
Pwyllgor Cynllunio: 02/10/2019 10.1 

Rhif y Cais: FPL/2019/201 

Ymgeisydd: Mr B. G. Roberts 

Bwriad: Cais llawn ar gyfer codi annedd ar dir ger / Full application for the erection of an dwelling on land 
adjacent to 

Lleoliad: Tegfan,  Llanynghenedl 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Gwen Jones) 

Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Mae’r cais yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor oherwydd ei fod yn groes i bolisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd ond bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol â’i fryd ar ei ganiatáu. 

Y Cynnig a’r Safle 

Mae hwn yn gais llawn ar gyfer codi annedd ar dir ger Tegfan, Llanynghenedl. 

Mater(ion) Allweddol 

Y mater allweddol yw a ydyw’r cynnig yn welliant o gymharu â’r un a gyflwynwyd yn wreiddiol dan 
gyfeirnod V/999 ac a gymeradwywyd ar 18/6/65. Cyflwynwyd cais am dystysgrif cyfreithlondeb dan 
gyfeirnod LUP/2019/5 a phrofwyd bod y datblygiad yn gyfreithlon ar 26/3/19. 



Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
PCYFF2 – Development Criteria 
PCYFF3 – Design and Place Shaping 
TAI 6 – Housing in Clusters 
PS1 - Welsh Language and Culture 
PS17 - Settlement Strategy 
TAI 8 - Appropriate Housing Mix 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 
Ymgynhorai Ymateb 

Cynghorydd Richard Dew Dim ymateb 

Cynghorydd Gwilym O Jones Dim ymateb 

Cyngor Cymuned Y Fali / Valley Community 
Council 

Dylai’r annedd barhau i fod yn annedd fforddiadwy 
yn hytrach nag annedd marchnad agored. 

Cynghorydd Richard Dew Dim ymateb 

Cynghorydd Gwilym O Jones Dim ymateb 

Cyngor Cymuned Y Fali / Valley Community 
Council 

Dylai'r annedd barhau i fod yn un fforddiadwy a nid 
ar gyfer ty farchnad cyffredinol. 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation Caniatad Amodol 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section 
(Drainage) 

O 7 Ionawr 2019, bydd angen i unrhyw 
ddatblygiadau newydd sy’n cynnwys rhagor nag 1 
eiddo neu ble mae’r ardal adeiladu sydd â 
goblygiadau draenio yn 100m2 neu fwy, fod â 
system ddraenio gynaliadwy er mwyn rheoli’r dŵr 
wyneb sydd ar y safle. Rhaid i systemau draenio 
dŵr wyneb gael eu dylunio a’u hadeiladu’n unol â’r 
safonau mandadol ar gyfer draenio cynaliadwy a 
gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. 
  
Rhaid i’r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan 
Gyngor Sir Ynys Môn yn rhinwedd ei swyddogaeth 
fel Corff Cymeradwyo SuDS (SAB) cyn i’r gwaith 
adeiladu gychwyn. Bydd dyletswydd ar y SAB i 
fabwysiadu systemau sy’n cydymffurfio os ydynt yn 
gwasanaethu mwy nag un eiddo a sicrhau eu bod 
yn cael eu hadeiladu a’u bod yn gweithio’n unol â’r 
cynigion a gymeradwywyd, gan gynnwys unrhyw 
un o amodau cymeradwyo’r SAB. 

Dwr Cymru Welsh Water Cyngor Safonol 

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

Gwasanaeth Tai/Housing Services Derbyniwyd sylwadau ar yr angen am dai 
fforddiadwy yn yr ardal. 



Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor 

Mae’r safle gerllaw’r AHNE. Yn ein barn ni, mae o 
fewn gosodiad gweledol yr AHNE ac ni châi effaith 
ar brydferthwch naturiol a nodweddion a 
rhinweddau arbennig yr AHNE.  

Gosodwyd rhybuddion ar y safle ac anfonwyd llythyrau at ddeiliaid eiddo cyfagos. Hysbysebwyd y cais 
hefyd yn y papur newydd lleol am fod y datblygiad yn groes o bolisïau cynllunio. Y dyddiad cau ar gyfer 
derbyn sylwadau yw 5/9/19. Nid oes unrhyw lythyrau wedi dod i law. 

Hanes Cynllunio Perthnasol 

V999 – Defnyddio tir ger Tan y Fynwent, Llanynghenedl i godi 3 byngalo – Cymeradwywyd 18/6/65 

LUP/2019/5 – Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer y defnydd arfaethedig sef codi annedd 
ynghyd â chodi mynedfa newydd i gerbydau ar dir ger Tegfan, Llanynghenedl – Cyfreithlon 26/3/19 

FPL/2019/132 – Cais llawn ar gyfer codi annedd ar dir ger Tegfan, Llanynghenedl – Tynnwyd yn ôl 
17/6/19 

Prif Ystyriaethau Cynllunio 

Mae egwyddor annedd eisoes wedi cael ei sefydlu drwy dystysgrif defnydd cyfreithlon i brofi bod 2 o’r 3 
annedd a gymeradwywyd dan gais cynllunio V/999 wedi cael eu cwblhau ac mae cais cynllunio V/999 o’r 
herwydd wedi ei weithredu. Felly, mae caniatâd cynllunio ar gyfer annedd wedi’i ddiogelu ar safle’r cais. 

Joint Local Development Plan 

Ers mabwysiasdu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, mae Llanynghenedl wedi’i nodi fel Clwstwr dan 
ddarpariaethau Polisi TAI 6. Nid yw’r polisi’n cefnogi tai marchnad agored. Fodd bynnag, gan fod 
caniatâd cynllunio eisoes yn bodoli ar safle’r cais, rhaid ystyried yr isod:- 

· A oes unrhyw debygolrwydd y gellir gweithredu’r caniatâd sy’n bodoli eisoes.
· A yw’r newidiadau i’r caniatâd yn well an’r hyn a gymeradwywyd yn flaenorol.

Cymeradwywyd cais V/999 yn 1965 ar gyfer 3 annedd ac mae 2 o’r 3 annedd wedi cael eu hadeiladu. 
Ystyriwyd bod tystysgrif cyfreithlondeb yn gyfreithlon ar 21/11/17. Mae’n hynod debygol y bydd yn cael ei 
weithredu oherwydd mae gwaith datblygu i ddiogelu’r caniatâd eisoes wedi cychwyn. 

Yn unol â maen prawf (1b) Polisi Strategol PS1 – Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig byddai’r 
datblygiad yn gronnol yn darparu mwy na’r ddarpariaeth arwyddol o dai ar gyfer Clwstwr a dylid cyflwyno 
datganiad Iaith Gymraeg i gefnogi’r cais. Fodd bynnag, oherwydd bod sefyllfa wrth gefn yn yr achos hwn 
ar gyfer annedd marchnad agored, nid ystyrir bod angen datganiad Iaith Gymraeg yn yr achos hwn. 

Amendments 

Mae’r cynnig yn un i godi byngalo dormer 3 llofft. Ystyrir y bydd yr annedd yn cyd-fynd â maint a math yr 
anheddau sydd eisoes yn yr ardal yn union o’i chwmpas. Bydd yr annedd o safon uchel ac yn well na’r un 
a gymeradwywyd yn flaenorol o safbwynt effeithlonrwydd ynni. Nid ystyrir y bydd y cynnig yn cael effaith 
andwyol ar y mwynderau y mae deiliaid eiddo cyfagos yn eu mwynhau ar hyn o bryd. 

Adjacent residential properties 

Mae deiliaid eiddo cyfagos wedi cael gwybod am y datblygiad. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau 
oedd 5/9/19. Ni chafwyd yr un llythyr o wrthwynebiad.  



Casgliad 

Mae’r gais yn groes i bolisi TAI 6 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd; fodd bynnag, y sefyllfa wrth gefn yw 
fod caniatâd cynllunio eisoes yn bodoli ar safle’r cais am annedd marchnad agored. 

Ystyrir ei bod yn debygol iawn y bydd y cais blaenorol, sef V/999 yn cael ei weithredu a bod y newidiadau 
a gynigir yn well na’r hyn a gymeradwywyd eisoes.  

Argymhelliad 

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

Rheswm: Ufuddhau i anghenion Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

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

• Cynllun Lleoliad – BGR-02-18-P Adolygiad 1
• Drychiadau a Chynlluniau Llawr Arfaethedig – BGR/01/18/P

o dan cais cynllunio FPL/2019/201.

(03) Bydd y datblygwr yn ysgrifennu at yr Awdurdod Cynllunio Lleol o fewn 7 niwrnod i gychwyn 
ar y datblygiad (diffinnir hyn yn adran 56 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel y’i diwygiwyd) er 
mwyn ei hysbysu ynghylch hyn. Ni fydd y datblygwr ar unrhyw adeg ar ol hynny yn cychwyn 
gwaith datblygu na’n gwneud unrhyw waith pellach sy’n gyfystyr a datblygu mewn perthynas a’r 
caniatad canlynol: [V/999 - Codi 3 annedd yn Tegfan, Llanynghenedl]. 

Rheswm: Atal gweithredu ar ganiatadau cynllunio gwahanol ar yr un pryd oherwydd y byddai hynny’n 
annerbyniol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol 

(04) Bydd raid sicrhau bod gosodiad y fynedfa a dull ei hadeiladu yn cydymffurfio'n llwyr gyda y 
cynlluniau a gyflwynwyd cyn dechrau ar y defnydd y rhoddir caniatâd iddo yma ac wedyn bydd 
raid cadw'r fynedfa yn glir o bob rhwystr parhaol a'i defnyddio i ddibenion mynediad yn unig. 

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

(05) Rhaid adeiladu'r fynedfa gyda'i graddiant yn ddim mwy nag 1 mewn 20 am y 5 metr cyntaf yn 
ôl o ymyl agosaf y gerbydlon gyfagos. 

Rheswm: Er mwyn sicrhau rhyngwelededd digonol rhwng y fynedfa a’r briffordd gyhoeddus gyfredol a 
hynny er diogelwch a hwylustod defnyddwyr y briffordd a’r fynedfa. 

(06) Ni chaniateir ar unrhyw adeg i wal/gwrych/ffens derfyn bresennol y briffordd nac unrhyw ffin 
terfyn newydd a godir yn wynebu'r briffordd fod yn uwch nag 1 metr uwchlaw lefel cerbydlon y 
ffordd sirol gyfagos o naill ben ffin y safle â'r briffordd i'r llall ac ni chaniateir codi unrhyw beth 
uwch na hynny o fewn 2 metr i'r cyfryw wal/gwrych/ffens neu unrhyw ffin terfyn newydd. 

Rheswm: Er mwyn sicrhau rhyngwelededd digonol rhwng y fynedfa a’r briffordd gyhoeddus gyfredol a 
hynny er diogelwch a hwylustod defnyddwyr y briffordd a’r fynedfa. 



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

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

(08) Bydd y lle parcio’n cael ei gwblhau mewn modd sy’n cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a 
gymeradwywyd yma cyn y bydd rhywun yn symud i mewn i’r annedd ac yn cael ei gadw wedyn i’r 
dibenion hynny’n unig.  

Rheswm: Fel y gall cerbydau dynnu i ffwrdd a throi’n glir o’r briffordd er mwyn lleihau’r perygl, rhwystr ac 
anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd gyfagos. 

(09) Ni chaniateir i ddŵr wyneb o gwrtil y safle arllwys i’r briffordd.  

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

(10) 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. 

(11) O fewn 1 mis o ddefnyddio am y tro cyntaf y fynedfa a ganiateir yma, bydd y fynedfa gyfredol 
sy’n gwasanaethu’r safle’n cael ei chau’n barhaol a therfyn y briffordd yn cael ei adfer yn unol â’r 
manylion a gyflwynwyd i’r awdurdod cynllunio lleol ac a gymeradwywyd ganddo’n ysgrifenedig 
cyn cychwyn ar y datblygiad a ganiateir yma. Rheswm: Er mwyn lleihau perygl, rhwystr ac 
anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd a’r datblygiad. 

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

(12) Rhaid cyflwyno i'r awdurdod cynllunio lleol fanylion llawn am y ffensys, yr holl waliau neu 
ddull arall o gau neu farcio'r safle a chael caniatâd ysgrifenedig y cyfryw awdurdod i'r pethau hyn 
cyn y dechreuir gwneud unrhyw waith ar y safle. 

Rheswm: Er budd amwynder 



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: 02/10/2019 10.2 

Rhif y Cais: VAR/2019/49 

Ymgeisydd: Captain  & Mrs  Warden Owen 

Bwriad: Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (11)(Cynllun Draenio) o ganiatâd cynllunio rhif 
46C168A/FR (Codi annedd) a’r cais dilynol ar gyfer materion a gadwyd yn ôl cyfeirnod 46C168D/DA fel 
bod dŵr budr o'r annedd yn cael ei ollwng i waith trin carthffosiaeth ar y safle yn hytrach nag i’r system 
garthffosiaeth gyhoeddus ar dir ger / Application under Section 73 for the variation of condition 
(11)(Drainage Scheme) of planning permission reference 46C168A/FR (Erection of dwelling) and the 
subsequent reserved matters application reference 46C168D/DA so as to allow the foul water from the 
dwelling to be discharged to a treatment plant on site instead of the public sewer system on land adjacent 
to 

Lleoliad: Trearddur House, Bae Trearddur Bay 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Gwen Jones) 

Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

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

Y Cynnig a’r Safle 

Mae’r cais yn gais dan Adran 73 i amrywio amod (11) (Cynllun Draenio) o ganiatâd cynllunio rhif 
46C168A/FR (Codi annedd) a’r cais dilynol ar gyfer materion a gadwyd yn ôl cyfeirnod 46C168D/DA fel 
bod dŵr budr o'r annedd yn cael ei ollwng i waith trin carthffosiaeth ar y safle yn hytrach nag i’r system 
garthffosiaeth gyhoeddus ar dir ger Trearddur House, Bae Trearddur. 



Ceir mynediad i’r safle ar hyd ffordd breswyl o Lôn St Ffraid. Mae’r safle ar dir uwch, uwchlaw’r cae 
chwarae sydd wedi’i leoli ar y gyffordd rhwng Lôn Isallt a Lôn St Ffraid. 

Mater(ion) Allweddol 

Prif faterion y cais yw p’un a yw gosod gwaith trin preifat yn lle cysylltu i’r brif system garthffosiaeth yn 
dderbyniol yn nhermau polisi, a p’un a fydd yn cael effaith andwyol ar yr Adeilad Rhestredig sydd wedi’i 
leoli yng nghwrtil safle’r cais. 

Polisïau 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

PCYFF2 – Development Criteria 
PCYFF3 – Design and Place Shaping 
TAI5 – Local Market Housing 
PS 20 – Preserving and where appropriate enhancing heritage assets 

Cylchlythyr 008/2018 – Gofynion cynllunio mewn perthynas â defnyddio systemau carthffosiaeth 
preifat mewn datblygiadau newydd, gan gynnwys tanciau carthion a gweithfeydd bach trin 
carthion. 

Technical Advice Note 15: Development and Flood Risk (2004) 

Technical Advice Note 24: The Historic Environment 

Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

Ymgynhorai Ymateb 

Draenio Gwynedd / Gwynedd Drainage Sylwadau 

Dwr Cymru Welsh Water Dim sylwadau 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Dim gwrthwynebiad 

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Dim ymateb 

Cynghorydd John Arwel Roberts 

Hoffwn wrthwynebu’r gwaith trin carthion 
arfaethedig ym mhlot Trearddur House sydd wedi 
cael caniatâd cynllunio am un annedd. 
Credaf y byddai hyn yn niweidiol i’r amgylchedd, yn 
agos at y cwrs dŵr, yn llythrennol drws nesaf i 
Wellington Court ac y byddai o bosib yn effeithio ar 
ein les gyda pherchennog cyfredol caeau pêl-
droed Trearddur. 

Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes Dim ymateb 

Cyngor Cymuned Trearddur Community Council Dim ymateb 

Building Control Mae'r bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion pellter. 

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r cais mewn tair ffordd. Gosodwyd rhybudd ger y safle ac anfonwyd 
llythyrau personol at ddeiliaid yr eiddo cyfagos yn rhoi gwybod iddynt am y cais. Cafodd y cais ei 
hysbysebu hefyd yn y papur newydd lleol gan fod y cais yn groes i bolisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd ac mae gerllaw Strwythur Rhestredig. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau oedd 25/9/19 ac ar 



adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn roedd 8 llythyr yn gwrthwynebu’r cais wedi dod i law. Dyma grynodeb o’r 
prif faterion a godwyd wrth wrthwynebu’r cynllun; 

• Mae’r ffos gerrig ar gyfer dŵr budr yn dal ar graig anathraidd ac fe ddaw’n swmp statig, a bydd unrhyw
ddŵr sy’n arllwys ohono yn drewi ac yn gorlifo i’r cwrs dŵr gerllaw. 
• Mae’r tir tu allan i’r cwrtil ac rwy’n amau’n fawr a yw o fewn rheolaeth yr ymgeisydd
• Dylid cadw’r cysylltiad i Garthffos Dŵr Cymru
• Mae’r graig yn anaddas i ffos gerrig
• Mae safle’r ffos gerrig flanced ychwanegol yn union gerllaw ac yn llawer uwch na’r unig droedffordd
ddiogel sydd ar gael i mi i gael mynediad i’m tir is. Felly bydd yn cynyddu faint o ddŵr sy’n draenio ar fy 
nhroedffordd. 
• Nid yw lleoliad y System Driniaeth a’r ffos gerrig yn cydymffurfio â rheoliadau.
• Yr effaith ar y cynefin naturiol sy’n bodoli.
• Ni fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gadael i’r datblygiad gysylltu i offer trin carthffosiaeth os oes carthffos
ar gael o fewn 30 metr. 
• Profion hidliad anfoddhaol wedi’u gwneud ar y ffos gerrig
• Bydd angen cloddio’r graig i wneud lle i’r datblygiad
• Nid yw’r cynigion yn cydymffurfio â pholisi cynllunio

Mewn ymateb i’r gwrthwynebiadau a godwyd: 

• Rydym wedi ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â’r cais cynllunio ac maent wedi cadarnhau
bod y wybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd gyda’r cais cynllunio yn dderbyniol ac maent yn fodlon fod yr 
Ymgeisydd wedi darparu digon o wybodaeth i gyfiawnhau’r defnydd o system garthffosiaeth breifat. 
Maent wedi cadarnhau bod y bwriad yn annhebygol o gael effaith andwyol sylweddol ar y diddordebau a 
restrwyd. 
• Mae’r ymgeisydd wedi rhoi cyfiawnhad pam na allant gysylltu i garthffos Dŵr Cymru.
• Mae’r cais wedi’i ddiwygio ac mae lleoliad yr offer trin carthffosiaeth yn cydymffurfio â rheoliadau.
Rydym wedi ymgynghori â’r Adain Rheoliadau Adeiladu ynglŷn â’r cais cynllunio ac maent wedi 
cadarnhau bod lleoliad newydd yr offer trin carthffosiaeth yn dderbyniol. 
• Darparwyd Profion Mandylledd a gwybodaeth am y Ffos Gerrig gyda’r cais cynllunio. Mae’r Adain
Ddraenio wedi mynegi pryder am y wybodaeth a gyflwynwyd. Mae gan y cais cynllunio ganiatâd cynllunio 
sy’n bodoli eisoes ar safle’r cais ac roedd y wybodaeth ynglŷn â’r ffos gerrig a’r profion mandylledd wedi’i 
chymeradwyo fel rhan o’r cais blaenorol. 

Hanes Cynllunio Perthnasol 

46C168 – Codi annedd ar dir ger Trearddur House, Bae Trearddur – Cymeradwywyd 31/07/1995 

46C168A/FR – Cais amlinellol gyda’r holl faterion wedi eu cadw’n ôl ar gyfer codi annedd ar dir ger 
Trearddur House, Lôn St Ffraid, Bae Trearddur – Cymeradwywyd 03/07/2014. 

46C168B – Cais llawn ar gyfer creu balconi yn Trearddur House, Bae Trearddur – Cymeradwywyd 
03/10/2016 

46C168C/FR – Cais llawn i godi 3 annedd gan gynnwys balconïau ar dir ger Trearddur House, Lôn St 
Ffraid, Bae Trearddur. Tynnwyd yn ôl 04/10/2017 

46C168D/DA – Cynllunio Llawn – Cais am faterion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi annedd sydd yn cynnwys 
balconi ar dir yn / Application for reserved matters for the erection of a dwelling which includes a balcony 
on land at - Trearddur House, Bae Trearddur  

46C168E/FR - Cynllunio Llawn – Cais llawn ar gyfer codi 3 annedd teras sydd yn cynnwys balconi ar dir 
ger / Full application for the erection of 3 terraced dwellings which include balconies on land adjacent to - 
Trearddur House, Trearddur Court, Bae Trearddur 



Prif Ystyriaethau Cynllunio 
Casgliad 
 
Prif faterion y cais yw p’un a yw gosod gwaith trin preifat yn lle cysylltu i’r brif system garthffosiaeth yn 
dderbyniol yn nhermau polisi, a p’un a fydd yn cael effaith andwyol ar yr Adeilad Rhestredig sydd wedi’i 
leoli yng nghwrtil safle’r cais. 
  
Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol o dan gais cynllunio rhif 46C168A/FR a chymeradwywyd cais am 
faterion a gadwyd yn ôl o dan gais cynllunio rhif 46C168D/DA ar 8/12/17. 
  
Cyd-destun Polisi – mae Cylchlythyr 008/2018 a Pholisi Cynllunio Cymru yn datgan y dylai datblygiadau 
preswyl gysylltu i’r brif system mewn ardaloedd sy’n cael eu gwasanaethu gan garthffosydd cyhoeddus. 
Mae Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 008/2018 yn datgan mai dim ond os gall y datblygwr ddangos yn glir 
nad yw’r dulliau carthffos a gwaredu carthffosiaeth y cyfeirir atynt ym Mharagraffau 2.3 a 2.4 yn 
ddichonadwy, gan gymryd i ystyriaeth y gost a/neu ymarferoldeb, y dylid ystyried system sy’n ymgorffori 
tanc(iau) septig a’i chynnig os yw’n briodol. 
  
Mae’r ymgeisydd wedi darparu gwybodaeth ar y costau sydd dan sylw wrth gysylltu i’r brif system 
garthffosiaeth – cyfrifwyd y byddai’r costau hyn yn £37,929.92. 
  
Mae’r ymgeisydd hefyd wedi rhoi gwybod i ni fod y perchennog cyfagos wedi gofyn am £18,800 i gael 
cysylltu trwy eu tir. 
  
Mae’r gost o osod y pecyn trin carthffosiaeth yn £17,770.00 ac mae hyn yn cynnwys prynu a gosod y 
system. 
 
Gan gadw mewn cof y costau a gâi’r ymgeisydd trwy gysylltu i’r brif system, byddai hyn yn afresymol ac 
yn anymarferol i’r datblygwr. 
  
Oherwydd yr uchod, ystyrir bod yr ymgeisydd wedi cyfiawnhau’r angen i osod y pecyn trin carthffosiaeth 
ac y gellir cefnogi’r cynllun. 
  
Cyfoeth Naturiol Cymru 
  
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cadarnhau nad ydynt yn gwrthwynebu’r cais i amrywio’r amod. 
Mae CNC yn cadarnhau bod safle’r cais mewn ardal lle mae carthffos ar gael ond mai’r bwriad yw i ddŵr 
budr gael ei arllwys i system garthffosiaeth breifat. Ar ôl derbyn ac ystyried gwybodaeth fanwl, mae CNC 
yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi darparu gwybodaeth ddigonol fel rhan o’r cais cynllunio i gyfiawnhau 
pam mae’n bwriadu defnyddio system garthffosiaeth breifat. Bydd angen i’r ymgeisydd wneud cais am 
drwydded amgylcheddol neu gofrestru eithriad gyda CNC. Maent wedi cadarnhau eu bod yn fodlon â’r 
wybodaeth a gyflwynwyd mewn perthynas â chymharu costau’r opsiynau draenio ac maent yn cydnabod 
y byddai’n cynnwys cost sylweddol o sicrhau hawddfraint i gael croesi tir trydydd parti. 
  
Maent wedi cadarnhau nad ydynt yn gwrthwynebu’r cynnig ac wedi cadarnhau ei fod yn annhebygol o 
gael effaith andwyol o bwys ar y diddordebau a restrwyd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau, 
ar ôl derbyn ac ystyried gwybodaeth fanwl, eu bod yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi darparu gwybodaeth 
ddigonol i gyfiawnhau’r defnydd o system garthffosiaeth breifat. 
  
Gosodiad Adeilad Rhestredig 
  
Mae’r cais cynllunio o fewn gosodiad Caer Fechan Filwrol Restredig Gradd II sydd wedi’i lleoli ryw 100m 
i’r gogledd-orllewin o’r safle. Mae’r Swyddog Treftadaeth wedi cadarnhau na fydd y cynnig yn cael effaith 
sylweddol ar osodiad y Gaer Fechan Restredig. 
 
Ni ystyrir y byddai darparu pecyn trin carthffosiaeth yn cael effaith andwyol ar yr ardal o amgylch. Mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau nad ydynt yn gwrthwynebu’r cynnig ac wedi cadnarhau ei fod yn 



annhebygol o gael effaith andwyol o bwys ar y diddordebau a restrwyd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi 
cadarnhau, ar ôl derbyn ac ystyried gwybodaeth fanwl, eu bod yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi darparu 
gwybodaeth ddigonol i gyfiawnhau’r defnydd o system garthffosiaeth breifat. Mae’r Adain Ddraenio wedi 
cadarnhau eu bod yn fodlon â’r wybodaeth a gyflwynwyd i reoli dŵr wyneb sy’n llifo o’r datblygiad 
arfaethedig. Rhoddir amod ar y caniatâd cynllunio yn sicrhau na fydd neb yn symud i mewn i unrhyw un 
o’r adeiladau hyd nes y bydd system ddraenio gynaliadwy addas ar gyfer y safle wedi cael ei chwblhau ac 
yn gweithio’n iawn. 
  
Mae’r holl ystyriaethau o bwys wedi cael eu hystyried ond nid ydynt wedi newid yr argymhelliad a wnaed.  
 
Argymhelliad 
 
(01) Rhaid cychwyn ar y datblygiad yr ymwna'r caniatâd hwn dim hwyrach na 08/12/19. 
 
Rheswm: I gydymffurfio gyda gofynion Adran 91(1) o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y 
diwygiwyd). 
 
(02) Bydd y datblygiad yn mynd rhagddo'n unol a mesurau osgoi rhesymol ar gyfer ystlumod, 
adar ac Herptiliaid (ymlusgiaid ac amffibiaid) a amlinellir yn Adran 3 adroddiad P J Ecological 
Solutions ar Arolwg o Rywogaethau a Ddiogelir a gyflwynwyd dan gyfeirnod cynllunio 
46C168D/DA. 
 
Rheswm: I sicrhau bod unrhyw rywogaethau a warchodir a all fod yn bresennol yn cael eu diogelu. 
 
(03) Bydd y lle parcio’n cael ei gwblhau mewn modd sy’n cydymffurfio’n llwyr â’r manylion fel a 
gyflwynwyd cyn y cychwynnir ar y defnydd a ganiateir yma a bydd yn cael ei gadw wedyn i’r 
dibenion hynny’n unig.  
  
Rheswm: Fel y gall cerbydau dynnu i ffwrdd a throi’n glir o’r briffordd er mwyn lleihau’r perygl, rhwystr ac 
anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd gyfagos. 
 
(04) Serch darpariaethau Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 
1995 (fel y’i diwygiwyd ar gyfer Cymru) (neu unrhyw orchymyn sy’n dirymu ac yn ailweithredu’r 
Gorchymyn hwnnw hefo neb heb unrhyw newidiadau), ni fydd unrhyw ffensys, giatiau neu 
waliau’n cael eu codi o fewn cwrtil unrhyw annedd o flaen prif ddrychiad yr annedd honno.  
 
Rheswm: Yn niddordebau mwynderau preswyl a gweledol. 
 
(05) Bydd y llwybrau, y terasau a'r llefydd troi ar gyfer cerbydau a'r llecynnau parcio (neu unrhyw 
leiniau caled eraill) a gymeradwywyd yma'n cael eu hadeladu gydag arwynebedd hydraidd a bydd 
proffil y creigiau islaw yn cael ei gadw er mwyn sicrhau bod yn sianelau naturiol presennol ar 
gyfer llif y dwr daear yn cael eu gwarchod. Bydd yr ardaloedd hyn ag arnynt arwynebedd hydraidd 
yn cael eu cynnal hyd gydol oes y datblygiad. 
 
Rheswm: Sicrhau bod y safle'n cael ei ddraenio'n ddigonol ac i sicrhau nad oes mwy o ddwr wyneb yn 
llifo i gyfeiriad eiddo cyfagos. 
 
(06) Rhaid ymgymryd a'r datblygiad a ganiateir gan y caniatad hwn yn fanwl yn ol y cynlluniau a 
dogfennau a gyflwynwyd isod: 
 

• PA3027/02 - Cynllun Safle Presennol Derbyniwyd gyda cais cynllunio 46C168D/DA 
• PA3027/01B - Cynllun Lleoliad Derbyniwyd gyda cais cynllunio 46C168D/DA 
• PA3027/03 - Cynllun Safle ArfaethedigDerbyniwyd gyda cais cynllunio 46C168D/DA 
• PA3027/08 - Toriadau - Derbyniwyd gyda cais cynllunio 46C168D/DA 



• PA3027/05 - Cynllun Llawr Cyntaf Arfaethedig - Derbyniwyd gyda cais cynllunio 
46C168D/DA 

• PA3027/04 - Cynllun Llawr Gwaelod Arfaethedig Derbyniwyd gyda cais cynllunio 
46C168D/DA 

• PA3027/06A - Drychiadau Arfaethedig Derbyniwyd gyda cais cynllunio 46C168D/DA 
• PA3027/07B - Drychiadau Arfaethedig Derbyniwyd gyda cais cynllunio 46C168D/DA 
• Y sefyllfa o ran Ystlumod ac Adar Derbyniwyd gyda cais cynllunio 46C168D/DA 
• Adroddiad P J Ecological Solutions - Derbyniwyd gyda cais cynllunio 46C168D/DA 
• PA3027/DA - Dadansoddiad Dylunio Derbyniwyd gyda cais cynllunio 46C168D/DA 
• Manylion yr offer trin – BioFicient (Cyflwynwyd gyda chais cynllunio VAR/2019/49) 
• Cysylltiad Arfaethedig ar gyfer Dŵr Budr – 3044/03 Rev B (Cyflwynwyd gyda chais 

cynllunio VAR/2019/49) 
• Cynllun Safle Arfaethedig – PA3027/03 Rev E (Cyflwynwyd gyda chais cynllunio 

VAR/2019/49). 
 
o dan cais cynllunio 46C168/FR, 46C168D/DA and VAR/2019/49 a'r manylion y bydd efallai angen 
eu hystyried dan yr amodau uchod. 
 
Rheswm: Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth. 
 
(07) Ni chaniateir i ddwr wyneb a/neu tir arllwys lifo yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i'r 
sustem garthffosiaeth gyhoeddus. 
 
Rheswm: Atal gormod o ddwr rhag llifo i'r sustem garthffosiaeth gyhoeddus, gwarchod iechyd a 
diogelwch preswylwyr a sicrhau na chaiff yr amgylchedd ei niweidio. 
 
(08) Ni fydd neb yn symud i mewn i unrhyw un o’r adeiladau hyd oni fydd system ddraenio 
gynaliadwy ar gyfer y safle wedi cael ei chwblhau ac yn gwbl weithredol yn unol â chynllun safle 
arfaethedig (cyf: PA3027/03 adolygiad E) dyddiedig 12/08/2019/ Bydd y system ddraenio 
gynaliadwy’n cael ei rheoli a’i chynnal a’i chadw yn unol â chynllun rheoli a chynnal a chadw y 
cytunwyd arno. 
 
Rheswm: Sicrhau bod y safle’n cael ei draenio’n ddigonol. 
 
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. 
  


