
Pwyllgor Cynllunio: 02/10/2019        13.1 
 
Rhif y Cais: FPL/2018/57 
 
Ymgeisydd: Anwyl Homes 
 
Bwriad: Cais llawn ar gyfer codi 46 o dai ynghyd a chreu mynedfa newydd ar dir ger / Full application for 
the erection of 46 dwellings together with the creation of a new vehicular access on land adjacent to 
 
Lleoliad: Parc Tyddyn Bach, Caergybi / Holyhead 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (David Pryce Jones) 
 
Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Penderfynodd yr Aelodau gymeradwyo’r cais cynllunio yn y cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio ym mis Mai 
2019 ar yr amod fod cytundeb cyfreithiol yn cael ei gwblhau. Yn ystod y broses o baratoi’r cytundeb 
cyfreithiol, cafwyd manylion tirlunio diwygiedig ac mae’n rhaid adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Cynllunio. 
 
 
 
 



Y Cynnig a’r Safle 
 
Mae hwn yn gais cynllunio mawr am 46 o anheddau ar dir amaethyddol i’r gogledd orllewin o safle 
presennol Annwyl yn Nhyddyn Bach sydd wedi ei gwblhau’n rhannol a chyda gwaith adeiladu’n parhau i 
fynd rhagddo ar rannau eraill o’r safle. Ceir mynediad i’r safle drwy safle cyfredol Tyddyn Bach ac i’r 
gylchfan ar Ffordd Ynys Lawd. Mae’r cynnig yn un am dai annibynnol a thai pâr deulawr gyda 2, 3 a 4 
llofft gyda gwaith cysylltiedig ar ffyrdd y stad, y cyfleusterau parcio a’r draenio. Fel rhan o’r cais, bwriedir 
darparu llecyn agored ar ran ogledd y datblygiad. Fel rhan o’r broses o benderfynu ar y cais, derbyniwyd 
cynlluniau a oedd yn newid y math o dai y bwriedir eu codi ac ail-leoli rhai o’r tai yn agosach at Stad 
Waunfawr a Monfa sy’n wynebu Ffordd Ynys Lawd.   
 
I’r gorllewin o’r safle, mae yna eiddo preswyl eisoes ar Stad Waunfawr. I’r de o safle’r cais, ceir hefyd 
eiddo preswyl sy’n wynebu Ffordd Ynys Lawd ac mae’r rheiny’n cynnwys Stad Gwêl y Mynydd. I’r de 
hefyd, mae safle hen Ysgol Gynradd Llaingoch. 
 
Caiff y manylion tirlunio diwygiedig eu disgrifio’n fanwl yn sylwadau Ymgynghorydd Tirwedd y cyngor ond 
yn sylfaenol, maent yn ymwneud â diwygio’r cynllun tirlunio blaenorol ar hyd y ffin orllewinol fel y gellir 
plannu gwrychyn a choed safonol sy’n cymryd i ystyriaeth y nant fechan sy’n rhedeg ar hyn y ffin hon. 
 
Mater(ion) Allweddol 
 

•  Egwyddor y Datblygiad Preswyl 
•  Y Berthynas ag Eiddo Cyfagos 
• Ystyriaethau Ecoleg a Bioamrywiaeth 
• Ystyried yr effaith ar yr ardal o gwmpas yr AHNE 
• Ystyriaethau Priffyrdd a Thrafnidiaeth Gynaliadwy 

 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi Strategol PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig 
Polisi ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd 
Polisi ISA 5: Darparu Llecynnau Agored Mewn Datblygiadau Tai Newydd  
Polisi Strategol PS 4: Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd 
Polisi TRA 2: Safonau Parcio  
Polisi TRA 4 : Rheoli Ardrawiadau Cludiant  
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
Polisi Strategol PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt  
Polisi PCYFF 1: Ffiniau Datblygu  
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu  
Polisi PCYFF 6: Cadwraeth Dŵr  
Polisi TAI 1: Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a'r Canolfannau Gwasanaeth Trefol 
Polisi TAI 8: Cymysgedd Briodol o Dai  
Polisi TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad  
Polisi AMG 1: Cynlluniau Rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol  
Polisi AMG 3: Gwarchod a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn Nodedig i Gymeriad y Dirwedd 
Leol  
Polisi AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol  
Polisi Strategol PS 19: Gwarchod a Lle bo'n Berthnasol Gwella'r Amgylchedd Naturiol  
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 
Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) 
Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009) 
Nodyn Cyngor Technegol 11: Sŵn (1997) 



Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 
Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 
Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth (2007) 
Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a'r Gymraeg (2017) 
 
Canllawiau Cynllunio Atodol Canllaw Deign IOCC ar gyfer yr Amgylchedd trefol a Gwledig (2008) 
“Canllaw Dylunio CCA” 
Cynllunio ac Iaith Gymraeg (2007) 
Canllawiau Cynllunio Atodol Safonau Parcio (2008) 
Rhwymedigaethau Cynllunio Canllawiau Cynllunio Atodol (Cytundebau Adran 106) (2008) 
Canllawiau Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (Hydref 2008) 
Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019) 
Canllawiau Cynllunio Atodol Mannau Agored mewn Datblygiad Preswyl Newydd (Mawrth 2019) 
 
Cynllun Rheoli AHNE Ynys Môn 2015-2020 “Cynllun Rheoli AHNE” 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 
Cynghorydd Glyn Haynes: Hoffwn alw cais FPL/2018/57 i mewn ar gyfer ei benderfynu gan y Pwyllgor 
Cynllunio os gwelwch yn dda. 
  
Y rheswm dros alw’r cais i mewn yw bod trigolion lleol ar Stad Waunfawr y mae’r datblygiad yn cefnu arni 
yn pryderu am broblemau llifogydd a all godi yn ystod ac ar ôl y gwaith datblygu o safbwynt y ffrwd sy’n 
rhedeg yn ymyl y stad. 
  
Hefyd, mae’r trigolion yn pryderu am breifatrwydd eu cartref yn enwedig o safbwynt y tai deulawr a fydd 
yn edrych dros eu heiddo ac y bydd y fynedfa i’w stad yn cael ei defnyddio fel ‘llwybr tarw’ neu ‘short cut’. 
Rwy’n deall y bwriedir sgrinio’r datblygiad gyda choed ond efallai fydd hyn ddim yn ddigon i sicrhau eu 
preifatrwydd ac y byddai rhyw fath o ffens yn ychwanegol at y coed yn fwy priodol. 
  
I gloi, gwyddys bod yna ddeyerydd moch daear yng nghyffiniau’r cais a chodwyd pryderon am les y moch 
daear a’r ystyriaethau amgylcheddol petai’n rhaid eu hail-leoli. 
 
Cynghorydd Robert Llewelyn Jones: Dim sylwadau wedi dod i law. 
 
Cynghorydd Shaun James Redmond: Dim sylwadau wedi dod i law. 
 
Cyngor Tref Caergybi / Holyhead Town Council: Dim sylwadau wedi dod i law. 
  
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd / Joint Planning Policy Unit: Caiff ystyriaethau polisi allweddol eu disgrifio 
gan gynnwys y ffaith bod safle’r cais wedi cael ei neilltuo i ddibenion tai yn y CDLl ac y Cyd. Gofynnir pam 
nad yw nifer yr eiddo’n cyrraedd y 49 uned a ragamcanwyd yn y CDLl ar y Cyd yn wyneb polisïau sy’n 
ceisio gwneud defnydd effeithlon o dir (30 uned yr hectar) a’r effaith ganlyniadau ar y cyflenwad tir 5 
mlynedd ar gyfer tai. Disgrifir ystyriaethau hefyd sy’n ceisio sicrhau bod y cymysgedd o dai yn y 
datblygiad yn cymryd sylw o’r ystyriaethau polisi perthnasol gan gynnwys ystyriaeth o’r angen am 
Ddatganiad Iaith Gymraeg. O ran yr unedau 4 llofft fforddiadwy, eglurir hefyd bod angen i’r rhain gael eu 
darparu ar sail rhent cymdeithasol ond bod y ffigwr yn llai na’r un disgwyliedig o 4.6. Cafwyd cadarnhad 
hefyd bod yr Asesiad Llecynnau Agored wedi nodi bod diffyg o ran y ddarpariaeth ar gyfer chwaraeon 
awyr agored yn yr ardal (yn seiliedig ar safonau meincnod y ‘Fields in Trust’ (‘FiT’). Yn seiliedig ar 
safonau FiT, mae angen 0.16ha o ddarpariaeth ar gyfer chwaraeon i gwrdd ag anghenion adloniadol y 
datblygiad arfaethedig. Mae’r ymgeisydd wedi darparu llecynnau agored fel rhan o’r datblygiad a fydd yn 
cwrdd â’r diffyg hwn. 
Pennaeth y Gwasanaeth - Priffyrdd / Head of Service - Highways: Dim gwrthwynebiad, caniatâd gydag 
amodau. 
Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section (Drainage): Caniatad amodol. 



Dŵr Cymru Welsh Water: Nodi fod trafodaethau’n mynd rhagddynt gyda’r datblygwr er mwyn sefydlu dull 
priodol ar gyfer draenio dŵr wyneb o’r datblygiad. O’r herwydd, argymhellir bod cynllun draenio 
cynhwysfawr yn cael ei gymeradwyo cyn y cychwynnir ar unrhyw waith datblygu. 
Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / Ecological and Environmental Advisor “EEA”: O ran 
ymlusgiaid, mae angen Mesurau Osgoi Rhesymol fel rhan o Gynllun Rheoli Amgylcheddol ar gyfer y 
gwaith Adeiladu (CEMP), dylid dilyn yr argymhellion mewn perthynas â deyerydd y moch daear a’u 
cynnwys yn y CEMP, gwneud i ffwrdd â’r prysgwydd a gwella’r gwrychoedd, a chymryd camau lliniaru 
mewn perthynas ag ystlumod, ymlusgiaid a bioddiogelwch a gwella – pethau y cytunwyd y gellir delio â 
nhw drwy osod amodau cynllunio. 
Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales: Dim gwrthwynebiadau, disgrifir ystyriaethau mewn 
perthynas â’r datblygiad a nodir bod safle claddu gwastraff hanesyddol yn agos i’r safle a chyngor Adain 
Iechyd yr Amgylchedd y cyngor yn hynny o beth. 
Adran Tai / Housing Services: Wedi manylu ar yr angen am dai yn yr ardal yn seiliedig ar y rhestr aros am 
dai a’r Gofrestr Tai Teg ac wedi dweud bod galw am dai fforddiadwy 2 a 3 llofft yn yr ardal sydd ddim yn 
cael ei ddiwallu ar hyn o bryd. Ar sail y gofyniad polisi i 10% o’r unedau fod yn fforddiadwy, dylai 4 uned 
fod yn fforddiadwy a gellir gwneud taliad pro rata hefyd am 60% o werth uned breswyl.  
Pennaeth Gwasanaeth – Addysg / Education - Head of Service: Ni fyddai’n gofyn am gyfraniad tuag at 
addysg yn Ysgol Cybi neu Ysgol Uwchradd Caergybi oherwydd mae capasiti eisoes ar gael yn y 
sefydliadau hyn. 
GCAG / GAPS: Dim materion archeolegol o bwys. 
Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health: Disgrifir yr ystyriaeth o ran oriau gwaith, peiriannau 
niwmatig i dorri’r graig a thir llygredig (ymgynghorwyr â nhw ynghylch sylwadau CNC ar y safle claddu 
gwastraff sydd gerllaw). 
Ymgynghorydd Tirwedd: Mae Adolygiad D o ddarluniad tirlunio LDS386-02D yn disodli’r cynllun a 
gymeradwywyd eisoes, sef LDS386-02B. Mae’r cynllun wedi cael ei ddiwygio oherwydd mae’r byffer 
tirlunio i’r de-orllewin o’r eiddo yn Waen Fawr a’r safle arfaethedig wedi ei is-rannu gan gwrs dŵr ac 
argloddiau bychan, sy’n golygu nad yw plannu planhigion gydag 1 metr rhyngddynt fel a ddangosir ar 
ddarluniad LDS386-02B yn ymarferol heb eu plannu hefyd yn argloddiau’r cwrs dŵr. Mae’r cynllun tirlunio 
felly wedi cael ei newid fel bod y rhan fwyaf o’r gwaith plannu’n cael ei wneud o fewn gwrychyn sydd y tu 
cefn i’r ffens y bwriedir ei chodi yn Tyddyn Bach ond sy’n parhau i fod o fewn y byffer. Mae nifer y 
planhigion wedi codi o 286 i 400 ac mae’r coed safonol yn cael eu symud o’r byffer hwn i erddi cefn ac 
ochr yr anheddau arfaethedig, rhifau 18 i 26. Bydd y gwaith plannu y bwriedir ei wneud ymhellach i ffwrdd 
o’r eiddo yn Waen Fawr nag y bwriadwyd yn wreiddiol, ond ni fyddai’r newid hwn yn cael effaith ar 
effeithiolrwydd cyffredinol y sgrîn arfaethedig oherwydd byddai’n darparu sgrîn dirlunio i’r preswylwyr yn 
ychwanegol at y ffens arfaethedig ar y ffin. 
 
Mae'r cynllun tirwedd diwygiedig yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd ac mae'r cyfnod cyhoeddusrwydd yn 
dod i ben ar 09.10.19, ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r cynllun diwygiedig hwn ar 
adeg ysgrifennu'r adroddiad. Adroddwyd dau wrthwynebiad yn flaenorol i'r Pwyllgor Cynllunio ym mis Mai 
fel a ganlyn:  

• Maint y datblygiad. 
• Dylai’r tai sydd agosaf at Stad Waunfawr fod yn fyngalos. 
• Byddai’r cynnig yn tarfu ar fwynderau deiliaid eiddo cyfagos. 
• Câi effaith ar y golygfeydd o eiddo preswyl cyfagos. 
• Effaith y datblygiad ar fwynderau’r ardal 
• Mae hon yn AHNE. 
• Ystyriaethau bywyd gwyllt gan gynnwys deyerydd moch daear a llygod dŵr.  
• Dinistrio safle tir glas. 
• Ni fyddai’r llecyn agored o unrhyw fudd i’r trigolion cyfredol. 
• Nid yw’r graddfa’r byffer tirlunio ar hyd ffin orllewinol y cais ar hyd y nant ar y terfyn â Stad 

Waunfawr yn glir. Hefyd, pa ddarpariaeth fydd yn cael ei gwneud ar gyfer cynnal a chadw’r nant? 
• Llifogydd 
• Codir cwestiynau ynglŷn â’r mesurau y bwriedir eu cymryd i deneuo’r dŵr. 
• Bydd unrhyw gynnydd yn nifer y cerbydau sy’n defnyddio’r rhwydwaith ffyrdd lleol yn arwain at 

beryglu diogelwch. 



 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
19C608F Cais cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl ynghyd ag adeiladu mynedfa newydd i 
gerbydau ac i gerddwyr, caniatâd gydag amodau ar 05.09.07 
 
19C608G Cais amlinellol am ar gyfer datblygiad preswyl ynghyd ag adeiladu mynedfa newydd i gerbydau 
ac i gerddwyr – penderfyniad rhannol, gwrthodwyd y rhan honno o’r safle oedd y tu allan i ffin yr 
anheddiad ac fe ganiatawyd y gweddill gydag amodau ar 05.09.07. 
 
19C608K/DA Cais manwl ar gyfer codi 123 o dai ynghyd ag adeiladu mynedfa newydd i gerbydau ac i 
gerddwyr – caniatawyd gydag amodau ar 01.07.08. Roedd y cais cynllunio hwn yn cynnwys y cynllun a 
gymeradwywyd ar gyfer gwneud y gwaith fesul cam. 
 
19C608N Cais am dystysgrif cyfreithlondeb i ddangos y cychwynnwyd ar y gwaith ar gais cynllunio 
19C608k/DA ar dir yn Nhyddyn Bach – Cymeradwywyd Defnydd Cyfreithlon ar 7/8/12 
19C608Q Cais ar gyfer addasu ymrwymiad cynllunio (darparu tai fforddiadwy) dan Adran 106A Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a oedd ynghlwm wrth ganiatadau cynllunio 19C608F a 19C608G i ostwng 
nifer yr anheddau fforddiadwy o  37 (30%) i 18 (15%) – caniatawyd ar 06.12.16.  
 
19C608R - Cais llawn i ddiwygio gosodiad plotiau 8-17, 29, 31, 37, 38, 44-45, 52-56, 72-74, 78, 82-83, 
85-87, 89, 92, 96, 101-122 ynghyd â gosodiad y lle parcio a gymeradwywyd eisoes dan gais 
19C608K/DA (cais manwl ar gyfer codi 123 o dai ynghyd ag adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a 
cherddwyr), caniatawyd gydag amodau ar 05.12.16. Cymeradwywyd yr adroddiad hwn hefyd yn amodol 
ar gytundeb cyfreithlon yn mynnu ar ddarpariaeth o dai fforddiadwy yn y caniatâd cynllun i gyd-fynd â’r 
penderfyniad a wnaed dan gais cyfeirnod 19C608Q. 
 
19C608U Cais llawn i ddiwygio gosodiad plotiau 42-45, 48-54, 60-63, 66-67, 79, 82-83, 102-103 a 119 
ceisiadau cynllunio 19C608K/DA a 19C608R a gymeradwywyd eisoes (cais manwl ar gyfer codi 123 o dai 
ynghyd ag adeiladu mynedfa newidd i gerbydau a cherddwyr). Caniatawyd gydag amodau ar 10.10.2017. 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Egwyddor Datblygiad Preswyl Mae’r safle wedi ei leoli ar safle clustnodedig (T13) o fewn ffin anheddiad 
Caergybi dan ddarpariaethau PCYFF 1, felly, mae’r egwyddor o ddatblygiad preswyl yn dderbyniol ac yn 
cyd-fynd â pholisi TAI 1. 
 
Mae’r cais yn un am 46 o unedau ond amcangyfrifwyd yn y CDLl ar y Cyd, fod lle i 49 o unedau ar y safle 
(yn seiliedig ar 30 uned yr hectar). Yn unol â sylwadau’r UPC ar y Cyd, mae’n rhaid ystyried unrhyw 
gyfiawnhad a roddwyd gan y cleient mewn perthynas ag unrhyw amgylchiadau lleol neu gyfyngiadau 
safle sy’n cyfiawnhau dwysedd is oherwydd fel arall, nid yw’r cynnig yn cydymffurfio gyda pholisi PCYFF 
2 y CDLl ar y Cyd. Yn yr achos hwn, ystyrir bod y dwysedd yn dderbyniol oherwydd yr ystyriaethau a 
ddisgrifir yn fanylach isod o ran mwynderau preswyl, ecoleg ac ystyriaethau tirlunio. 
 
Mae Polisi TAI 8 y CDLl ar y Cyd yn mynnu mewn gwirionedd bod y gymysgedd o dai mewn datblygiad 
yn briodol ac yn cyd-fynd ag anghenion yr ardal. O ran y gymysgedd o unedau tai a gynigir, bwriedir codi 
tai annibynnol a thâi par 2, 3 a 4 llofft yn bennaf i’w gwerthu ar y farchnad ac mae cyfiawnhad am y 
cymysgedd yn cael ei ddisgwyl ar yr amser om sgwennu. Dywed Polisi TAI 15 fod rhaid i ran o’r 
datblygiad arfaethedig ddarparu tai fforddiadwy ac yng Nghaergybi, mae hyn yn cyfateb i 10% o 
gyfanswm nifer yr unedau, sef 4.6 uned. Byddai pedair o’r unedau yn rhai fforddiadwy, rhent 
cymdeithasol (dau dŷ 2 lofft a dau dŷ 3 llofft) ac mae hyn yn cyd-fynd â’r pwysau a nodwyd gan Adain 
Dai’r cyngor am dai fforddiadwy. Fel rhan o unrhyw ganiatad a fyddai’n cael ei ryddhau, byddai angen 
hefyd i’r datblygwyr roi taliad i’r cyngor a fyddai’n cyfateb i 60% o gost uned rhent cymdeithasol fel rhan o 
gytundeb cyfreithol a fyddai’n cael ei gwblhau fel rhan o unrhyw ganiatâd cynllunio a roddir.  
 



Perthynas y Datblygiad â'r Amgylchoedd Mae'n berthnasol ystyried perthynas y datblygiad â'r hyn sydd o'i 
amgylch gan ystyried y polisïau perthnasol yn y JLDP. Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu a PCYFF 3: 
Dylunio a Llunio Lleoedd, a PCYFF 4: Dylunio a Thirlunio yw'r prif ystyriaethau wrth asesu'r cynnig o'r 
agwedd hon. Bydd y datblygiad arfaethedig yn edrych yn debyg i rhan o 1 ystâd Tyddyn Bach ac yn hyn o 
beth ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio yn y lleoliad hwn â'r polisïau cynllunio uchod. 
 
Y Berthynas ag Eiddo Cyfagos Byddai’n rhaid i’r cynnig gydymffurfio gyda CCA y cyngor o ran agosrwydd 
y datblygiad er mwyn atal edrych drosodd ac effeithiau annerbyniol eraill ar yr eiddo sydd eisoes yn ymyl 
y safle. Fel yr eglurwyd yn y rhagarweiniad i’r adroddiad hwn, derbyniwyd cynlluniau a oedd yn newid y 
mathau o dai y bwriedir eu hadeiladu ac yn ail-leoli rhai eraill a oedd yn agos i Stad Waunfawr a Monfa 
sy’n wynebu Ffordd Ynys Lawd. Ystyrir bod y cynnig a gyflwynir yn y cais cynllunio hwn yn cyd-fynd â’r 
pellteroedd a argymhellir o eiddo cyfagos. Mae’n berthnasol nodi mai gerddi o faint cyfyngedig sydd gan 
yr eiddo preswyl i’r gorllewin yn Stad Waunfawr a bod gosodiad yr anheddau y bwriedir eu codi agosaf at 
y ffin hon yn cymryd hyn i ystyriaeth drwy sicrhau eu bod ddigon pell oddi wrth y ffiniau. Bydd darparu 
byffer tirlunio ychwanegol ynghyd â ffens sgrinio ar hyd y wal derfyn orllewinol hefyd yn lliniaru ymhellach 
unrhyw effaith ar yr olygfa o’r anheddau cyfredol hyn. Nid yw effaith y datblygiad arfaethedig ar olygfeydd 
o’r anheddau hyn neu anheddau eraill sydd eisoes yn bodoli yn fater y gellir rhoi pwys sylweddol arno 
wrth ystyried y cais cynllunio hwn. 
 
O ran effaith y datblygiad arfaethedig ar fwynderau preswyl eiddo preswyl cyfagos ac eiddo eraill, ystyrir y 
gellir ei rheoli’n foddhaol drwy gyfrwng CEMP a fydd yn rheoli amseroedd gweithio ac ati. 
 
Ecoleg a Bioamrywiaeth Cyflwynwyd EEA gyda’r cais hwn sy’n ystyried effeithiau’r datblygiad ar 
safleoedd a rhywogaethau a ddiogelir ac mae’n cynnwys mesurau lliniaru a gwella yn ystod y gwaith 
adeiladu ac ar ôl cwblhau’r datblygiad. Fel y manylir yn ymateb Ymgynghorydd Ecolegol ac 
Amgylcheddol y cyngor i’r ymgynghoriad, mae’n fodlon gyda’r datblygiad arfaethedig ond gyda’r amodau 
cynllunio mewn perthynas â’r ystyriaethau a restrwyd sy’n cynnwys amod CEMP a mesurau rheoli ar 
gyfer y tymor hwy. Mae’r sylwadau hyn yn cymryd i ystyriaeth bresenoldeb rhywogaethau a ddiogelir gan 
gynnwys llwybrau a ddefnyddir gan foch daear ar draws safle’r cais. Eglurir na fydd unrhyw foch daear yn 
cael eu traws-leoli fel rhan o’r datblygiad oherwydd nid oes unrhyw ddeyerydd ar safle’r cais a mae 
camau lliniaru yn hyn o beth eisoes wedi'u cyflawni fel rhan o gam cyntaf y datblygiad sy'n cael ei 
adeiladu. 
 
Byddai’r cynllun tirlunio a gynigir, yn enwedig ar hyd y ffin orllewinol sydd yn cynnwys rhywogaethau 
cynhenid a fyddai’n darparu gwelliant o’r math y mynnir arno dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 
 
Ystyriaethau Priffyrdd a Thrafnidiaeth Gynaliadwy Mae Asesiad Trafnidiaeth ynghlwm wrth y caniatâd 
cynllunio sy’n ystyried dulliau teithio ac eithrio ceir preifat yn unol â TAN18 ac mae’n cynnwys mesurau i 
wella a hyrwyddo cysylltedd. Derbyniwyd gwrthwynebiadau i’r cais ar sail yr effaith ar y priffyrdd. 
 
Wedi rhoi sylw i’r ystyriaethau hyn, nid yw Adain Briffyrdd y cyngor yn codi unrhyw wrthwynebiadau i’r 
cais. Mae’n berthnasol hefyd y byddai’r datblygiad, oherwydd ei fod wedi ei neilltuo ar gyfer tai yn y CDLl 
ar y Cyd, wedi cael ei asesu fel rhan o’r broses CDLl ar y Cyd. Ar y sail hon, ystyrir bod y cynnig yn un 
derbyniol ond gyda’r amodau a argymhellir gan Adain Briffyrdd y cyngor. 
 
Ystyriaeth o’r effaith ar yr ardal o gwmpas yr AHNE Mae’r AHNE wedi’i lleoli oddeutu milltir (neu 1.5km) i 
ffwrdd i’r gorllewin o safle’r cais. Dywed Polisi AMG 1 bod raid i gynigion lle mae hynny’n briodol gymryd i 
ystyriaeth y Cynllun Rheoli AHNE priodol ac mae gofynion statudol hefyd mewn perthynas hyn. Yn unol 
â’r Cynllun Rheoli AHNE, rhaid asesu cynigion sydd o fewn 2km i’r AHNE. Yn yr achos hwn, oherwydd y 
pellter o’r AHNE a’r defnydd trefol rhwng y datblygiad a’r AHNE, nid ystyrir bod y cais yn cael effaith ar yr 
ardal o gwmpas yr AHNE. Yn ychwanegol at hyn, bwriedir gosod byffer tirlunio ar hyd ffin orllewinol safle’r 
cais a fydd yn sgrinio’r datblygiad o olygfeydd o’r AHNE. 
 
Materion Eraill Yn ôl Polisi 5 y CDLl ar y Cyd, disgwylir i gynigion a fydd yn darparu 10 neu ragor o 
anheddau mewn ardaloedd lle na fedr y llecynnau agored sydd ar gael yn barod gwrdd ag anghenion y 
datblygiad arfaethedig, ddarparu llecynnau agored addas yn unol â’r polisi. Cafwyd sylwadau gan yr UPC 



ar y Cyd sy’n dweud y bydd yr ardal werdd fawr y bwriedir ei darparu fel rhan o’r datblygiad yn cwrdd â’r 
diffyg a nodwyd ac argymhellwyd cytundeb cyfreithiol er mwyn sicrhau bod yr ardal hon yn cael ei chadw 
a’i chynnal i’r dibenion hynny.  
 
Ar hyn o bryd, byddai dŵr budr o’r datblygiad yn gollwng i’r orsaf bwmpio a gymeradwywyd fel rhan o’r 
gwaith ar gyfer rhan gyntaf y datblygiad hwn. Ceir gwared â dŵr wyneb drwy system ddraenio gynaliadwy 
sy’n cynnwys mesurau teneuo. O ran draenio dŵr budr a dŵr wyneb, mae trafodaethau’n parhau i fynd 
rhagddynt ynghylch y dull mwyaf priodol o ddraenio dŵr budr o’r datblygiad ond bod Dŵr Cymru yn fodlon 
yn amodol ar yr amod cynllunio a argymhellir isod. Oherwydd bydd amod cynllunio yn cynnwys mesurau 
ar gyfer teneuo dŵr wyneb a fydd yn cyfyngu ar gyfraddau gollwng dŵr wyneb, nid ystyrir y bydd y 
datblygiad yn gwaethygu unrhyw broblem llifogydd mewn perthynas â’r nant y cyfeirir ati yn y 
gwrthwynebiadau. Mae’r byffer tirlunio diwygiedig ar hyd y ffin orllewinol hefyd yn darparu ar gyfer cynnal 
a chadw’r nant ar hyd y ffin hon ac mae cyngor hefyd wedi cael ei argymell yn hyn o beth.  
 
Mae CNC wedi dweud bod hen gyfleuster cael gwared ar wastraff yng nghyffiniau’r datblygiad arfaethedig 
ac wedi argymell y dylid ymgynghori â Gwasanaethau Amgylcheddol y Cyngor. Oherwydd hynny, ac yn 
unol â sylwadau’r Gwasanaethau Amgylcheddol, argymhellir bod amod tir llygredig yn cael ei gynnwys yn 
y caniatâd cynllunio. 
 
Ni fyddai angen Datganiad Iaith Gymraeg mew perthynas â’r cais yn unol â darpariaethau polisi PS1 
oherwydd ni fyddai nifer yr unedau y bwriedir eu codi yn uwch na’r nifer yn y ddarpariaeth dai arwyddol ar 
gyfer Caergybi ac fel y dywedir yn yr adroddiad, mae’r swyddogion yn fodlon gyda’r gymysgedd o dai sy’n 
cael eu cynnig fel rhan o’r datblygiad.  
 
Mae Adain Addysg y cyngor wedi cadarnhau na fydd angen gwneud unrhyw gyfraniad tuag at addysg. 
 
Casgliad 
 
Mae’r safle’r cais wedi cael ei neilltuo i ddibenion preswyl yn y CDLl ar y Cyd ac mae’n amlwg bod yr 
egwyddor o ddatblygiad preswyl yn dderbyniol, yr un modd â’r ystyriaethau perthnasol eraill a ddisgrifiwyd 
yn yr adroddiad ond gyda’r ymrwymiadau cyfreithiol a’r amodau a argymhellwyd.  
 
Ers gwneud y penderfyniad i ganiatáu’r cais cynllunio yn y cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio ym mis Mai, 
mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo i baratoi’r cytundeb cyfreithiol. Fel y dywedir ym mhrif gorff yr 
adroddiad uchod, ystyrir bod y manylion tirlunio diwygiedig yn dderbyniol ond nid yw’r cyfnod 
cyhoeddusrwydd sydd ar gael i aelodau o’r cyhoedd gyflwyno sylwadau ar y manylion hyn yn dod i ben 
tan 09.10.19 ac o’r herwydd, mae’r swyddogion yn gofyn am bwerau wedi eu dirprwyo i ryddhau caniatâd 
cynllunio wedi i’r cyfnod hwn ddod i ben. 
  
O ran Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, ystyrir y bydd y datblygiad arfaethedig hwn 
yn cyfrannu tuag at Gymru sy’n fwy llewyrchus a gwydn oherwydd y gwelliannau sy’n cael eu cynnig fel 
rhan o’r datblygiad o safbwynt yr economi a bioamrywiaeth. Yn sgil y ffaith y bydd tai fforddiadwy hefyd 
yn cael eu diogelu fel rhan o’r cynnig, ystyrir y bydd y cynnig yn arwain at Gymru sy’n fwy cyfartal a 
chydlynol. 
 
Argymhelliad 
 
Caniatáu’r cais ar yr amod fod cytundeb cyfreithiol sy’n cynnwys yr ymrwymiadau canlynol yn cael ei 
gwblhau. 
 
Tai Fforddiadwy - Darparu pedair (2 dwy lofft a 2 tair llofft) o unedau fforddiadwy rhent cymdeithasol. 
Bydd taliad yn cael ei wneud i Gyngor Sir Ynys Môn sy’n cyfateb i 60% o werth tŷ rhent cymdeithasol tair 
llofft yng Nghaergybi. 
 
Llecynnau Agored – Bydd yr ardaloedd a nodir ar y cynllun arfaethedig fel Llecynnau Agored a Llecynnau 
Gwyrdd Anffurfiol yn cael eu darparu ar gyfer eu defnyddio i’r dibenion hyn yn unol ag amserlen a fydd yn 



cael ei chymeradwyo’n ysgrifenedig gan yr awdurdod cynllunio lleol ac a fydd wedyn yn cael eu cadw i’r 
dibenion hynny. Bydd manylion ynghylch cynnal a chadw’r ardaloedd hyn a rheolaeth tymor hir gan 
gynnwys y ffiniau cysylltiedig yn cael eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn iddynt gael eu 
defnyddio.   
 
Cynllun Moch Daear – Bydd cynllun sy’n nodi ac yn darparu manylion llawn am yr holl bwyntiau mynediad 
i’r datblygiad a fydd yn cael eu ffurfio er mwyn sicrhau bod modd i foch daear barhau i fynd a dod o safle’r 
cais i chwilio am fwyd yn unol â’r Arolwg Estynedig o Gam Un y Gwaith a’r Asesiad o’r Cais Cynllunio  
(EDC – 0527- Cam Dau – Adroddiad Ecolegol Ynys Lawd, fersiwn 1a) yn cael ei gyflwyno cyn cychwyn ar 
y datganiad a ganiateir yma ac i’w gytuno arno’n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.  Bydd y 
cynllun yn cynnwys amserlen ar gyfer ei weithrediad, darpariaeth ar gyfer monitro, cofnodi a mesurau 
addasu/gwella yn dilyn gweithrediad y Cynllun ar gyfer Moch Daear. Bydd y Cynllun Moch Daear hefyd 
yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cynnal a chadw a rheoli’r holl bwyntiau mynediad i foch daear. 
 
Bydd caniatâd cynllunio’n cael ei ryddhau wedi i’r cyfnod cyhoeddusrwydd ddod i ben ar 09.10.19 ac yna 
gyda’r amodau cynllunio isod. 
 
(01) Rhaid cychwyn y datblygiad y cyfeirir ato yn y caniatad cynllunio hwn ddim hwyrach na 
(phum) mlynedd o ddyddiad y caniatad hwn. 
 
Rheswm I gydymffurfio gyda gofynion Adran 91(1) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 
 
(02) Bydd rhaid ymgymryd â’r datblygiad a ganiateir yma gan gydymffurfio’n llwyr â’r manylion a 
ddangosir ar y cynlluniau a gymeradwywyd, ac a gynhwysir ar y ffurflen gais ac mewn unrhyw 
ddogfennau eraill sy’n cyd-fynd â’r cais fel y rhestrir hwy isod, oni bai y nodir fel arall yn unrhyw 
un o’r amodau ar y caniatâd cynllunio hwn: 
 
Cynllun Lleoliad AH013 LP01 A 
Tirlun LDS386-02D 
Cynllun Peirianneg 7143 – P01 C 
Camau Pellach – Ynys Lawd Hydref 2018 adolygiad A 
Gosodiad Cynllun Arfaethedig AH013 PL01 P7 
Arolwg Estynedig o Gam Un ac Asesiad o’r Cais Cynllunio (EDC – 0527- Cam Dau – Adroddiad 
Ecolegol Ynys Lawd – Ynys Lawd – fersiwn 1a) 
Arolwg Estynedig o Gam 1 SS – 01 A 
Datganiad Effeithlonrwydd Dŵr 2018) Ymgynghorwyr Waterco 
Datganiad Trafnidiaeth (Hydref 2018) Focus Transport Planning 
Adroddiad Ymchwiliad Geo-Amgylcheddol (Hydref 2018) REFA Consulting Engineers 
Flood Statement (November 2018) Waterco Consultants 
Datganiad Dyluniad a Mynediad (Tachwedd 2018) Astle Planning & Design Ltd 
Arolwg Coed LDS386-01A 
Adroddiad Arolwg Coed LDS386(A)-TSR 
Manylion Tirlunio LDS386(D) - LS 
 
Rheswm: Sicrhau y caiff y datblygiad ei weithredu yn unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
(03) Ni chychwynnir ar unrhyw waith datblygu hyd oni fydd ymchwiliad fesul cam o natur a hyd a 
lled y llygredd wedi cael ei gynnal a’i gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo 
ganddo ar bapur. Os deuir o hyd i unrhyw lygredd yn ystod yr archwiliad o’r safle, ni fydd gwaith 
yn cychwyn ar unrhyw ran o’r datblygiad hyd oni fydd cynllun yn nodi’r mesurau y bwriedir eu 
cymryd i sicrhau bod y safle’n addas ar gyfer y datblygiad a ganiateir yma, wedi cael ei gyflwyno 
i’r awdurdod cynllunio lleol a’i gymeradwyo ganddo ar bapur. Bydd y safle wedyn yn cael ei adfer 
yn unol â’r cynllun a gymeradwywyd. Os, yn ystod y gwaith datblygu, y deuir o hyd i unrhyw 
lygredd ar y safle na chafodd ei nodi yn ystod yr archwiliad o’r safle, ni fydd unrhyw waith 
datblygu pellach yn mynd rhagddo ar y rhannau hynny o’r safle y daethpwyd o hyd i’r llygredd 
ynddynt a hynny hyd oni fydd cynllun adfer wedi cael ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’i 



gymeradwyo ganddo ar bapur ar gyfer y rhannau hynny o’r safle. Bydd y rhannau perthnasol o’r 
safle wedyn yn cael eu hadfer yn unol â’r cynllun adfer ychwanegol. 
 
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod unrhyw llygryddion yn cael sylw yn sgil y ffaith bod safle claddu gwastraff 
hanesyddol yng nghyffiniau’r safle.  
 
(04) Ni fydd unrhyw ran o’r safle y mae angen ei hadfer dan y cynllun(iau) a gymeradwywyd fel 
rhan o amod cynllunio (03), yn cael ei defnyddio/ei feddiannu neu hyd oni fydd Adroddiad Dilysu 
wedi cael ei gwblhau mewn perthynas â’r rhan honno o’r safle ac wedi cael ei gyflwyno i’r 
Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo ganddo ar bapur.  
 
Rheswm: Sicrhau bod unrhyw lygryddion wedi cael sylw er mwyn gwarchod preswylwyr a defnyddwyr y 
datblygiad.  
 
(05) Ni chaniateir cychwyn ar unrhyw rhan o’r ddatblygiad hyd nes bod cynllun draenio dwr budr 
ar gyfer y datblygiad a ganiateir yma wedi ei gyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'i 
gymeradwyo'n ysgrifenedig ganddo. Wedi hynny bydd y cynllun draenio dwr budr yn cael ei 
weithredu yn unol â'r manylion a gymeradwywyd dan ddarpariaethau'r amod cynllunio hwn. Ni 
cheir meddiannu'r annedd (au) a ganiateir yma hyd nes y bydd y cynllun draenio budr sy'n 
gwasanaethu'r eiddo wedi'i gwblhau a'i fod yn weithredol. 
 
Rheswm: Er mwyn atal gormod o ddŵr rhag llifo i mewn i’r system garthffosiaeth gyhoeddus, gwarchod 
iechyd a diogelwch y preswylwyr cyfredol a sicrhau nad yw’r amgylchedd yn cael ei lygru neu ei niweidio. 
 
(06) Serch y manylion a ddangosir ar Gynllun Peirianneg 7143 – P01 C, ni fydd unrhyw waith 
datblygu’n cael ei wneud hyd oni fydd manylion am lefelau slab arfaethedig yr adeilad(au) o 
gymharu â lefelau arfaethedig y safle a’r ardal o’i gwmpas wedi cael eu cyflwyno. Bydd y 
datblygiad arfaethedig yn cael ei adeiladu gyda’r lefelau slab a daear a gymeradwywyd. 
 
Rheswm: Er mwyn osgoi amheuaeth a sicrhau ffurf foddhaol o ddatblygiad. 
 
(07) Ni chychwynnir ar unrhyw waith datblygu hyd oni fydd manylion llawn am yr holl 
ddeunyddiau allanol (gan gynnwys deunydd toi) a gorffenwaith (a fydd yn cynnwys manylion o’r 
fath ar gyfer pob adeilad, Ardaloedd Tirluni Caled, gweithgareddau peirianneg a’r holl waith arall 
sy’n gysylltiedig â’r datblygiad) a fydd yn cynnwys lliwiau, manylion adeiladu (lle mae hynny’n 
briodol) wedi cael eu cyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’u cymeradwyo ganddo ar bapur. 
Bydd y manylion a gymeradwyir dan yr amod hwn yn cael eu gweithredu’n llawn ac fe lynir 
wrthynt wrth gwblhau’r datblygiad a ganiateir yma. Mae Ardaloedd Tirluni Caled yn golygu unrhyw 
ddreifiau, llwybrau ac ardaloedd eraill ag arwynebedd hydraidd neu galed. 
 
Rheswm: Er budd mwynderau gweledol yr ardal.  
 
(08) Caiff darpariaethau Rhan 1, Dosbarthiadau A a B Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 
(Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir (Cymru) 2013 (neu unrhyw ddiwygiad neu Orchymyn sy’n 
diddymu neu’n ail-weithredu’r Gorchymyn hwnnw mewn perthynas â phlotiau 18, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 38 a 46. 
 
Rheswm: Er budd mwynderau eiddo preswyl cyfagos sydd yn y cyffiniau.   
 
(09) Serch y cynlluniau sydd drwy hyn yn cael ei gymerdawyo ni chychwynnir ar unrhyw waith 
datblygu hyd oni fydd manylion llawn am gynllun yn nodi’r holl ddulliau amgáu (i gynnwys 
manylder llawn o'r math, uchder a lleoliad) o gwmpas ac o fewn safle’r cais, boed hynny drwy 
gyfrwng waliau neu ffensys, wedi cael eu cyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’u 
cymeradwyo’n ysgrifenedig ganddo. Bydd y dulliau amgáu a gymeradwywyd yn cael eu hadeiladu 
neu eu codi cyn i neb symud i mewn i’r annedd (anheddau) y maent yn berthnasol iddynt a 



byddant yn cael eu cadw wedyn hyd weddill oes y datblygiad a ganiateir yma a bydd unrhyw wal 
neu ffens a godir yn lle rhai eraill o fath cyfatebol.  
 
Rheswm: Sicrhau bod manylion ac edrychiad y datblygiad yn dderbyniol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac 
er mwyn gwarchod mwynderau eiddo preswyl cyfagos.   
 
(10) Bydd gwaith plannu ar ffin gogledd orllewinol plotiau 18 hyd at ac yn cynnwys plot 26 yn cael 
eu tirlunio’n unol â’r Cynllun Tirlunio – LDS 386-02B a a’r Manylion Tirlunio – LDS 386 (B) – LS o 
fewn 12 mis o gychwyn y datblygiad. Bydd gweddill y safle’n cael ei dirlunio’n gwbl unol â 
Chynllun Tirlunio LDS 386-02B a Manylion Tirlunio LDS 386 (B) – LS o fewn 12 mis yn dilyn 
cwblhau’r datblygiad neu ar ôl cychwyn defnyddio’r datblygiad am y tro cyntaf, p’un bynnag sy’n 
digwydd gyntaf. Bydd unrhyw goed a gwrychoedd sy’n ffurfio rhan o’r cynllun tirlunio’n cael eu 
cynnal hyd gydol oes y datblygiad a ganiateir yma. Os bydd unrhyw goed neu wrychoedd a fydd 
yn marw, yn marw neu wedi cael haint neu ddifrod difrifol o fewn pum mlynedd o gwblhau’r 
cynllun tirlunio, bydd planhigion newydd o fath tebyg yn cael eu plannu yn lle o fewn 12 mis.  
 
Rheswm: Er budd mwynderau gweledol yr ardal ac er mwyn sicrhau gwelliannau ecolegol. 
 
(11) Bydd gwrychoedd H3 a H13 a ddangosir ar Arolwg Coed LDS386-01A yn cael eu cadw a’u 
gwarchod gyda ffensys priodol yn ystod y gwaith datblygu a ganiateir yma – “Ardal wedi ei 
Ffensio”. Bydd yr Ardal wedi ei Ffensio’n cael ei chodi cyn cychwyn ar unrhyw waith datblygu a 
bydd yn cael ei chynnal drwy gydol y gwaith o ddatblygu’r Llecyn Agored a phlotiau 18, 43, 44, 45 
a 46 gan gynnwys ffyrdd cysylltiedig ac isadeiledd arall ddangosir ar y cynlluniau sydd drwy hyn 
yn cael ei gymeradwyo. Ni fydd lefelau daear o fewn yr Ardal wedi ei Ffensio’n cael eu haltro ac ni 
fydd unrhyw waith cloddi’n cael ei wneud chwaith.  
 
Rheswm: Er budd mwyderau gweledol yr ardal a bioamrywiaeth. 
 
(12) Bydd safle’r cais yn cael ei ddatblygu’n gwbl unol â’r Arolwg Estynedig o Gam Un a’r Asesiad 
o’r Cais Cynllunio (EDC – 0527 – Cam Dau – Adroddiad Ecolegol Ynys Lawd, fersiwn 1a). 
 
Rheswm: Er budd ecoleg. 
 
(13) Ni chychwynnir ar unrhyw waith datblygu hyd oni fydd Cynllun Rheoli Amgylcheddol ar gyfer 
Gwaith Adeiladu neu “CEMP” wedi cael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo 
ganddo ar bapur. Bydd y CEMP yn cynnwys darpariaethau amgylcheddol cyffredinol mewn 
perthynas ag adeiladu’r datblygiad a byddant o leiaf yn cynnwys manylion am yr isod: 
 
Cynaliadwyedd y dulliau adeiladu y bwriedir eu defnyddio; 
 
Manylion llawn am unrhyw oleuadau allanol (os o gwbl); 
 
Oriau gwaith yn ystod y cyfnod adeiladu 
 
Mesurau a chamau lliniaru mewn perthynas â baw a llwch 
 
Mesurau a chamau lliniaru i reoli llygredd, dirgryniad a llygredd 
 
Effeithiau a chamau lliniaru mewn perthynas ag ansawdd dŵr a draenio 
 
Mesurau osgoi rhagofalol rhesymol, “RAMS” ar gyfer rhywogaethau a ddiogelir. 
 
Mesurau i warchod y gwrychoedd a’r coed presennol. 
 
Uchder, manylion a lliw’r holl ffensys a rhwystrau diogelwch y bwriedir eu codi wrth adeiladu’r 
datblygiad a ganiateir yma.  



 
 
Mesurau monitro a chydymffurfiaeth gan gynnwys camau cywiro/atal gyda thargedau yn y CEMP 
a fydd yn cydymffurfio lle mae hynny’n berthnasol gyda Safonau Prydeinig.  
 
Bydd y datblygiad a ganiateir yma’n cael ei gwblhau’n unol â’r CEMP a gymeradwywyd. 
 
Rheswm: Gwarchod yn erbyn unrhyw effaith y gall adeiladu’r datblygiad ei gael ar yr amgylchedd, y 
dirwedd, ecoleg lleol a mwynderau lleol. 
 
(14) Ni fydd y Datblygiad yn dechrau tan y bydd 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) 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.  
(iii) Mesurau i leihau a lliniaru’r risg i ddefnyddwyr ffordd yn enwedig rhai nad ydynt yn defnyddio 
moduron.  
(iv) Y trefniadau parcio i’w gwneud ar gyfer yr holl bobl sy’n parcio ar y Safle ac ar gyfer 
ymwelwyr; 
(v) Y trefniadau llwytho a dadlwytho a’r gwaith o storio offer trwm a deunyddiau; 
(vi) manylion mesurau sydd i’w gweithredu er mwyn atal mwd a malurion rhag halogi’r rhwydwaith 
briffyrdd gyfagos; 
Bydd y gwaith o adeiladu’r Datblygiad yn cael ei gwblhau yn unol â’r manylion sydd wedi eu 
cymeradwyo. 
 
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod rheolaeth resymol a chywir yn cael ei gweithredu dros draffig adeiladu a 
gweithgareddau adeiladu er budd diogelwch y briffordd. 
 
(15) Ni chaniateir i neb symud i fyw i unrhyw annedd a godwyd fel rhan o'r datblygiad hyd nes y 
bydd y llecynau parcio ar gyfer yr eiddo wedi’u hadeiladu.  
  
Rheswm: I sicrhau na fydd y datblygiad yn arwain at unrhyw broblemau ffyrdd / parcio. 
 
(16) Rhaid cwblhau'r ffyrdd stad a’r troedffyrdd i lefel haen waelod o asffalt a bydd raid cwblhau'r 
gwaith o osod y goleuadau stryd a bydd raid iddynt fod yn weithredol cyn i neb symud i mewn i 
unrhyw un o'r anheddau y maent yn eu gwasanaethu. 
  
Rheswm: I sicrhau na fydd y datblygiad yn arwain at unrhyw broblemau ffyrdd / parcio. 
 
(17) Ni chaniateir i'r gwaith datblygu ddechrau hyd nes y bydd manylion am y trefniadau i 
ddarparu cynllun rheoli a chynnal a chadw mewn perthynas â system ffyrdd, y troedffyrdd a'r 
system draenio dŵr wyneb ar gyfer oes y datblygiad wedi cael eu cyflwyno i'r awdurdod cynllunio 
lleol a'u cymeradwyo'n ysgrifenedig ganddo. Bydd raid i fanylion o'r fath gynnwys y trefniadau 
mabwysiadu gan unrhyw awdurdod cyhoeddus neu ymgymerwr statudol neu drefniadau eraill i 
sicrhau y bydd y cynllun yn cael ei weithredu a'i gynnal drwy gydol ei oes. 
  
Rheswm: Er mwyn sicrhau datblygiad boddhaol a diogel. 
 
(18) Ni cheir meddiannu unrhyw adeilad hyd nes y bydd y system ddraenio gynaliadwy ar gyfer y 
safle wedi'i chwblhau ac yn gwbl weithredol yn unol â'r Cynllun Peirianneg (cyf: 7143-P01 rev C) 
dyddiedig 04/04/2019. Rhaid i'r system ddraenio gynaliadwy gael ei rheoli a'i chynnal wedi hynny 
yn unol â chynllun rheoli a chynnal sydd yn rhaid cael ei gyflwyno a’i gymeradwyo’n ysgrifenedig 
gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn dechrau’r datblygiad sydd drwy hyn yn cael ei gymeradwyo. 



 
Rheswm I sicrhau bod draeniad dŵr wyneb yn cael ei waredu mewn modd cynaliadwy ac effeithiol. 
 
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: PS 1, ISA 1, ISA 5, 
PS 4, TRA 2, TRA 4, PS 5, PS 6, PCYFF 1, PCYFF 2, PCYFF 3, PCYFF 4, PCYFF 6, TAI 1, TAI 8, TAI 
15, AMG 1, AMG 3, AMG 5 and PS 19. 
 
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. 


