsh Water Caniatáu gydag Amodau 

Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health Caniatáu gydag Amodau / Cyngor er gwybodaeth 
 
 
Pennaeth y Gwasanaeth Tai 

Er bod y galw am fflatiau yn Amlwch yn gymharol 
isel, nid yw hyn yn wir adlewyrchiad o’r galw. Mae’r 
Gwasanaeth Tai yn ystyried bod mwy o angen na’r 
hyn a awgrymir gan y ffigyrau ar y rhestr aros 
bresennol. 

 
Gwasanaeth Addysg / Education Service 

Mae Adran Dysgu Gydol oes yr Awdurdod wedi 
asesu’r cais ac wedi dod i’r casgliad nad oes 
angen unrhyw gyfraniad. 

 

Hysbysebwyd y cais drwy roi gwybod i ddeiliaid eiddo cyfagos. Mae rhybuddion safle hefyd wedi’u gosod 
ger safle’r cais a rhoddwyd hysbyseb yn y wasg lleol. Yn dilyn derbyn y cynlluniau diwygiedig, mae’r 
broses gyhoeddusrwydd wedi’i chynnal ar ddau achlysur ar wahân. Daeth y cyfnod cyhoeddusrwydd i 
ben ar 28/08/2019. 

 
Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, roedd 10 llythyr wedi dod i law o ganlyniad i’r cyhoeddusrwydd a 
roddwyd i’r cais. Ceir isod grynodeb o’r prif bwyntiau a godwyd: 
• Pryderon o ran a oes gan yr ymgeisydd hawl dramwy i gael mynediad i’r eiddo a’r gwahanfur. 
• Pryderon y byddai’r datblygiad arfaethedig yn gwaethygu’r sefyllfa parcio yn yr ardal ac yn ychwanegu 
at y tagfeydd. 
• Pryderon o ran mynediad a gwelededd. 
• Ardal gyfyngedig ar gyfer symud cerbydau o gwmpas ar safle’r cais. 
• Byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith ar amwynder eiddo preswyl cyfagos. 
• Nid yw’r datblygiad arfaethedig yn gweddu i’r ardal. 
• Pryderon o ran argaeledd llecynnau ar gyfer sbwriel ac ailgylchu. 
• Pryderon o ran yr Adeilad Rhestredig Graddfa II. 

 
Mewn ymateb i’r pwyntiau a godwyd, mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn gwneud y sylwadau canlynol: 
• Mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno Tystysgrifau B fel rhan o’r cais. Mae materion yn ymwneud â hawliau 
tramwy a’r gwahanfur yn faterion sifil. 
• Mae’r Awdurdod Priffyrdd Lleol wedi asesu’r cais ac maent yn fodlon â’r cais yn amodol ar osod 
amodau. 
• Er bod y cais yn gyfyngedig o ran arwynebedd y safle, mae ardal ar gyfer symud cerbydau wedi’i 
chynnwys yn y cais. 
• Mae’r effaith ar amwynderau eiddo cyfagos wedi’i hasesu o fewn yr adroddiad. 
• Mae’r datblygiad arfaethedig yn cynnwys addasu strwythur presennol ac ni fydd yn cael effaith andwyol 
ar gymeriad yr ardal. 
• Mae darpariaeth ar gyfer ardaloedd sbwriel ac ailgylchu wedi’i chynnwys fel rhan o’r cais. 
• Mae Adran Amgylchedd Adeiledig yr Awdurdod wedi asesu’r cais ac maent yn fodlon â’r datblygiad 
arfaethedig. Mae Caniatâd Adeiladu Rhestredig wedi ei gymeradwyo ar gyfer y gwaith arfaethedig. 

 
Hanes Cynllunio Perthnasol 

 
LBC/2019/1 – Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer addasu adeilad yn saith o fflatiau ynghyd â chreu 
mynedfa newydd i gerbydau yng Nghapel Carmel, Amlwch – Caniatawyd 29/07/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae’r adeilad ar hyn o bryd yn adfeilio gan nad ydyw wedi cael ei ddefnyddio ers 2005. Gellir gweld y prif 
gapel o’r briffordd tra bo’r ystafell ysgol deulawr yn ymestyn i gefn y safle. 

 
Cynigir dau le parcio ar gyfer tu blaen y capel tra bydd naw maes parcio pellach wedi eu lleoli yn y cefn. 
Mae modd cael mynediad i’r naw lle parcio o ffordd gefn i’r dwyrain ac yn ogystal, o drac mynediad 
newydd a fydd yn rhedeg ar hyd drychiad gorllewinol y safle. 

 
Bydd y fflatiau arfaethedig wedi eu lleoli dros ddau lawr a byddant yn cynnwys 6 fflat dwy ystafell wely ac 
un fflat tair ystafell wely. Ers cyflwyno’r cynlluniau gwreiddiol, mae newidiadau wedi eu gwneud i’r cais 
cynnwys mesurau lliniaru o ran ffens bren arfaethedig ar hyd y terfyn, darpariaeth ar gyfer ardal ailgylchu 
a Thystysgrif B ddiwygiedig. 

 
Ystyriaethau Polisi: 

 
Y prif ystyriaethau mwyaf perthnasol i’w hystyried yw egwyddor y datblygiad yn erbyn Polisi PCYFF 1 
(Ffiniau Ddatblygu), Polisi TAI 1 (Tai yn y Ganolfan isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol), 
Polisi TAI 9 (Isrannu eiddo presennol yn fflatiau hunangynhaliol a thai amlfeddiannaeth) a Pholisi TAI 15 
(Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad). 

 
Ystyriaethau Tai: 

 
Mae safle’r cais wedi’i leoli o fewn ffin ddatblygu Amlwch fel y nodir yng Nghynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd Ynys Môn a Gwynedd. Yn unol â Pholisi PCYFF 1 (Ffiniau Datblygu) bydd ceisiadau yn cael eu 
cymeradwyo o fewn y ffiniau datblygu yn unol â’r polisïau eraill a’r cynigion yn y Cynllun, polisïau 
cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill. 

 
Mae Polisi TAI 9 yn caniatáu is-rannu eiddo presennol yn fflatiau hunangynhaliol ar yr amod eu bod yn 
cydymffurfio â’r meini prawf o fewn y polisi hwn. 

 
Mae maen prawf A i) angen i’r eiddo fod yn addas i’w addasu i’r nifer a’r math o unedau sy’n cael eu 
cynnig heb yr angen am estyniadau ac addasiadau allanol sylweddol. Fel rhan o’r cais, derbyniwyd 
Adroddiad Strwythurol sy’n cadarnhau fod yr adeilad yn addas ar gyfer ei addasu. 

 
Mae maen prawf A ii) yn ymwneud â thai amlfeddiannaeth gyda thrwydded ac felly nid yw’n berthnasol i’r 
cais. 

 
Mae maen prawf A iii) yn nodi yn y cyswllt hwn bod rhaid i bob cynnig ddangos ei fod yn cynnwys digon o 
le parcio a lle ar gyfer storio sbwriel. Yn ogystal, dylid ystyried maen prawf iv o’r polisi o ran na ddylai’r 
cais waethygu problemau parcio sy’n bodoli yn yr ardal leol. 

 
Asesir yr effaith ar amwynder preswyl yn ddiweddarach yn yr adroddiad. 

 
Mae cyfanswm o 11 o leoedd parcio wedi eu darparu fel rhan o’r datblygiad arfaethedig ac ym marn yr 
Awdurdod Priffyrdd Lleol, mae hynny’n dderbyniol. Mae’r cais hefyd wedi cynnwys ardal ailgylchu ar gyfer 
deiliaid y dyfodol. 

 
Mae’r cais wedi’i leoli mewn lleoliad cynaliadwy o fewn ffin datblygu Amlwch ac yn agos at ardaloedd 
amwynder cyhoeddus cyfagos. Mae polisïau TAI9 a PCYFF 2 o’r CDLlC yn dweud bod angen darparu 
lleoedd amwynder priodol. Tra mesurir ardal y safle yn 700 metr sgwâr, mae tua 60 metr sgwâr o le gwag 
ar gael ar gyfer deiliaid yn y dyfodol. O ganlyniad i gyfyngiadau tynn y safle a chynnwys y mannau parcio, 
mannau troi ac ardal ailgylchu, mae’r man amwynder ar gyfer deiliaid y dyfodol yn gyfyngedig. Er hyn, 
mae safle’r cais wedi’i leoli o fewn y ffin datblygu ac wedi’i leoli ger yr ardaloedd amwynder presennol  
sy’n ystyriaeth berthnasol ac yn un a asesir fel rhan o’r cais. Yn y cyswllt hwn, ystyrir bod y llecyn 
amwynder hwn yn dderbyniol. 

 
 
 
Ystyriaethau Tai: 



Y lefel cyflenwad dangosol ar gyfer Amlwch dros gyfnod y Cynllun yw 533 o unedau (yn cynnwys ‘lwfans 
llithriant’ o 10%, sy’n golygu bod y dull o gyfrifo’r ffigwr wedi cymryd i ystyriaeth amgylchiadau posibl nad 
oedd modd eu rhagweld a allai ddylanwadu ar y ddarpariaeth o dai e.e. materion perchnogaeth tir, 
cyfyngiadau isadeiledd ac ati). Mae’r Cynllun yn rhagweld y bydd 160 o’r unedau hyn yn cael eu darparu 
ar hap-safleoedd. Yn ystod y cyfnod 2011 i 2018 mae cyfanswm o 28 o unedau wedi eu cwblhau yn 
Amlwch – a phob un o’r rhain ar hap-safleoedd. Roedd y banc tir hap-safleoedd, h.y safleoedd â 
chaniatâd cynllunio eisoes yn bodoli, yn Ebrill 2018, yn 80 uned (gyda 76 o’r rhain yn debygol o gael eu 
datblygu). 

 
Ystyrir y bydd cymeradwyo datblygiad at y safle hwn yn cael ei gefnogi yn erbyn y lefel o gyflenwad 
dangosol ar gyfer Amlwch. 

 
Mae Polisi TAI 15 o’r CDLl yn nodi y bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau lefel briodol o dai fforddiadwy yn 
ardal y cynllun. Y trothwy yw dau neu fwy o unedau tai yn ardal Amlwch. Gan fod y datblygiad arfaethedig 
yn cynnig cynnydd o 7 uned, mae hyn yn cwrdd â’r trothwy a nodir ym Mholisi TAI 15 ar gyfer gwneud 
cyfraniad tai fforddiadwy. 

 
Nodir y dylid rhoi blaenoriaeth i ddarparu uned fforddiadwy fel rhan o’r datblygiad. Mae Polisi TAI 15 yn 
nodi “Pan fo’r gofyniad tai fforddiadwy mewn cynllun penodol yn disgyn o dan un annedd ar y safle, yna 
byddai darparu uned fforddiadwy o fewn y datblygiad hwnnw yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Fodd 
bynnag, os tybir nad yw hyn yn bosibl, bydd disgwyl taliad pro-rata yn hytrach na dim darpariaeth 
fforddiadwy ar y safle”. 

 
Gan fod Amlwch wedi’i leoli yn yr ardal prisiau tai ‘Amlwch a’r Cefnwlad’ yn y cynllun, nodir bod darparu 
10% o dai fforddiadwy yn bosibl. Gan gofio mai 7 o unedau sy’n cael eu hargymell yma, mae hyn 
gyfwerth â 0.7 o unedau h.y. llai nag 1 uned. Gan ddibynnu ar fforddiadwyedd y fflatiau, fe allai fod yn 
berthnasol ystyried a oes angen cyfraniad fforddiadwy pro-rata perthnasol mewn perthynas â’r cais hwn. 

 
Mae asesiad dichonoldeb wedi’i gyflwyno gyda’r cais a ystyriodd lefel y swm cynhaliaeth y gellid ei 
ddisgwyl o gost datblygu’r safle. Mae’r Awdurdod lleol wedi asesu’r asesiad sy’n dod i’r casgliad bod y 
costau yn rhoi gweddill o £40,812 sydd ei angen tuag at dai fforddiadwy. 

 
Mae Polisi TAI 8 o’r CDLlC yn sicrhau y bydd y Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn hyrwyddo 
cymunedau cymysg cynaliadwy drwy sicrhau bod yr holl ddatblygiadau preswyl newydd yn cyfrannu tuag 
at wella’r cydbwysedd tai ac yn bodloni anghenion y gymuned gyfan. Mae’r datblygiad arfaethedig yn un 
ar gyfer 6 fflat dwy ystafell wely ac 1 fflat tair ystafell wely. Mae’r adran Bolisi wedi cadarnhau bod y nifer 
o fflatiau yn Amlwch yn 6.9% o gyfanswm y stoc ac mae hyn yn cymharu â 7.5% ar draws yr Ynys. Mae 
canran y llety tai sengl yn Amlwch yn 29.9% sy’n sylweddol is na’r ffigwr o 47.9% ledled yr Ynys, 
cyferbynnir hyn gan ganran llawer uwch o dai pâr a thai teras yn Amlwch o gymharu â’r ffigyrau ledled yr 
Ynys. 

 
Yn dilyn adolygu’r System monitro Tai, nid yw’r adran bolisi yn ymwybodol o unrhyw ddatblygiad 
sylweddol o fflatiau yn Amlwch ers cyfrifiad 2011. Ystyrir felly y gallai darparu fflatiau mwy, 2 a 3 ystafell 
wely, o fewn stoc tai Amlwch, ddarparu gwell dewis o fewn yr anheddiad ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio 
am y math hwn o lety. 

 
Cyfraniad Addysg: 

 
Mae Polisi ISA1 yn dweud bod angen isadeiledd capasiti digonol ac os nad yw hyn yn cael ei ddarparu 
gan gwmni gwasanaeth neu isadeiledd, rhaid iddo gael ei ariannu gan y cais. Yn benodol ar gyfer y math 
hwn o ddatblygiad, byddai’n rhaid rhoi ystyriaeth i’r capasiti o fewn ysgolion lleol i letya’r nifer arfaethedig 
o blant a ragwelir ar y safle. Mae Adran Dysgu Gydol Oes yr Awdurdod wedi asesu’r cais ac wedi dod i’r 
casgliad nad oes angen cyfraniad yn y cyd-destun hwn. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adnodd Cymunedol: 

O’r wybodaeth a ddarperir yn y cais, nodir nad oes unrhyw ddefnydd yn cael ei wneud o’r adeilad fel 
capel ar hyn o bryd. Mae maen prawf Polisi ISA2 (‘Cyfleusterau Cymunedol’) yn nodi fod y Cynllun yn 
ceisio atal colli neu newid cyfleusterau cymunedol presennol. Fodd bynnag, nodir bod eithriadau i’r rheol 
os y gall y datblygwr ddarparu cyfleuster addas yn ei le un ai ar y safle neu yn rhywle arall sydd yn 
hygyrch ac yn gyfleus heb orfod defnyddio car neu bod modd dangos fod y cyfleuster yn amhriodol neu 
nad oes ei angen mwyach. 

 
Yn y cyswllt hwn, mae’r Capel wedi bod yn was ers pedair mlynedd ar ddeg ac mae bellach wedi dechrau 
adfeilio. Ystyrir felly y gellid cefnogi’r cais o dan faen prawf 2 ii) o bolisi ISA2 sy’n caniatáu newid defnydd 
cyfleuster cymunedol presennol nad oes ei angen mwyach. 

 
Adeilad Rhestredig ac Ardal Gadwraeth: 

 
Mae’r adeilad yn Adeilad Rhestredig Graddfa II sydd hefyd o fewn yr Ardal Gadwraeth. Felly, dylid 
ystyried y cais yn erbyn Polisi AT1 (Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, 
Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig) o’r CDLlC. 
Nid yw’r wal derfyn i’r tu blaen, y cynigir ei bod yn cael ei dymchwel, wedi ei chysylltu â’r prif adeilad ac ni 
ystyrir ei bod o ddiddordeb na phwysigrwydd pensaernïol. 

 
Tra bod cynnig i osod nifer fawr o oleuadau math cadwraeth, maent wedi eu lleoli i’r cefn ac felly byddai 
eu heffaith weledol o’r drychiad blaen a’r parth cyhoeddus yn cael ei lleihau. 

 
Bydd y ffenestri coed newydd arfaethedig yn cyd-fynd â’r dimensiynau presennol ond bydd ganddynt 
wydr dwbl proffil tenau. Tu mewn i’r adeilad, mae’r capel a’r ystafell ysgol wedi cael eu fandaleiddio a 
thanau wedi cael eu cynnau yno ar adegau ac mae’r nodweddion pensaernïol gwreiddiol bellach wedi eu 
colli. Yn hanesyddol, nid oedd y nodweddion mewnol yn rhai o’r ansawdd gorau. Fodd bynnag, bydd yr 
hyn sy’n weddill o’r nodweddion mewnol yn cael eu cadw, gan gynnwys y grisiau mewnol. 

 
Mae’r Adran Amgylchedd Adeiledig yn ystyried na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol 
sylweddol ar osodiad yr Adeilad Rhestredig na’r Ardal Gadwraeth. Maent yn dod i’r casgliad fod y gwaith 
arfaethedig yn waith y gellir ei gyfiawnhau o ran sicrhau defnydd cynaliadwy a fydd yn diogelu dyfodol yr 
adeilad heb gael effaith andwyol ar gymeriad arbennig yr adeilad rhestredig. Mae Caniatâd Adeilad 
Rhestredig wedi ei roi ar 19/07/2019 ar gyfer y datblygiad arfaethedig. 

 
Effaith ar amwynder eiddo cyfagos: 

 
Mae dwyster datblygu yn yr ardal benodol hon o Amlwch yn gymharol uchel. Mae’r eiddo y mae’r safle 
agosaf ati yn gymysgedd o dai sengl a thai teras. 

 
Mae tŷ deulawr, o’r enw Homlea, wedi ei leoli i orllewin y safle. Mae ardal yr ardd a’r cwrtil yn ymestyn i’r 
de ynghyd â’r ffin ddwyreiniol o safle’r cais. 

 
Mae ffenestri wedi eu lleoli i ddrychiad gorllewinol y prif gapel a fydd yn edrych dros yr eiddo cyfagos. 
Mae pellter o tua 2.3 metr rhwng y ffenestri hyn a therfyn Homlea. Mae Canllawiau Cynllunio Atodol 
(SPG) Canllawiau Dylunio’r Amgylchedd Trefol a Gwledig yn awgrymu pellter o 10.5 metr. Fodd bynnag, 
gan fod ffens 1.8 metr yn cael ei hargymell ar hyd y ffin a bod ffenestri lefel uchel yn cael eu hargymell ar 
gyfer y llawr cyntaf, ystyrir na fydd y datblygiad arfaethedig yn gwneud niwed sylweddol i amwynderau 
Homelea i’r fath raddau fel y gellir cyfiawnhau gwrthod y cais. 

 
Mae eiddo preswyl hefyd wedi eu lleoli i’r dwyrain o safle’r cais. Mae ardal gardd yr eiddo preswyl hwn 
hefyd yn ymestyn i’r cefn. 

 
Mae ffenestri llawr gwaelod a llawr cyntaf wedi eu lleoli ar ddrychiad dwyreiniol yr annedd a adnabyddir 
fel Ylas Ynys. Yn debyg iawn, mae ffenestri llawr gwaelod a llawr cyntaf hefyd wedi eu lleoli ar hyd 



ddrychiad gorllewinol Homlea a Carmel Cottage. Mae’r ffenestri hyn yn bennaf yn edrych dros ddrychiad 
blaen y Capel. Mae ffenestri llawr gwaelod a ffenestri blaen yn cael eu hargymell ar gyfer ffrynt y Capel. 

 
Mae pellter o tua 5 metr rhwng yr eiddo cyfagos a drychiad blaen y capel. Mae’r CCA Canllaw Dylunio ar 
gyfer yr Amgylchedd Trefol a Gwledig yn argymell pellter o 15 metr rhwng y ffenestri hyn. Fodd bynnag, 
gan fod y ffenestri hyn ar ongl i ffwrdd o’i gilydd, ystyrir na fydd lefel annerbyniol o edrych drosodd o 
ganlyniad i natur arosgo y ffenestri hyn. 

 
Mae gwrychyn trwchus wedi’i leoli ar hyd ymyl orllewinol cwrtil cefn Ylas Ynys. Mae pellter o tua 4.3 metr 
rhwng y ffenestri hyn a therfyn Homlea. Mae’r CCA Dylunio ar gyfer yr Amgylchedd Trefol a Gwledig yn 
argymell pellter o 10.5 metr. Fodd bynnag, ystyrir bod y gwrychyn presennol yn darparu sgrinio digonol er 
mwyn lliniaru yn erbyn unrhyw edrych drosodd gan y datblygiad arfaethedig. 

 
Mae’r tir sydd yn uniongyrchol i’r de o safle’r cais yn dir amaethyddol. Mae parc carafanau preswyl wedi’i 
leoli i’r de orllewin. Mae ffenestri llawr cyntaf (drychiad deheuol) i gefn y Capel wedi eu blocio yn y 
gorffennol, fodd bynnag mae argymhelliad i’w hail agor fel ffenestri lefel uchel. 

 
Er y gallai’r datblygiad arfaethedig achosi cynnydd mewn niwsans o ran sŵn a golau o gymharu â’r safle 
gwag presennol, mae’r ffaith bod y safle wedi’i leoli mewn ardal breswyl ddwys a bod camau lliniaru yn 
cael eu hargymell, yn golygu nad ystyrir y byddai hyn yn achosi unrhyw niwed annerbyniol i amwynder 
preswyl yr eiddo cyfagos. 

 
Awdurdod Priffyrdd Lleol: 

 
Mae modd mynd i safle’r cais o’r gogledd o Stryd y Capel. Mae’r mynedfa i gerbydau a’r trefniadau parcio 
a ddangosir yn rhai a ystyrir yn foddhaol gan yr Awdurdod Priffyrdd Lleol. Mae’r llain welededd a 
gyflawnwyd yn y fynedfa yn bodloni’r gofynion uchaf a nodir yn y canllawiau cenedlaethol ac mae’r 11 lle 
parcio sydd ar gael hefyd yn bodloni uchafswm y gofynion angenrheidiol yn unol â’r SPG (Safonau 
Parcio). 

 
Ymgynghorwyd â’r Awdurdod Priffyrdd Lleol mewn perthynas â’r cais ac fe godwyd pryderon o ran a oes 
gan yr ymgeisydd hawl dramwy i alluogi cerbydau i deithio i’r mannau parcio arfaethedig. Yn ogystal, mae 
pryderon wedi eu codi ynghylch a allai’r wal derfyn gael ei dymchwel a bod ffens bren yn cael ei chodi yn 
ei lle er mwyn caniatáu digon o le i gerbydau deithio yn ôl ac ymlaen o’r fynedfa i orllewin y safle. 

 
Fel rhan o’r cais, mae’r ymgeisydd wedi cwblhau ‘Tystysgrifau B’ yn ymwneud â pherchnogaeth. Mae hyn 
yn tystio nad yr ymgeisydd yw unig berchennog y tir na’r adeilad y mae’r cais yn berthnasol iddo. Yn 
ogystal, mae’r ymgeisydd wedi darparu cynllun safle manwl sy’n awgrymu y gallai fod yn bosibl i  
gerbydau deithio ar hyd y trac sengl ar ran gorllewinol y safle. 

 
Materion Eraill: 

 
Mae Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd wedi eu hymgynghori â nhw mewn perthynas â’r cais 
ac maent wedi gofyn bod amod yn cael ei osod ar y caniatâd cynllunio yn gofyn bod arolwg ffotograffig yn 
cael ei gynnal ynghyd â datganiad dull cyn y bydd unrhyw waith yn dechrau. 

 
Mae Arolwg Ystlumod wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais. Mae Ecolegydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol 
wedi asesu’r cais ac mae’n fodlon gyda’r datblygiad arfaethedig yn dilyn cynnwys blychau ystlumod. Nid 
yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi codi unrhyw wrthwynebiad i’r cais. 

 
Casgliad 

 
Mae’r cais yn dderbyniol yn nhermau polisi a bydd yn cyfrannu symiau cymudol tuag at dai fforddiadwy. 
Mae’r manylion mewn perthynas â materion priffyrdd wedi eu hasesu a’u hystyried yn dderbyniol. 



Rhoddwyd ystyriaeth dyledus i’r dyluniad, sgrinio presennol ac arfaethedig ynghyd â’r pellteroedd rhwng 
eiddo presennol ac fe ystyrir bod y cais yn dderbyniol gydag amodau. 

 
Er mai lle cyfyngedig ar gyfer amwynder y mae safle’r cais yn ei gynnig ar gyfer deiliaid y dyfodol, mae 
safle’r cais wedi’i leoli o fewn ffin datblygu Amlwch ac mae’n agos i ardaloedd amwynder cyhoeddus 
cyfagos. Bydd y datblygiad arfaethedig yn adnewyddu Adeilad Rhestredig Gradd II sydd mewn cyflwr 
gwael ac sydd wedi bod yn wag ers bron i 15 mlynedd. Bydd cytundeb Adran 106 wedi’i gysylltu ag 
unrhyw ganiatâd er mwyn sicrhau bod swm cymudol yn cael ei gyfrannu tuag at dai fforddiadwy. 

 
Argymhelliad 

 
(1) 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). 

 
(2) 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 OBS-2018-078GA001 Adolygiad C 
• Cynllun Bloc Manwl - OBS-2018-078GA018 Adolygiad A 
• Cynllun Llawr Gwaelod Arfaethedig - OBS-2018-078GA009 
• Cynllun Llawr Cyntaf Arfaethedig - OBS-2018-078 GA010 
• Drychiadau Arfaethedig - OBS-2018-078GA011 
• Croestoriad Arfaethedig B-B a C-C Adolygiad B 
• Drychiad Cefn Arfaethedig Fflat 5 ac Adran A-A - OBS-2018-078GA012 Adolygiad B 
• Croestoriad Arfaethedig B-B a C-C - OBS2018-078GA013 Adolygiad B 
• Croestoriad ArfaethedigD-D - OBS-2018-078GA014 Adolygiad B 
• Croestoriad Arfaethedig E-E 
• Cynllun To Arfaethedig - OBS-2018-078GA016 
• Croestoriad Arfaethedig F-F - OBS-2018-078GA017 
• Dyluniad ffenestri arfaethedig - OBS-2018-078WD002 
• Drychiadau Arfaethedig - OBS-2018-078GA011 Adolygiad B 

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

 
(3) Ni fydd unrhyw waith adeiladu’n cael ei wneud y tu allan i oriau 08:00 i 18:00 rhwng dydd Llun 
a dydd Gwener, 09:00 i 13:00 ar dydd Sadwrn a dim ogwbwl ar y Sul neu Wyliau Cyhoeddus. 

 
Rheswm: I amddiffyn mwynderau preswylwyr tai cyfagos. 

 
(4) 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. 

 
(5) 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. 

 
(6) Ni fydd gwaith ar y datblygiad a ganiateir yma’n cychwyn hyd oni fydd arolwg ffotograffig o’r 
tu mewn a’r tu allan i’r adeilad wedi cael ei gynnal yn unol â datganiad dull sydd, yn y lle cyntaf, 
wedi cael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo ganddo ar bapur. Bydd y 
datganiad dull yn nodi lleoliad ac amseriad yr arolwg ffotograffig (cyn ac yn ystod y datblygiad). 
Yna, bydd yr arolwg ffotograffig yn cael ei gynnal yn unol â’r datganiad dull a gymeradwywyd a’r 
cyngor sydd wedi ei gynnwys yng Ngofynion Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd ar 
gyfer Arolygon Ffotograffig Cyffredinol o Adeiladau. Bydd yr arolwg ffotograffig yn cael ei 
gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo ganddo ar bapur o fewn 3 mis i gwblhau’r 
datblygiad. 

 
Rheswm: Sicrhau bod cofnod digonol yn cael ei gymryd o’r holl strwythurau sy’n cael eu heffeithio gan y 
cynnig, fel sylfaen ar gyfer sicrhau cadwraeth yr adeilad yn y dyfodol a sicrhau bod cofnod yn cael ei 
gadw yn y parth cyhoeddus fel y gellir cyfeirio ato ac i bwrpas ymchwil yn y dyfodol. 

 
(07) Ni chaniateir i unrhyw ddŵr wyneb o ganlyniad i gynnydd ym maint yr adeilad / neu wynebau 
anhydraidd o fewn ei gwrtil gael draenio yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i’r system 
garthffosiaeth gyhoeddus. 

 
Reason: To prevent hydraulic overloading of the public sewerage system, to protect the health and safety 
of existing residents and ensure no pollution of or detriment to the environment 

 
(08) Bydd y ffens arfaethedig 1.8 metr o uchder ar y ffin orllewinol fel y nodir ar y cynllun bloc 
manwl (cyfeirnod llun OBS-2018-078GA018 Rev A) yn cael ei chodi cyn y bydd unrhyw un yn byw 
yn yr unedau a ganiateir yma. Ni fydd y ffens yn cael ei thynnu ar unrhyw adeg. Os bydd angen 
tynnu/newid y ffens am ba bynnag reswm bydd y ffens newydd o’r un uchder a math ac yn yr un 
lleoliad. 

 
Reason: In the interest of amenity 

 
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 12.2 
 

Rhif y Cais: DIS/2019/84 

Ymgeisydd: Mr Alun Lewis 

Bwriad: Cais i ryddhau amod (11) (Cynllun rheoli traffig adeiladwaith) o ganiatâd cynllunio FPL/2019/9 yn 
/ Application to discharge condition (11) (Construction traffic management plan) of planning permission 
FPL/2019/9 at 

 
Lleoliad: Maes y Coed, Porthaethwy / Menai Bridge 

 

 
 
 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Sion Hughes) 

Argymhelliad: Amod wedi ei Ryddhau / Condition Discharged 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 

Cais yw hwn gan y Cyngor Sir ac mae’n ymwneud â thir sydd ym mherchenogaeth y Cyngor. 
 

Y Cynnig a’r Safle 
 

Mae’r safle wedi’i leoli yn nhref Porthaethwy ar ddiwedd Ffordd Maes y Coed gerllaw’r bloc o fflatiau. Mae 
hefyd yn yr ardal sydd wedi’i dynodi’n Ardal Gadwraeth Porthaethwy. Ar hyn o bryd, mae’r safle wedi’i 
darmacio ac mae’n cynnwys nifer o garejys ‘prefab’. 

 
Mae’r cais yn un i ryddhau amod 11 o gais FPL/2019/9 a oedd yn gofyn am fanylion cynllun rheoli traffig 
adeiladu. 

 
Mater(ion) Allweddol 



Y materion allweddol sy’n gysylltiedig â’r cais yw a fydd Adran Briffyrdd yr Awdurdod yn ystyried bod y 
cynllun rheoli traffig adeiladu yn dderbyniol. 

 
Polisïau 

 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle 
Polisi PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu 
Polisi AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi 
Hanesyddol Cofrestredig 
Polisi Strategol PS 20: Diogelu a Lle bo'n Berthnasol Wella Asedau Treftadaeth 

 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

 
Ymgynhorai Ymateb 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

 
CRTA yn dderbyniol 

 

Hanes Cynllunio Perthnasol 
 

FPL/2019/9 - Cais llawn ar gyfer dymchwel y garejys cyfredol ynghyd ag adeiladu maes parcio, ffordd 
fynediad a lle troi newydd yn / Full application for the demolition of the existing garages together with the 
construction of a new car park, access road and turning area at Maes y Coed, Ffordd y Ffair Porthaethwy 
/ Menai Bridge. Approved 7/5/2019. 

 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 

 
Diogelwch ar y Briffordd – Cafodd y cynllun rheoli traffig adeiladu ei adolygu gan adran Briffyrdd yr 
Awdurdod ac ystyriwyd bod y manylion a ddarparwyd yn dderbyniol a’u bod yn bodloni anghenion yr 
amod. 

 
Casgliad 

 
Mae’r cynllun rheoli traffig adeiladu’n cwrdd â gofynion yr amod ac mae Adran Briffyrdd yr Awdurdod o’r 
farn ei fod yn dderbyniol. O’r herwydd, argymhellir rhyddhau’r amod. 

 
Argymhelliad 

 
Rhyddhau’r amod 



Pwyllgor Cynllunio: 04/09/2019 12.3 
 

Rhif y Cais: FPL/2019/79 
 

Ymgeisydd: Cyngor Sir Ynys Môn - Adran Tai 
 

Bwriad: Cais llawn i newid defnydd ystafell gymunedol presennol i annedd 1 gwely yn / Full application 
for change of use of existing community room into a 1 bedroom dwelling at 

 
Lleoliad: Waun Dirion, Benllech 

 

 
 
 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Joanne Roberts) 

Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 

Mae'r cais wedi ei gyflwyno gan Pennaeth Gwasanaeth (Tai). 
 

Y Cynnig a’r Safle 
 

Mae safle’r cais wedi’i leoli o fewn ffin ddatblygu Canolfan Wasanaeth Leol Benllech. 
 

Mae’r eiddo y mae wnelo’r cais hwn ag o ar hyn o bryd yn ystafell gymunedol sydd wedi’i lleoli ar stad 
Waun Dirion, sef stad o fyngalos ar gyfer yr henoed y mae’r Awdurdod Lleol yn berchen arnynt. 

 
Mater(ion) Allweddol 

 
Y prif faterion yw a ydi'r bwriad yn cydymffurfio gyda polisiau perthnasol y cynllun datblygu. 

 
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 TAI 2: Tai Mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol 
Polisi Strategol PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig 
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 

 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

 
Ymgynhorai Ymateb 

Cynghorydd Vaughan Hughes Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Ieuan Williams Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Margaret Murley Roberts Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf 
Community Council 

 
Caniatau. 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

 
Dim sylwadau. 

Dwr Cymru Welsh Water Argymhell amodau. 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) 

 
Dim Sylwadau. 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd / Joint Planning 
Policy Unit 

 
Sylwadau 

Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health Sylwadau ynglyn a gwarchod yr amgylchedd. 
 
Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Cynghori fod copi o daflen Bywyd Gwyllt ac 
Adeiladau Gwarchodedig yn cael ei yrru at yr 
ymgeisydd. 

Rheolwr Polisi a Strategaeth / Policy & Strategy 
Manager 

 
Dim sylwadau. 

 

Gosodwyd rhybuddion ger y safle a rhoddwyd gwybod drwy lythyr i ddeiliaid eiddo cyfagos. Y dyddiadau 
cau ar gyfer derbyn sylwadau oedd 7 Mai, 2019. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, nid oedd unrhyw 
lythyrau wedi dod i law. 

 
Hanes Cynllunio Perthnasol 

 
Dim. 

 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 

 
Cyflwynir y cais gan y Pennaeth Gwasanaeth (Tai) ar gyfer newid defnydd yr ystafell gymunedol 
bresennol yn annedd un ystafell wely. 

 
Derbyniwyd gwybodaeth gan yr ymgeisydd sy’n cadarnhau nad oes defnydd mawr yn cael ei wneud o’r 
ystafell gymunedol ac ystyrir y byddai’n fwy buddiol ei haddasu’n lety llawr gwaelod wedi’i addasu’n llawn, 
sef y math o eiddo y mae angen a galw mawr amdano. 



Mae safle’r cais wedi’i leoli o fewn ffin ddatblygu canolfan wasanaeth leol Benllech ac o’r herwydd mae’n 
cydymffurfio gyda pholisi PCYFF 1 y CDLl ar y Cyd. 

 
Ystyrir hefyd ei fod yn cydymffurfio â darpariaethau polisi PCYFF 2 y CDLl ar y Cyd sy’n ymwneud â 
meini prawf datblygu ac nid ystyrir y bydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar fwynderau’r ardal 
nac ychwaith ar y tai preswyl lleol sy’n bodoli eisoes. 

 
Mae Polisi PCYFF 3 y CDLl ar y Cyd yn ymwneud â Dyluniad a Chynllunio Lle. Mae’r cynnig yn ymwneud 
yn bennaf â gwneud gwaith altro y tu mewn i’r adeilad i ddarparu lle byw gyda mân newidiadau i’r tu allan 
gan gynnwys altro’r drysau a’r ffenestri a thynnu’r ffenestr ddormer fechan bresennol o ddrychiad blaen yr 
adeilad. 

 
Ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol o ran dyluniad a’i fod o’r herwydd yn cydymffurfio gyda darpariaethau 
polisi PCYFF 3. 

 
Mae Polisi TAI 2 y CDLl ar y Cyd yn ymwneud â Thai mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol ac mae’n 
cefnogi cynigion ar gyfer tai ar safleoedd clustnodedig a hap-safleoedd addas o fewn y ffin ddatblygu, yn 
seiliedig ar y ddarpariaeth arwyddol sydd wedi’i nodi yn y polisi. 

 
Y ddarpariaeth arwyddol ar gyfer Benllech dros gyfnod y Cynllun yw 90 o unedau (sy’n cynnwys ‘lwfans 
llithriad’ o 10%, sy’n golygu bod y swm wedi cymryd i ystyriaeth unrhyw amgylchiadau posibl nad oedd 
modd eu rhagweld a allai ddylanwadu ar y ddarpariaeth o dai, e.e. problemau gyda pherchenogaeth tir, 
cyfyngiadau seilwaith ac ati). Yn y cyfnod 2011 i 2018, cwblhawyd cyfanswm o 108 o unedau ym 
Menllech. Roedd y banc tir, sef safleoedd ac arnynt ganiatâd cynllunio, yn cynnwys 7 uned ym mis Ebrill 
2018. 

 
Mae hyn yn golygu fod Benllech wedi cyrraedd y trothwy ar gyfer darpariaeth ar hap-safleoedd. Bydd 
Fframwaith Monitro’r Cynllun yn ystyried nifer yr unedau sy’n cael eu cwblhau bob blwyddyn er mwyn 
penderfynu a yw’r Cynllun yn diwallu’r gofynion am dai. Bydd monitro blynyddol hefyd yn caniatáu i’r 
Cyngor benderfynu ar y math o safleoedd a fydd yn cyflenwi tai – ai safleoedd clustnodedig ynteu ha- 
safleoedd. Yn ogystal, bydd y Fframwaith Monitro’n ceisio asesu a yw Strategaeth Aneddiadau’r Cynllun 
yn cael ei gyflawni. Mae’r dangosydd hwn yn edrych ar y caniatadau am dai. Dywed Polisi PS 17 yn y 
Cynllun bod 22% o dwf tai’r Cynllun mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol (gan gynnwys llithriad o 10%) 
yn 1745 o unedau. Cwblhawyd 576 o unedau rhwng 2011 a 2018 yn yr holl Ganolfannau Gwasanaeth 
Lleol ac roedd 599 yn y banc tir. Mae hyn yn golygu bod diffyg ar hyn o bryd o 579 o unedau. O’r 
herwydd, gellir cefnogi rhyddhau caniatâd ar gyfer y safle hwn oherwydd y ddarpariaeth ddisgwyliedig 
sydd wedi ei nodi yn y categori ar gyfer Canolfannau Gwasanaeth Lleol. 

 
Fodd bynnag, yn unol â maen prawf 1(b) Polisi PS 1 'Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig’, mae’r 
datblygiad hwn yn ei gyfanrwydd, yn darparu mwy na chyfanswm y ddarpariaeth dai arwyddol ar gyfer 
Benllech ac o’r herwydd, roedd angen cyflwyno Datganiad Iaith Gymraeg gyda’r cais yn nodi’r modd y 
bydd yn datblygiad yn gwarchod, yn hyrwyddo ac yn gwella’r iaith Gymraeg. 

 
Derbyniwyd Datganiad Iaith Gymraeg mewn perthynas â’r cais ac wedi adolygu ac asesu’r datganiad, nid 
ystyrir y bydd y cynnig yn cael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg o safbwynt ei effaith weledol a’r effaith 
ar ysgolion a theuluoedd lleol. 

 
Oherwydd maint a daliadaeth yr eiddo, bydd yn hyrwyddo’r nod i gadw’r boblogaeth yn y gymuned ac 
mae’n annhebygol o arwain at fewnlifiad o bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg. 

 
Credir bod maint y datblygiad yn debygol o ddarparu cyfle i gadw’r boblogaeth leol yn y gymuned gyda 
hynny’n cael effaith bositif ar yr iaith Gymraeg. 

 
Dylai’r cynnig i ddatblygu eiddo un ystafell wely ddiwallu anghenion tai yn yr ardal rŵan ac yn y dyfodol ac 
yn ychwanegol at hyn, byddai pris yr eiddo yn is na’r cyfartaledd ac o fewn cyrraedd i bobl leol. 



Mae sicrhau’r math cywir o dai yn y lleoliad cywir yn bwysig ar gyfer cydlyniad a gwead cymunedol a bydd 
hynny yn ei dro, o fudd i’r iaith Gymraeg. O’r herwydd, ac yn sgil y ffaith mai person lleol sy’n debygol o 
symud i fyw i’r eiddo, mae’n annhebygol y câi’r datblygiad effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg yn yr ardal 
leol ac ystyrir bod y risg y byddai’r datblygiad yn cael effaith sylweddol ar gymeriad a chydbwysedd 
ieithyddol y gymuned, yn isel. 

 
Casgliad 

 
Ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol ac nid ystyrir bod y datblygiad yn mynd i gael effaith andwyol sylweddol 
ar gymeriad a mwynderau’r ardal neu bobl sy’n byw gerllaw nac ychwaith ar yr iaith Gymraeg. 

 
Mae’r argymhelliad yn ystyried y dyletswydd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru, yn unol â’r egwyddor datblygiad cynaliadwy o dan adran 3 Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r argymhelliad yn cymryd i ystyriaeth y ffyrdd o weithio a 
nodir yn adran 5 Deddf Llesiant cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac ystyrir bod y penderfyniad hwn 
yn unol â’r egwyddor datblygiad cynaliadwy drwy ei gyfraniad tuag at un neu fwy o amcanion llesiant 
Gweinidogion Cymru a nodir yn adran 8 o’r Ddeddf. 

 
Argymhelliad 

 
 

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

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

 
(02) Ni fydd unrhyw ddŵr wyneb o unrhyw gynnydd yn ardal to yr adeilad / neu wyneb anathraidd 
o fewn ei gwrtil yn cael draenio yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i mewn i’r system 
garthffosiaeth gyhoeddus. 

 
Rheswm: Er mwyn osgoi gorlwytho hydrolig o’r system garthffosiaeth gyhoeddus, er mwyn amddiffyn 
iechyd a diogelwch trigolion presennol a sicrhau nad oes unrhyw lygredd na niwed i’r amgylchedd. 

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

 
Cynllun Lleoliad: Rhif. AL.00.01 
Cynllun Safle: Rhif. AL.00.02 
Cynllun Llawr Arfaethedig: Rhif. AL.01.02 
Edrychiadau Arfaethedig: Rhif. AL.02.02 

 
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, TAI2, PS1, PS5. 

 
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 12.4 
 

Rhif y Cais: FPL/2018/55 

Ymgeisydd: Mr R. Lacey 

Bwriad: Cais llawn ar gyfer newid adeilad allanol i llety gwyliau ynghyd a gosod paced trin carthffosiaeth 
yn / Full application for the conversion of outbuilding into a holiday accommodation together with the 
installation of a package treatment plant at 

 
Lleoliad: Penrhyn Owen, Caergybi / Holyhead 

 

 
 
 
 
 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Owain Hughes) 

Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 

Cafodd y cais cynllunio ei alw i mewn i’r Pwyllgor Cynllunio gan y Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes gan 
fod y fynedfa sy’n gwasanaethu’r safle mewn cyflwr gwael 

 
Y Cynnig a’r Safle 

 
Mae’r safle wedi’i leoli ar Ffordd y Felin yn nhref Caergybi. Mae’r datblygiad arfaethedig ar gyfer addasu’r 
adeilad allanol presennol yn uned gwyliau. Mae’r safle wedi’i leoli yn yr Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol. 



Mater(ion) Allweddol 
 
Y mater allweddol yw a ydyw’r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio â’r polisïau cynllunio perthnasol ac 
a fydd y datblygiad arfaethedig yn cael effaith ar eiddo cymdogion cyfagos ac a fydd y datblygiad 
arfaethedig yn effieitiho ar yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

 
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 AMG 1: Cynlluniau Rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 
Polisi TWR 2: Llety Gwyliau 
Polisi CYF 6: Ailddefnyddio ac Addasu Adeiladau Gwledig neu Uned Breswyl ar gyfer Defnydd Busnes 
neu Adeiladu Unedau Newydd ar gyfer Busnes/Diwydiant 
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 

 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

 
Ymgynhorai Ymateb 

Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor Amod Tirwedd 

Ymgynghorydd Treftadaeth / Heritage Advisor Dim gwrthwynebiad 

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Dim ymateb 

Cynghorydd John Arwel Roberts Dim ymateb 

Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes Galw i fewn 

Cyngor Cymuned Trearddur Community Council Dim ymateb 

CNC Dim gwrthwynebiad - sylwadau 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

 
Sylwadau 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

 
Amod CTMP 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) 

Bydd angen gwneud cais i’r CCS cyn dechrau ar y 
gwaith 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd / Joint Planning 
Policy Unit 

 
Sylwadau 

Dwr Cymru Welsh Water Ymateb safonol 
 

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r cais mewn tri ffordd.Cafodd hysbysebiad yn y papur newydd oherwydd y 
llwybr cyhoeddue cyfagos i'r safle a rhoddwyd rhybudd ger y safle ac anfonwyd llythyrau personol at 
berchenogion eiddo cyfagos. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau oedd 05/09/2019. Ar adeg 
ysgrifennu’r adroddiad hwn, ni dderbyniwyd yr adran sylwadau. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hanes Cynllunio Perthnasol 

46C206E - Newid defnydd yr adeiladau allanol yn annedd ynghyd â gosod tanc septic yn Penrhyn Owen, 
Caergybi / Holyhead Caniatau 03/01/2008 

 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 

 
Cais llawn i addasu’r adeiladau allanol yn un uned wyliau yn Mhenrhyn Owen, Caergybi 

Ystyriaethau Polisi 

Mae Polisi PCYFF 1 ‘ Ffiniau Datblygu’ (yn flaenorol, y polisi Newydd ‘Ffiniau Datblygu’ yn y Cynllun 
Cyfansawdd Ionawr 2017) yn nodi y bydd datblygiadau y tu allan i ffiniau datblygu yn cael eu 
gwrthwynebu oni bai fod hynny yn unol â pholisïau penodol yn y Cynllun hwn neu bolisïau cynllunio 
cenedlaethol neu bod y cais yn dangos bod ei leoliad yng nghefn gwlad yn hanfodol. 

 
Mae Polisi TWR 2 ‘Llety Gwyliau’ yn nodi y bydd cynigion ar gyfer: 

 
1. Datblygu llety gwyliau parhaol newydd â gwasanaeth, neu rai hunanwasanaeth, neu 
2. Addasu adeiladau presennol yn llety o’r fath, neu 
3. Bydd ehangu sefydliadau llety gwyliau sy’n bodoli’n barod, yn cael eu ganiatáu ar yr amod eu bod o 
ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad, ac os gellir cwrdd gyda’r meini prawf canlynol i 
gyd; 

 
i. Yn achos llety sy’n adeilad newydd, bod y datblygiad wedi ei leoli y tu mewn i ffin datblygu, neu’n 
gwneud defnydd o safle addas a ddatblygwyd o’r blaen; 

 
ii. Bod graddfa’r datblygiad arfaethedig yn briodol gan ystyried y safle, y lleoliad a/neu’r anheddiad dan 
sylw; 

 
iii. Na fydd y bwriad yn arwain at golled yn y stoc tai parhaol; 

 
iv. Nad yw’r datblygiad yn cael ei leoli mewn ardal sy’n ardal breswyl yn bennaf, neu’n peri niwed 
sylweddol i gymeriad preswyl ardal; 

 
v. Nad yw’r datblygiad yn arwain at ormodedd o lety o’r fath yn yr ardal. 

Mae’r esboniad ar gyfer y polisi uchod yn nodi bod: 

6.4.38 Y flaenoriaeth ar gyfer adeiladau traddodiadol yng nghefn gwlad yw ar gyfer defnydd cyflogaeth yn 
unol â Pholisi CYF6. Mewn amgylchiadau ble ceir tystiolaeth y cafodd adeilad ei farchnata ar gyfer 
defnydd cyflogaeth am gyfnod digonol, yna gellir cefnogi datblygu’r adeilad yn dŷ fforddiadwy er mwyn 
cwrdd ag angen yn y gymuned leol. 

 
6.4.39 Cefnogir defnydd preswyl pan mae’n rhan o gynllun ar gyfer ailddefnyddio adeilad neu 
gyfadeiladau at ddibenion cyflogaeth. Mewn datblygiadau o’r fath, rhaid cwblhau’r elfen gyflogaeth cyn 
unrhyw elfen breswyl. Fe all yr awdurdod fynnu ar amod er mwyn clymu meddiannaeth yr uned breswyl 
gydag gweithrediad y fenter, er mwyn ei rhwystro rhag cael ei gwerthu ar wahân heb fod cais pellach yn 
cael ei wneud i’r awdurdod. 

 
6.4.40 Rhaid bod yr adeilad yn strwythurol gadarn a byddai angen tystiolaeth i gadarnhau hyn hefo 
unrhyw gais cynllunio a bod yr adeilad o faint digonol i ymgymryd â’r bwriad heb yr angen i’w ymestyn yn 
eango. Bydd Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu cyhoeddi i roi arweiniad ar y mater. 

 
6.4.41 Dylai unrhyw fwriad sicrhau cadwraeth unrhyw nodweddion pensaernïol o werth a sicrhau nad yw’r 
datblygiad yn newid cymeriad yr adeilad e.e. trwy gyflwyno nifer o ddrysau a ffenestri newydd. 



Cynllun Busnes 
 

Mae cynllun busnes wedi’i gyflwyno â’r cais ac mae’r wybodaeth a gyflwynwyd yn nodi bod graddfa’r  
uned wyliau yn adlewyrchu graddfa’r datblygiad parhaus a disgwylir y bydd yn dod â’r uned o fewn 
cyrraedd fforddiadwy y farchnad leol. Bydd yr unedau gwyliau yn dod â budd sylweddol i’r prosiect ond 
hefyd yn dod â buddion economaidd i’r gymuned leol ac ehangach gan fod ymchwil yn dangos bod 
ymwelwyr sy’n aros mewn llety gwyliau rhent yn gwario mwy yn y gymuned leol na’r rhai hynny sy’n aros 
mewn gwestai. Mae’r llety gwyliau yn agos at fannau twristiaeth lleol megis Bae Trearddur, Rhoscolyn, 
Ynys Lawd a thu hwnt. Mae’n agos i briffordd yr A55 gan roi mynediad hawdd i bob rhan o’r Ynys. Mae’r 
lleoliad yn ei gwneud hi’n hawdd ymweld â phentrefi cyfagos gyda Chaergybi o fewn pellter cerdded o 1.8 
milltir a Bae Trearddur o fewn pellter cerdded o 2.1 milltir. Mae hefyd yn agos i dref porthladd Caergybi 
sy’n cynnig mynediad i’r Iwerddon. 

 
Bydd y llety gwyliau fel a ganlyn:- 

Llety Gwyliau – 2 ystafell wely 

Priffyrdd – Mae’r adran briffyrdd wedi cadarnhau eu bod yn fodlon â’r cais cynllunio a’u bod yn dymuno 
gosod amod Cynllun Rheoli Traffig. 

 
Effaith ar amwynderau eiddo preswyl – nid ystyrir y bydd y datblygiad yn cael effaith negyddol ar unrhyw 
gymdogion. Mae pellter digonol rhwng y ffenestri a’r eiddo agosaf i’r Dwyrain – dros 30 metr, felly nid 
ystyrir y bydd y datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol o ran edrych drosodd. 

 
Effaith ar yr ardal – mae’r datblygiad yn cydweddu â’r adeilad allanol gwreiddiol. Mae cynlluniau 
diwygiedig wedi eu derbyn ers cyflwyno’r cais gwreiddiol sy’n lleihau graddfa’r estyniad arfaethedig. 
Roedd hyn o ganlyniad i’r ffaith nad oedd graddfa’r estyniad arfaethedig yn cyd-fynd ag ôl-troed presennol 
yr adeilad ac o ganlyniad nad oedd yn cydymffurfio â pharagraff 6.3 o’r Canllawiau Cynllunio             
Atodol ‘Canllawiau dylunio ar gyfer yr Amgylchedd Trefol a Gwledig - Nodyn Arweiniad: 14 Addasu mewn 
Ardaloedd Gwledig’ felly nid ystyrir y bydd y cais yn cael effaith negyddol ar gymeriad yr adeilad neu’r 
ardal gyfagos. 

 
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol – Mae’r safle mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae’r 
Ymgynghorydd Tirlun wedi ei ymgynghori ag ef ac o ganlyniad bydd angen amod Tirlunio mewn 
perthynas â manylion parcio a’r cwrtil. 

 
Arolwg Ecoleg – Fel rhan o'r datblygiad, cyflwynodd yr ymgeisydd Arolwg Ecoleg. Ni godwyd unrhyw 
wrthwynebiadau gan Gyfoeth Naturiol Cymru i’r datblygiad arfaethedig. Mae’r Ymgynghorydd Ecoleg yn 
dymuno gosod amod gan y daethpwyd o hyd i ystlumod yn yr adeilad 

 
Casgliad 

 
Mae ystyriaeth wedi’i rhoi i ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Ystyrir bod y 
penderfyniad hwn yn cydymffurfio ag egwyddor datblygiadau cynaliadwy’r Ddeddf oherwydd ei fod yn 
cyfrannu tuag at amcan llesiant Gweinidogion Cymru o gefnogi cymunedau diogel, cydlynol a gwydn. 

 
Ystyrir y bydd y cais yn un o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad. Mae’r cais yn cadw 
nodweddion pensaernïol y prif adeilad allanol. Ystyrir bod y cais yn cydymffurfio â’r polisïau a restrir 
uchod. 

 
Argymhelliad 

 
(1) 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). 

 
(2) 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. 

 
(3) Serch darpariaethau Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad a Ganiateir yn 
Gyffredinol) (Diwygiwyd) (Cymru) 2013 (neu unrhyw Orchymyn yn diddymu neu’n ail-osod y 
Gorchymyn hwnnw) mae’r datblygiad a ganiateir gan Ddosbarthiadau A, B, C, D, E ac F o Ran 1 o 
Atodlen 2 yma’n cael eu heithrio. 

 
Rheswm: Er budd mwynderau preswyl a gweledol. 

 
(4) Bydd y datblygiad yn cael ei ddefnyddio fel llety gwyliau yn unig ac ni fydd yn cael ei 
ddefnyddio fel unig neu brif breswylfan. 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. 

 
(5) 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. 

• CH868 09/18 - PL01 - Cynllun Lleoliad 
• CH868 09/18 - PL02B - Cynllun Safle Arfaethedig 
• CH868 09/18 - PL03C - Cynllun Llawr Arfaethedig 
• CH868 09/18 - PL05B - Cynllun Edrychiad Arfaethedig 
• CH868 09/18 - PL04C - Cynllun Toriad Arfaethedig 
• 18243/502 - Manylion Draenio 
• 18243/501 - Cynllun Draenio 
• Arolwg Rhywogaethau a Ddiogelir 
• Datganiad Cynllunio 



• Arolwg Strwthurol 
• Cynllun Busnes 

 
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: PCYFF 1, PCYFF 
2, PCYFF 3, AMG 1, TWr 2, CYF 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. 


