
Pwyllgor Cynllunio: 06/11/2019        12.1 
 

Rhif y Cais: OP/2019/14 
 
Ymgeisydd: Pennaeth Gwasanaethau Tai/ Head of Housing Services 
 
Bwriad: Cais amlinellol ar gyfer codi annedd gyda holl faterion wedi cadw'n ôl ar dir ger / Outline 
application for the erection of a dwelling with all matters reserved on land adjacent to 
 
Lleoliad: Gelli Aur, Brynsiencyn 
 

 
 
 
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 gan ei fod yn gais ar dir sy’n berchen i’r Cyngor. 
 
Y Cynnig a’r Safle 
 
Mae’r cais yn gais amlinellol ar gyfer codi annedd gyda’r holl faterion wedi’u cadw’n ôl ar dir ger Gelli Aur, 
Brynsiencyn.  
  
Mae safle’r cais yn ddarn o dir gwag rhwng 2 annedd sydd wedi’i leoli ar y stad sefydledig a adnabyddir 
fel Trefenai, Brynsiencyn.  
  
 
Mater(ion) Allweddol 
 



Y mater allweddol yw a yw’r cais yn cydymffurfio â’r polisïau a chanllawiau perthnasol, a yw’r cais yn cyd-
fynd â’r ardal gyfagos ac a fydd y cais yn cael effaith negyddol ar yr eiddo preswyl sydd union gyfagos.      
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi TRA 2: Safonau Parcio  
Polisi TAI 4: Tai Mewn Pentrefi Lleol, Gweldig ac Arfordirol  
Polisi AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol  
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 

Ymgynhorai Ymateb 

Ymgynghoriadau Cynllunio YGC Dim ymateb 

Cynghorydd Eric Wyn Jones Dim ymateb 

Cynghorydd Dafydd Roberts Dim ymateb 

Cyngor Cymuned Llanidan Community Council Dim ymateb 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Caniatad Amodol 

Dwr Cymru/Welsh Water Caniatad Amodol 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Sylwadau 

 
Cafodd rhybuddion eu gosod ger y safle ac fe hysbyswyd deiliaid eiddo cyfagos yn ysgrifenedig. Cafodd y 
cais cynllunio hefyd ei hysbysebu yn y papur newydd lleol gan fod y datblygiad ger llwybr troed 
cyhoeddus. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau oedd 6 Tachwedd, 2019. Ar adeg ysgrifennu’r 
adroddiad, nid oedd unrhyw lythyrau wedi eu derbyn.   
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
37LPA598C/CC – Cais amlinellol ar gyfer codi annedd ar Blot 3 Trefenai – Cymeradwywyd 1/2/12 
  
37C135 – Cais llawn ar gyfer codi annedd ar Blot 3, Bryn Tawel, Brynsiencyn – Cymeradwywyd 28/7/04 
  
37LPA598/DC – Cais amlinellol ar gyfer 4 plot ar gyfer prynwyr lleol yn Tre Fenai, Brynsiencyn – 
Cymeradwywyd 15/1/92 
  
37LPA598B/CC – Cais amlinellol ar gyfer codi dwy annedd ar dir Plot 2 a 3 Tre Fenai, Brynsiencyn – 
Cymeradwywyd 8/5/03 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Ystyriaethau Polisi  
  
Ystyrir Brynsiencyn yn bentref lleol o dan ddarpariaethau polisi TAI4 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 
Bydd tai marchnad agored yn cael eu cymeradwyo o fewn y ffin ddatblygu ar yr amod bod y cais yn 
cydymffurfio â maint, graddfa, math a ffurf cyffredinol datblygiadau yn yr ardal. Mae safle’r cais o fewn y 



ffin ddatblygu ac ystyrir y bydd maint yr annedd, ei graddfa a’i math yn cyd-fynd â’r mathau cyffredinol o 
ddatblygiadau yn yr ardal.   
  
Graddfa 
  
Mae graddfa’r annedd wedi’i nodi fel a ganlyn: 
  
Lled: 7.5m - 8.5m 
Hyd: 11.1m - 12.1m 
Uchder: 7m - 8m 
  
Mae cymysgedd o fathau o dai yn yr ardal sydd union gyfagos gan gynnwys anheddau un llawr a dau 
lawr. Mae safle’r cais yn blot mewnlenwi rhwng 2 annedd fawr sydd wedi’u lleoli ar Stad Tre Fenai. Er y 
cyfyngiadau uchaf ac isaf a ddarparwyd fel rhan o’r cais cynllunio, bydd amod yn cael ei osod ar y 
caniatâd a fydd yn cyfyngu hyd a lled yr eiddo i’r meintiau a ddangosir ar Gynllun y Safle er mwyn sicrhau 
bod y datblygiad yn cydymffurfio â phellteroedd perthnasol oddi wrth eiddo cymdogion cyfagos. 
 
Pellteroedd  
  
Ochr – Pellteroedd Terfynau  
  
Bydd yr annedd arfaethedig wedi’i lleoli tua 2.65m o’r drychiad ochr i’r terfyn (De Ddwyrain) a phellter o 
tua 2.75m o’r drychiad ochr i’r terfyn (Gogledd Orllewin). Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar agosrwydd 
yn nodi y dylid sicrhau pellter o 2.5m rhwng terfyn ochr. Mae’r cais felly’n cydymffurfio â’r pellteroedd a 
nodir o fewn y Canllawiau Cynllunio Atodol.  
   
Pellteroedd Ochr – Ochr  
  
Mae pellter o 4.2m rhwng drychiadau ochr – ochr (De Ddwyrain) a phellter o 3.5m rhwng y drychiad ochr 
– ochr (Gogledd Orllewin). Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol yn nodi y dylid sicrhau pellter o 3.5m rhwng 
drychiadau ochr – ochr 
 
Drychiadau Eilaidd – Pellteroedd o’r Ffin 
  
Mae pellter o 7.8m rhwng y Drychiad Eilaidd (De) a’r ffin. Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol yn nodi y 
dylid sicrhau pellter o 7.5m.  
  
Mae pellter o 13.9m rhwng y Drychiad Eilaidd (De) a drychiad ochr yr eiddo i’r cefn. Mae’r Canllawiau 
Cynllunio Atodol yn nodi y dylid sicrhau pellter o 9m.  
  
Ystyrir felly bod y cais yn cydymffurfio â’r holl bellteroedd yn y Canllawiau Cynllunio Atodol.  
  
Ystyriaethau Eraill  
 
Cais amlinellol yw hwn gyda’r holl faterion wedi’u cadw’n ôl ar gyfer ystyriaeth yn y dyfodol. Bydd amod 
yn cyfyngu ar hyd a lled yr annedd i’r hyn a ddangosir ar y cynllun safle a ddarparwyd gyda’r cais 
cynllunio hwn. Mae egwyddor y datblygiad yn dderbyniol ac mae’r cais yn cydymffurfio â’r holl bolisïau a 
restrir ym mhrif gorff yr adroddiad.  
  
Priffyrdd 
  
Mae'r Awdurdod Priffyrdd wedi ymateb yn cadarnhau eu bod yn hapus hefo'r cais gyda amodau penodol.  
 
Effaith ar Eiddo Preswyl Cyfagos  
  



Plot mewnlenwi yw hwn rhwng 2 eiddo presennol yn Stad Tre Fenai. Mae’r cais yn cydymffurfio â’r 
pellteroedd perthnasol a ddarperir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar yr Amgylchedd Trefol a Gwledig. 
Er y bydd dyluniad manwl yr annedd yn cael ei ystyried yn ystod y drafodaeth ar y materion sydd wedi’u 
cadw’n ôl, bydd amod yn cael ei osod ar y caniatâd yn cyfyngu’r defnydd o unrhyw ffenestri ar y 
drychiadau ochr oni bai bod y ffenestri yn cynnwys gwydr aneglur. Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw’r 
datblygiad yn cael effaith negyddol ar amwynderau eiddo preswyl cyfagos yn unol â Pholisi PCYFF2 y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.     
  
Ecoleg 
  
Mae’r Ymgynghorydd Amgylchedd ac Ecoleg wedi cadarnhau y dylai unrhyw waith clirio llystyfiant ar y 
safle osgoi niwed/aflonyddwch i adar sy’n nythu ac y dylid gwneud y gwaith ar ôl cynnal y gwiriadau 
priodol neu dylid gwneud y gwaith rhwng diwedd mis Medi a diwedd mis Chwefror er mwyn osgoi’r tymor 
nythu. Bydd amod yn cael ei osod ar y caniatâd cynllunio er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei 
gyflawni yn unol â’r argymhelliad uchod.  
  
Mae’r ecolegydd hefyd wedi cynghori y byddai plannu coed / llwyni cynhenid yn rhywbeth i’w groesawu, 
fel y byddai darparu bocsys i adar gael nythu ar ochr Ogledd Ddwyreiniol y tŷ. Byddai hyn fodd bynnag yn 
ystyriaeth ar gyfer y cais cynllunio ar gyfer y materion sydd wedi’u cadw’n ôl.  
 
Casgliad 
 
Mae’r cais yn dderbyniol yn nhermau polisi, bydd yr annedd yn cyd-fynd â’r ardal heb achosi unrhyw 
niwed i amwynderau’r eiddo preswyl cyfagos. 
 
Argymhelliad 
 
(01) Bydd y datblygiad yn dechrau un ai cyn diwedd y pum mlynedd o ddyddiad y caniatâd hwn 
neu cyn i’r ddwy flynedd ddod i ben ers dyddiad caniatâd cymeradwyo’r materion wrth gefn 
diwethaf, pa bynnag un sydd hwyraf.  
  
Rheswm: Er mwyn atal croniad caniatâd cynllunio er mwyn galluogi’r Cyngor i adolygu addasrwydd y 
datblygiad yng ngoleuni’r amgylchiadau a newidiwyd ac er mwyn cydymffurfio â darpariaethau Adran 
92(2) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.   
 
(02) Bydd unrhyw gais ar gyfer cymeradwyo’r materion wrth gefn yn cael ei wneud i’r awdurdod 
cynllunio lleol ddim hwyrach na thair blynedd o ddyddiad y caniatâd hwn.  
  
Rheswm: Er mwyn atal croniad caniatâd cynllunio er mwyn galluogi’r Cyngor i adolygu addasrwydd y 
datblygiad yng ngoleuni’r amgylchiadau a newidiwyd ac er mwyn cydymffurfio â darpariaethau Adran 
92(2) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.   
 
(03) Bydd manylion y fynedfa, ymddangosiad, tirlunio, gosodiad a graddfa (a elwir yn “y materion 
wrth gefn” o hyn allan) yn cael eu cyflwyno ac yn cael eu cymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr 
awdurdod cynllunio lleol cyn y bydd unrhyw ddatblygiad yn cael ei gyflawni yn unol â’r hyn a 
gymeradwywyd.  
  
Rheswm: Mae’r cais yn un ar gyfer caniatâd cynllunio amlinellol.  
 
(04) Bydd llechi naturiol unlliw yn cael eu defnyddio ar gyfer to’r anheddau arfaethedig.  
 
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod y datblygiad er budd amwynder.   
 
(05) Bydd gwaith ar y datblygiad a ganiateir yma yn cael ei gyflawni mewn modd a fydd yn 
cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a ddangosir ar y cynlluniau a nodir isod, manylion sydd wedi eu 



cynnwys mewn unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd gyda chais o’r fath oni bai eu bod wedi eu 
cynnwys yn narpariaethau’r amodau sy’n rhan o’r caniatâd cynllunio hwn. 
  
* Cynllun Lleoliad 
* Cynllun Bloc Derbyniwyd 15/10/19 
 
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
(06) 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 amwynderau 
 
(07) Dylai unrhyw waith clirio unrhyw lystyfiant ddigwydd rhwng 1af Medi a 28 Chwefror mewn 
unrhyw flwyddyn oni bai llystyfiant wedi cael eu harchwilio gan ecolegydd cymwys er mwyn 
cadarnhau nad oes unrhyw adar yn nythu yno. Dylai canlyniadau’r arolwg fod ar gael i’r awdurdod 
cynllunio lleol cyn cychwyn ar y datblygiad.  
 
Rheswm: Osgoi amharu ar/achosi niwed i adar sy’n nythu.  
 
(08) Er y cyfyngiadau uchaf ac isaf a ddarparwyd fel rhan o’r cais cynllunio. Ni fydd graddfa’r 
datblygiad yn fwy na’r hyd a’r lled a ddangosir ar y Cynllun Bloc a dderbyniwyd ar 15 Hydref, 
2019.   
  
Rheswm: Er mwyn diffinio cwmpas y caniatâd hwn  
 
(09) Bydd y safle yn cael ei dirlunio a choed a llwyni'n cael eu plannu yn unol a chynllun i'w 
gytuno arno yn ysgrifenedig gyda'r awdurdod cynllunio lleol cyn cychwyn unrhyw waith datblygu 
ar y safle. Bydd yn rhaid i'r awdurdod cynllunio lleol fod yn fodlon hefo'r holl waith plannu a 
thirlunio a wneir yn ystod y tymor plannu cyntaf sy'n dilyn cychwyn defnyddio'r adeilad(au) neu 
gwblhau'r adeilad(au) pa un bynnag yw'r cyntaf. Bydd y coed a'r llwyni hyn yn cael eu cynnal am 
gyfnod o 5 mlynedd ar ôl eu plannu ac os yw unrhyw goeden neu lwyn yn marw neu'n cael ei 
difrodi neu ei niweidio a chlefyd yn ystod y cyfnod hwn, bydd un newydd o faintioli a rhywogaeth 
debyg i'r un wreiddiol yn cael ei rhoi yn ei lle yn ystod y tymor plannu nesaf, oni bai fod yr 
awdurdod cynllunio lleol yn rhoi caniatâd ysgrifenedig ar gyfer unrhyw newid.  
 
Rheswm: Er budd ehangu bioamrywiaeth. 
 
(10) Fe ddylai’r manylion i’w cyflwyno o dan amod (03) gynnwys bocsys nythu ar gyfer adar ar 
ochr Ogledd Ddwyreiniol yr annedd.  
  
Rheswm: Er mwyn ehangu bioamrywiaeth. 
 
(11) Rhaid cyflwyno manylion am lefelau'r tir cyfredol a rhai arfaethedig a lefelau'r llawr 
gorffenedig fel rhan o unrhyw gais llawn neu fanwl. 
 
Rheswm: Er lles mwynderau. 
 
(12) Ni chaniateir i unrhyw ddŵr wyneb a/neu unrhyw ddraenio tir gysylltu yn uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol â’r rhwydwaith garthffosiaeth gyhoeddus.  
  
Rheswm: Er mwyn atal gorlwytho hydrolig o’r system garthffosiaeth gyhoeddus, amddiffyn iechyd a 
diogelwch trigolion presennol a sicrhau nad oes unrhyw lygredd na niwed i’r amgylchedd.  
 
 



(13) 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.  
 
(14) 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. 
 
(15) 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. 
 
(16) 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 cychwynnir ar y defnydd a ganiateir 
yma. 
 

Rheswm: Er mwyn lleihau perygl, rhwystr ac anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd a’r datblygiad. 
 
(17) Bydd y lle parcio’n cael ei gwblhau mewn modd sy’n cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a 
gymeradwywyd yma 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. 
 
(18) 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. 
 
(19) 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. 
 
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: 06/11/2019        12.2 
 

Rhif y Cais: DEM/2019/14 
 
Ymgeisydd: DU Construction Ltd 
 
Bwriad: Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel ysgol bresennol yn / 
Application to determine whether prior approval is required for the demolition of the existing school at 
 
Lleoliad: Ysgol Gynradd Llaingoch, South Stack Road, Caergybi/Holyhead 
 

 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (David Pryce Jones) 
 
Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Mae'r cais yn ymwneud â thir sy'n eiddo i'r Cyngor. 
 
Y Cynnig a’r Safle 
 
Gwneir y cais i ddymchwel prif adeilad yr ysgol a'r portacabanau sydd ar safle hen Ysgol Llaingoch. Mae'r 
ffurflen gais yn dweud bod angen dymchwel yr adeilad oherwydd fandaliaeth gyson sy'n risg diogelwch. O 
ran y dull dymchwel, eglurir y bwriedir defnyddio dulliau dymchwel mecanyddol a mathru waliau gwaith 
maen. O ran gwaith adfer, eglurir y bydd yr adeilad yn cael ei ddymchwel i lefel y slab ac y bydd yr holl 
ardaloedd cyfagos yn cael eu gadael mewn cyflwr gwastad a thaclus. 
 
Mater(ion) Allweddol 
 
Derbynioldeb y dull dymchwel ac unrhyw waith adfer y bwriedir ei wneud ar y safle. 
 
Polisïau 



 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Mon (2017) 
 
PCYFF2 Meini Prawf Datblygu 
PCYFF3 Dylunio a Siapio Lle 
AMG 5 Cadwraeth Biomrywiaeth Leol 
  
Cylchlythyr 31/95 Rheolaethau Cynllunio dros Ddymchwel 
 
Cyngor Technegol Nodyn 5 Cadwraeth a Chynllunio Natur 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 
 
Y Cynghorydd Glyn Haynes: Dim sylwadau ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn. 
Y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones: Dim sylwadau ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn. 
Y Cynghorydd Shaun James Redmond: Dim gwrthwynebiadau ond yn awgrymu gosod amodau 
oherwydd agosrwydd at eiddo preswyl. Mae'r adeilad o fewn dim mwy nag 20 metr i eiddo preswyl ac yn 
agosach at lwybr troed cyhoeddus prysur yn enwedig ar adegau ysgol lle mae cannoedd o blant yn mynd 
heibio. 
  
Rwy'n awgrymu y dylai cynllun rheoli traffig cynhwysfawr gynnwys cyfyngiad ar fynediad i gerbydau i’r 
safle rhwng 08.00 - 0930 a 14.30 - 16.00. 
  
Yn ogystal, mae'r gwaith dymchwel yn naturiol yn mynd i achosi llygredd yn yr awyr. Rhaid cael system o 
dampio i lawr er mwyn cyfyngu i’r eithaf y llygryddion yn yr awyr yn ardal y llwybrau troed a'r eiddo 
preswyl. Nodir bod DU Construction eisoes ar y safle yn cynnal arolygon Asbestos a gwaith draenio ac 
ati. Mae hyn eisoes wedi codi pryder yn lleol ac rwyf wedi derbyn llawer o gwestiynau ynghylch y 
materion hyn. 
  
O ran cyflwyno cais cynllunio ar gyfer codi adeilad newydd, byddaf yn awgrymu cynllun traffig ffordd 
cynhwysfawr unwaith yn rhagor, ond gan gynnwys gwaharddiad ar BOB cerbyd gweithiwr safle rhag 
parcio ar strydoedd preswyl. Mae yna ardal yn agos at y safle y gall y datblygwr ei rentu gan y Cyngor, ei 
ffensio a'i ddefnyddio i gadw cerbyd contractwyr a thrwy hynny sicrhau na fydd y gwaith yn andwyo nac 
yn effeithio ar fwynderau lleol preswylwyr. 
Cyngor Tref Caergybi: Dim gwrthwynebiad. 
Iechyd yr Amgylchedd: Argymhellir amodau i leihau effaith sŵn, oriau gwaith, llwch ac ansawdd aer. 
Disgrifir Darpariaethau Iechyd a Diogelwch mewn perthynas â phresenoldeb unrhyw asbestos hefyd. 
Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol: Dylid cynnwys amod yn y Datganiad Dull mewn Perthynas 
ag Ystlumod (9 Hydref 2019) fel bod y blychau ystlumod a osodir fel mesur lliniarol yn cael eu gosod yn y 
safleoedd a ddangosir cyn y chwiliad dinistriol. 
Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylwadau ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn. 
Priffyrdd a Thrafnidiaeth: Ni chaniateir i’r gwaith dymchwel gychwyn nes bydd Cynllun Rheoli Traffig 
Gwaith Dymchwel wedi'i gyflwyno i’r ACLl a'i gymeradwyo'n ysgrifenedig ganddo.   
 
Dan ran 31 (Dymchwel Adeiladau) Atodlen 2 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a 
Ganiateir) 1995 (fel y'i diwygiwyd) mae'n ofynnol i'r ymgeisydd arddangos rhybudd ar y safle am 21 
diwrnod gan ddechrau gyda'r dyddiad y cyflwynwyd  y cais i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. Nid 
yw’r  Awdurdod Cynllunio Lleol wedi derbyn unrhyw sylwadau ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn. 
 
 
 
 
 



Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
Mae hanes cynllunio’r cais yn ymwneud â defnydd blaenorol o’r safle fel ysgol. 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Gwneir y cais o dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 ar gyfer 
dymchwel yr adeiladau a ddisgrifiwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn. O dan y Gorchymyn nid oes 
angen caniatâd cynllunio ar gyfer gwaith dymchwel adeiladau (a elwir yn ddatblygiad a ganiateir) yn 
amodol ar i'r datblygwr wneud cais yn gyntaf i'r Awdurdod Cynllunio Lleol i gadarnhau a oes angen 
cymeradwyaeth ymlaen llaw mewn perthynas â'r dull dymchwel ac unrhyw waith i adfer y safle. O dan y 
broses hon, cafodd yr Awdurdod Cynllunio Lleol gyfnod o 28 diwrnod mewn perthynas â'r gwaith 
dymchwel sy’n gysylltiedig â chais yr adroddiad hwn ac mae wedi cadarnhau o fewn y cyfnod o 28 
diwrnod y bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol am y rhesymau a 
ganlyn: 
  
1. Cynllun Rheoli Amgylcheddol ar gyfer Gwaith Dymchwel  “CRhAGD” sy'n manylu ar fesurau rheoli i 
leihau effeithiau dymchwel yr adeiladau, gan gynnwys ystyriaethau mewn perthynas â mwynderau 
preswyl fel oriau’r gwaith a'r ystyriaethau a ddisgrifir yn ymateb yr ymgynghoriad Iechyd yr Amgylchedd. 
2. Cynllun Rheoli Traffig Gwaith Dymchwel “CRhTGD” sy'n rhoi manylion am fesurau rheoli i leihau 
effeithiau trafnidiaeth wrth wneud y gwaith dymchwel. 
  
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried pa mor dderbyniol yw’r manylion a gyflwynwyd o dan y caniatâd 
blaenorol. Disgwylir am y “CRhAGD” a'r “CRhTGD” a ddisgrifir uchod ar adeg ysgrifennu’r adroddiad ac 
asesir eu derbynioldeb gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol pan ddônt i law. Mae asesiad ecolegol eisoes 
wedi'i ddarparu fel rhan o'r cais ac mae ynddo ddatganiad dull a lliniaru ar gyfer dymchwel yr adeilad rhag 
ofn bod ystlumod yn bresennol. Mae'r manylion hyn yn dderbyniol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol fel y 
manylir yn sylwadau Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol y Cyngor. 
  
Bydd angen caniatâd ar wahân hefyd gan adran Rheoli Adeiladau'r Cyngor mewn perthynas â dymchwel 
yr adeiladau a deellir y bydd y broses hon yn cynnwys ystyried unrhyw asbestos sy'n bresennol ac 
argymhellwyd bod gwybodaeth am hynny yn cael ei chynnwys gyda’r penderfyniad mewn perthynas â’r 
mater hwn a’r materion eraill a restrir. 
 
Mae'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried bod y cynigion gwaith adfer a gynigiwyd fel rhan o'r cais yn 
foddhaol. 
 
Casgliad 
 
Yn amodol ar dderbyn “CRhAGD” a “CRhTGD”  derbyniol, ystyrir bod y dull dymchwel arfaethedig a’r 
gwaith i adfer y safle wedi hynny yn dderbyniol gyda’r amodau safonol yn y Gorchymyn Cynllunio Gwlad 
a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir ) 1995 a restrir yn yr argymhelliad isod a fydd yn nodi y bydd 
angen ymgymryd â’r gwaith dymchwel cyn pen 5 mlynedd ac yn unol â'r manylion a gyflwynwyd. 
 
Argymhelliad 
 
Bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi ei gymeradwyaeth ymlaen llaw gyda’r amodau safonol yn rhan 
31 o Atodlen 2 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu a Ganiateir Cyffredinol) 1995 y bydd 
angen ymgymryd â’r gwaith dymchwel cyn pen 5 mlynedd ac yn unol â'r manylion a gyflwynwyd. 
 
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: 06/11/2019        12.3 
 

Rhif y Cais: FPL/2019/207 
 
Ymgeisydd: DU Construction Ltd. 
 
Bwriad: Cais llawn ar gyfer codi 15 o anneddau yn cynnwys 8 forddiadwy ynghyd a creu mynedfa 
newydd a datblygiadau cysylltiedig yn cyn safle / Full application for the erection of 15 dwellings including 
8 affordable dwellings together with the creation of a new access and associated developments at former 
site of 
 
Lleoliad: Marquis Inn,  Rhosybol 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Iwan Jones) 
 
Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Cyflwynir y cais ar ran yr Awdurdod Lleol. 
 
Y Cynnig a’r Safle 
 
Cyflwynir y cais i godi 15 annedd gan gynnwys 8 annedd fforddiadwy ynghyd â chreu mynediad newydd 
a datblygiadau cysylltiedig. Mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys tai ar wahân, tai pâr a thai teras. 
Darperir lleoedd parcio dynodedig a llecynnau mwynderau preifat i bob annedd. 
  
Mae'r cais wedi'i leoli o fewn pentref Rhosybol. Mae rhan o'r safle wedi'i lleoli o fewn y ffin ddatblygu ond 
mae cefn safle'r cais y tu allan i'r ffin. Yn flaenorol roedd hen dafarn y Marquis ar y safle ond mae’r 
adeilad hwnnw wedi'i ddymchwel ers hynny. Mae eiddo preswyl i'r gogledd a'r de o'r safle ac mae 
mynediad i’r safle o’r briffordd gyhoeddus i’r dwyrain. 



 
Mater(ion) Allweddol 
 
P'un a ellir cyfiawnhau’r cynnig yn y lleoliad hwn ai peidio, a yw’n cydymffurfio â pholisïau lleol a 
chenedlaethol ac a fydd y cynnig yn cael effaith ar eiddo cyfagos, cymeriad a mwynderau’r ardal a 
diogelwch y briffordd. 
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi TAI 16: Safleoedd Eithrio  
Polisi TAI 4: Tai Mewn Pentrefi Lleol, Gweldig ac Arfordirol  
Polisi TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad  
Polisi TAI 8: Cymysgedd Briodol o Dai  
Polisi Strategol PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig 
Polisi ISA 5: Darparu Llecynnau Agored Mewn Datblygiadau Tai Newydd  
Polisi Strategol PS 2: Isadeiledd a Chyfraniadau gan Ddatblygwyr 
Polisi ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd 
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 5: Rheoli Carbon  
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu  
Polisi PCYFF 6: Cadwraeth Dŵr  
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 

Ymgynhorai Ymateb 

Head of Service (Housing) 

O'r wybodaeth a restrir uchod o'r Gofrestr Tai 
Cymdeithasol, Cofrestr Tai Fforddiadwy Tai Teg ac 
arolwg yr Hwylusydd Tai Gwledig, mae'r 
Gwasanaethau Tai yn fodlon bod galw am o leiaf 8 
annedd fforddiadwy. Mae'r Gwasanaethau Tai yn 
fodlon bod cymysgedd da o anheddau yn y 
datblygiad arfaethedig, a bod y cymysgedd yn 
cyfateb i'r galw. 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Caniatad Amodol 

Swyddog Llwybrau / Footpaths Officer Dim gwrthwynebiad. 

Cynghorydd Richard Griffiths Dim ymateb. 

Cynghorydd Aled Morris Jones Dim ymateb. 

Cynghorydd Richard Owain Jones Dim ymateb. 

Dwr Cymru Welsh Water Dim Gwrthwynebiad 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Dim ymateb. 



Gwasanaeth Addysg / Education Service 
Byddai Adran Dysgu Gydol Cyngor Ynys Môn yn 
ceisio cyfraniadau o £36,771 tuag at y cyfleusterau 
addysgol yn Ysgol Rhosybol 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd  / Joint Planning 
Policy Unit 

Sylwadau cyffredinol wedi eu gwneud. 

Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health Caniatáu gydag amodau. 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Caniatad Amodol 

Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor Caniatad Amodol 

Draenio Gwynedd / Gwynedd Drainage 

O 7 Ionawr, 2019, mae angen sicrhau trefniadau 
draenio cynaliadwy ar gyfer rheoli dŵr wyneb i bob 
datblygiad newydd o fwy nag 1 eiddo neu lle mae'r 
ardal adeiladu gyda goblygiadau draenio yn 
100m2 neu fwy. Rhaid dylunio ac adeiladu 
systemau draenio dŵr wyneb yn unol â safonau 
gorfodol ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddir 
gan Weinidogion Cymru. 
  
Rhaid i'r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan 
Gyngor Sir Ynys Môn sy'n gweithredu yn ei rôl fel 
Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy 
(CCSDC), cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau. Bydd 
dyletswydd ar y CCSDC i fabwysiadu systemau 
sy’n cydymffurfio â’r safonau ac sy'n gwasanaethu 
mwy nag un eiddo ar yr amod eu bod yn cael eu 
hadeiladu ac yn gweithredu yn unol â'r cynigion a 
gymeradwywyd, gan gynnwys unrhyw amodau 
cymeradwyo a osodir gan CCSDC. 

Ymgynghorydd Treftadaeth / Heritage Advisor Dim Sylwadau 

Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd 
Archaeological Planning Service 

Caniatâd gydag Amodau 

 
Hysbysebwyd y cynnig trwy osod rhybudd ar y safle a thrwy anfon llythyrau personol at ddeiliaid eiddo 
cyfagos. Rhoddwyd rhybudd hefyd yn y papur newydd lleol. Y dyddiad diwethaf ar gyfer derbyn unrhyw 
sylw oedd 06/09/2019. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, nid oedd yr adran wedi derbyn unrhyw 
lythyrau gyda sylwadau. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
SCR/2019/43 -Barn sgrinio ar gyfer codi 15 o anheddau yn cynnwys 8 fforddiadwy ynghyd â chreu 
mynedfa newydd a datblygiadau cysylltiedig yn hen safle / Screening opinion for the erection of 15 
dwellings including 8 affordable dwellings together with the creation of a new access and associated 
developments at former site of Marquis Inn, Rhosybol - EIA Not Required 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae'r safle dan sylw o fewn a’r tu allan i’r ffin ddatblygu ar gyfer Rhosybol a chynigir codi tai bob ochr i'r 
ffin. O ran yr egwyddor o ddatblygu tai, yn achos Rhosybol mae hyn yn golygu bod yr ardal sy'n destun y 
cais hwn ac sy'n dod o fewn y ffin ddatblygu yn cael ei hystyried o dan bolisi TAI 4 tra bod yr ardal sydd y 
tu allan i’r ffin ond yn union gyfagos iddi yn cael ei hystyried o dan bolisi TAI 16. 
  



Mae'r wybodaeth a gyflwynwyd gyda'r cais yn nodi bod 8 uned wedi'u lleoli o fewn y ffin ddatblygu (1 
fforddiadwy) ac ystyrir y rhain o dan Bolisi TAI 4. Mae 7 uned fforddiadwy wedi'u lleoli y tu allan i'r ffin a 
chânt eu hystyried o dan Bolisi TAI 16. 
  
Polisi TAI 4 – Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol. 
  
Nodir Rhosybol fel Pentref Lleol o dan Bolisi TAI 4 ‘Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol’ yn y 
CDLLC a fabwysiadwyd. Mae'r polisi hwn yn cefnogi darparu tai i gwrdd â strategaeth y Cynllun trwy 
ddefnyddio safleoedd addas nad ydynt wedi neilltuo o fewn y ffin ddatblygu ac ar yr amod bod maint, 
graddfa, math a dyluniad y datblygiad yn cyfateb â chymeriad yr anheddiad. Mae'r safle sy'n destun y cais 
yn rhannol o fewn ffin ddatblygu’r CDLlC ar gyfer Rhosybol ac nid yw wedi'i neilltuo ar gyfer unrhyw 
ddefnydd penodol. 
  
Y ffigwr o ran nifer y tai all gael eu codi ar safleoedd a allai ddod ar gael yn annisgwyl yn Rhosybol dros 
gyfnod y cynllun yw 24 o unedau.  Mae'r ddarpariaeth hon yn cynnwys 'lwfans llithriad' o 10%, sy'n golygu 
y cymerwyd i ystyriaeth amgylchiadau annisgwyl posib a allai ddylanwadu ar gyflenwi tai oherwydd 
materion perchnogaeth tir, cyfyngiadau seilwaith, ac ati. Yn y cyfnod rhwng 2011 a 2018 cwblhawyd 5 
uned yn Rhosybol. Roedd y banc tir wrth gefn, sef safleoedd â chanddynt ganiatâd cynllunio ar hyn o 
bryd, yn 5 uned ym mis Ebrill 2018. Disgwylir i'r holl unedau yn y banc tir gael eu hadeiladu. Mae hyn yn 
golygu bod capasiti ar hyn o bryd o fewn y ddarpariaeth ddangosol ar gyfer Rhosybol. 
  
Polisi TAI 15 – Trothwy a Dosbarthiad Tai Fforddiadwy  
  
Ym Mholisi TAI 15 ‘Trothwy a Dosbarthiad Tai Fforddiadwy’ mae’r gofyniad tai fforddiadwy ar gyfer 
datblygiadau tai newydd mewn Pentrefi Lleol yn cael ei sbarduno pan wneir ceisiadau am 2 annedd neu 
fwy. Gan fod hwn yn gais am 15 annedd, mae'n sbarduno’r gofyniad tai fforddiadwy a chadarnheir bod 8 
o'r unedau yn anheddau fforddiadwy. 
  
Mae'r holl unedau sydd y tu allan i'r ffin ddatblygu yn fforddiadwy yn unol â Pholisi TAI 16. 
  
Ar gyfer yr unedau sydd wedi'u lleoli o fewn y ffin ddatblygu mae Polisi TAI 15 yn ceisio darpariaeth 
briodol o dai fforddiadwy. Nodir bod ardal Rhosybol o fewn ardal prisiau tai Amlwch a’r Cefnwlad sy'n 
ceisio darpariaeth tai fforddiadwy o 10% (yn seiliedig ar ddeiliadaethau rhent cymdeithasol). Mae'r polisi 
hefyd yn egluro, pan fydd y gofyniad tai fforddiadwy yn llai nag un annedd ar y safle, mai darparu uned 
fforddiadwy o fewn y datblygiad hwnnw fydd y flaenoriaeth o hyd. Fodd bynnag, os bernir nad yw hynny’n 
bosib, bydd disgwyl taliad pro rata yn hytrach na dim darpariaeth fforddiadwy ar y safle. 
  
Felly mae darparu 1 uned fforddiadwy allan o’r 8 ar y rhan o’r safle sydd y tu mewn i’r ffin ddatblygu yn 
bodloni'r gofyniad hwn. Yn unol â'r CCA ar gyfer Tai Fforddiadwy, ar gyfer yr uned fforddiadwy hon dylai'r 
preswylydd ddangos bod ganddo gysylltiad lleol 5 mlynedd (h.y. wedi byw yn yr ardal cyn gwneud y cais 
neu yn y gorffennol) ag anheddiad Rhosybol (neu'r Cefnwlad Gwledig) lle mae'r cais wedi'i leoli. 
  
Mae'r 'ardal wledig o amgylch' 6km i ffwrdd o safle’r cais a holl ardal unrhyw Gyngor Cymuned sy'n cael ei 
rhannu gan y pellter 6km, ond heb gynnwys eiddo o fewn ffin ddatblygu unrhyw anheddiad heblaw'r 
anheddiad y mae'r cais ynddo.  
  
Polisi TAI 16 – Safleoedd Eithrio 
  
Gan fod rhan o’r safle, sy’n cynnwys saith uned, wedi’i lleoli tu allan i’r ffin ar gyfer Rhosybol yn y CDLLC 
ond wrth ei hymyl, rhaid ystyried Polisi TAI 16 ‘Safleoedd Eithrio’ mewn perthynas â’r unedau hyn. Mae'r 
polisi'n nodi: 
  
“Os gellir dangos bod angen lleol wedi’i brofi am dai fforddiadwy (fel y diffinnir yn y Rhestr Termau) na 
ellir ei gyfarch o fewn amserlen resymol ar safle marchnad tu mewn i’r ffin ddatblygu sy’n cynnwys 
gofyniad am dai fforddiadwy, fel eithriad, caniateir cynigion am gynlluniau 100% tai fforddiadwy ar 
safleoedd sy’n union gerllaw’r ffiniau datblygu sy’n ffurfio estyniad rhesymegol i’r anheddle. Mae’n rhaid i 



gynigion fod ar gyfer datblygiad ar raddfa fach, sy’n gymesur â maint yr anheddle, oni bai y gellir dangos 
yn glir bod angen amlwg am safle mwy, a, lle mae’n briodol, rhoddir blaenoriaeth i dir addas a 
ddatblygwyd o'r blaen. “ 
  
Mae'r rhan o'r cais sydd y tu allan i’r ffin ddatblygu yn ymestyn tuag at gefn y safle. Mae ffin ddatblygu 
Rhosybol yn gul yn gyffredinol ac yn dilyn y briffordd gyhoeddus o'r gogledd i'r de. Mae'r rhan o safle'r 
cais sydd y tu allan i'r ffin yn cael ei hystyried yn estyniad rhesymol i’r anheddiad gan na fydd y safle'n 
ymwthio’n annerbyniol nac yn mynd ymhellach i’r cefn gwlad na'r math cyffredinol o ddatblygiad sydd yno 
eisoes. Felly ystyrir bod safle'r cais yn addas ar gyfer datblygiad preswyl a bod y maint yn briodol o 
ystyried ffurf adeiledig Rhosybol. 
  
Mae Polisi TAI 16 hefyd yn nodi, fel eithriad i'r polisïau tai arferol, os profwyd angen lleol, y gallai 
cynlluniau ar gyfer tai fforddiadwy 100% fod yn addas ar safle o'r fath ar yr amod na ellid, yn rhesymol, 
godi’r unedau o fewn amserlen resymol ar safle marchnad y tu mewn i'r ffin ddatblygu sy'n cynnwys 
gofyniad am dai fforddiadwy. Rhaid sicrhau bod yr holl unedau'n fforddiadwy a bod angen lleol amdanynt. 
  
O ran cwrdd ag ‘angen lleol’, yr un yw’r diffiniad a hwnnw a nodir ar gyfer yr uned fforddiadwy arfaethedig 
sydd wedi’i lleoli o fewn y ffin. Felly mae'r diffiniad o bwy all fyw yn yr unedau hyn yn benodol iawn. Er y 
nodir yn y wybodaeth a gyflwynwyd gyda'r cais cynllunio y bydd yr holl unedau'n cael eu rheoli gan 
Gyngor Sir Ynys Môn, cadarnhawyd gan y Gwasanaeth Tai bod angen am yr unedau a gynigir. 
Mae'r cynnig felly'n briodol yn yr ystyr bod yr holl unedau a gynigir ar y rhan o'r safle sydd y tu allan i'r ffin 
yn fforddiadwy. Mae’n rhaid hefyd sefydlu bod gwir angen yr unedau hyn ac na ellir cwrdd â’r angen o 
fewn ffin Rhosybol fel y nodir ym Mholisi TAI 16. Os nad yw'r angen am yr unedau hyn wedi'i gyfiawnhau, 
byddai'r cynnig, o ran yr unedau sydd y tu allan i’r ffin ddatblygu, yn groes i’r CDLLC gan y byddai'n 
golygu tai newydd yn y cefn gwlad heb y cyfiawnhad perthnasol. 
  
O'r herwydd, mae Polisi TAI 16 yn nodi bod raid dangos na ellir, yn rhesymol, ddarparu tai fforddiadwy i 
gwrdd ag angen lleol o fewn amserlen resymol ar safle marchnad y tu mewn i'r ffin ddatblygu sy'n 
cynnwys gofyniad am dai fforddiadwy. 
  
Mae'r ymgeisydd ynghyd â'r adran bolisi wedi gwneud sylwadau ynghylch a ellir darparu tai fforddiadwy 
yn rhesymol o fewn amserlen resymol ar safle marchnad y tu mewn i'r ffin ddatblygu. 
  
Cydnabyddir na ddarparwyd unrhyw unedau tai fforddiadwy yn yr anheddiad er 2011 ac nad oes yr un yn 
y banc tir tai ym mis Ebrill 2018. Ni neilltuwyd unrhyw safle ar gyfer tai yn Rhosybol, ac felly ni ddarperir 
unrhyw unedau fforddiadwy ychwanegol o'r fath safle. 
  
Cafwyd gwybodaeth o wefan Tai Teg mewn perthynas ag eiddo fforddiadwy yn yr ardal gyffredinol. Mae'r 
uned agosaf yn Llanddeusant sydd 20 munud i ffwrdd ac felly cytunir bod yr uned hon wedi'i lleoli mewn 
cymuned wahanol. Mae 4 eiddo ar werth yn Rhosybol gyda'r rhataf yn £ 114K. Mae Cadnant Planning 
wedi defnyddio'r fethodoleg yn y CCA Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019) i nodi y byddai pris tŷ o £111K yn 
fforddiadwy. Mae'r fethodoleg hon wedi defnyddio'r ffigwr blaendal o 10% o'r incwm canolrifol 3.5 yn yr 
ardal yn hytrach na 10% o werth eiddo agored ar y farchnad agored. Yn ogystal, mae paragraff 3.3.12 o'r 
CCA Tai Fforddiadwy yn nodi mai’r ffigwr o'r fethodoleg yn y CCA fydd y man cychwyn ar gyfer trafodaeth 
gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol. 
  
Felly, daethpwyd i'r casgliad, o'r dystiolaeth a gyflwynwyd, y gallai fod un annedd ar werth ar hyn o bryd 
yn Rhosybol y gellid ei hystyried fel un â phris fforddiadwy. Nid oes unrhyw unedau fforddiadwy eraill y 
gellid eu cyflenwi o fewn amserlen resymol ar safle marchnad o fewn y ffin ddatblygu. 
  
Yng ngoleuni'r dystiolaeth hon a'r diffyg unedau fforddiadwy yn yr anheddiad, mae'r adran Bolisi o'r farn y 
bydd y safle eithriad yn helpu i ddiwallu angen a nodwyd yn anheddiad Rhosybol. 
 
Polisi TAI 8 – Cymysgedd Tai Priodol 
  



Nodir bod y cynnig yn cynnwys cymysgedd o eiddo 2, 3 a 4 ystafell wely. Mae Polisi TAI 8 ‘Cymysgedd 
Tai Priodol’ yn ceisio sicrhau bod pob datblygiad preswyl newydd yn cyfrannu at wella’r cydbwysedd tai 
ac yn cwrdd ag anghenion a nodwyd y gymuned gyfan. 
  
Rhoddir sylw i'r Asesiad o’r Farchnad Dai Lleol (AFDL), Cofrestr Tai'r Cyngor a Chofrestr Tai Teg i asesu 
addasrwydd y cymysgedd o dai - a hynny o ran eu math a’u deiliadaeth - a gynigir ar safleoedd datblygu i 
unioni anghydbwysedd yn y farchnad dai leol. Mae'r Gwasanaeth Tai wedi cadarnhau bod y cymysgedd 
tai sy'n cael ei gynnig yn dderbyniol 
 
Polisi PS 1 – Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig 
  
Er na fyddai'r datblygiad arfaethedig yn gronnol yn darparu mwy na'r ddarpariaeth dai ddangosol ar gyfer 
Rhosybol, ni fyddai angen Datganiad ar yr Iaith Gymraeg yn unol â maen prawf 1b o Bolisi PS1. Fodd 
bynnag, o gofio bod hwn yn ddatblygiad tai ar raddfa fawr (a ddiffinnir fel 5 uned neu fwy yn y CCA ar 
gyfer Creu a Chynnal Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy ’ar safle annisgwyl, yna mae angen Asesiad 
o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg. Nodir bod asesiad o'r fath wedi'i gyflwyno gyda'r cais sy'n dod i'r casgliad y 
bydd yr effaith ar y Gymraeg yn gymharol isel. 
 
Polisi ISA 5 – Darparu Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd 
  
Oherwydd bod hwn yn ddatblygiad newydd o 15 o dai mae’n sbarduno Polisi ISA 5, sy'n nodi: “Disgwylir i 
gynigion tai newydd ar gyfer 10 neu fwy o anheddau, mewn ardaloedd lle na all man agored presennol 
ddiwallu anghenion y datblygiad tai arfaethedig, ddarparu darpariaeth addas o fannau agored yn unol â 
safonau meincnod Fields in Trust o 2.4 hectar fesul 1000 o'r boblogaeth. ” 
  
Mae Polisi ISA5 yn cydnabod efallai na fydd yn ymarferol darparu llecynnau agored ar rai safleoedd. 
Mewn achosion o'r fath, bydd y Cyngor yn ceisio negodi rhwymedigaeth gynllunio o dan Adran 106 o 
Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae'r rhwymedigaeth hon yn golygu y gall datblygwyr gyfrannu at 
ddarparu man chwarae addas oddi ar y safle yn hytrach na’i ddarparu’n uniongyrchol o fewn safle’r 
datblygiad os oes cyfleoedd priodol ar gael i ddarparu lle chwarae newydd. 
  
Mae cyfrifo'r costau yn seiliedig ar (i) safonau FiT (sy'n nodi lefel o ddarpariaeth fesul 1,000 o'r 
boblogaeth), a (ii) costau sylfaenol tebygol ar gyfer darparu man agored. Os bydd cost darparu'r 
gwahanol gategorïau o fannau agored yn newid dros amser, defnyddir y fframwaith costau diweddaraf. 
Mae'r adran bolisi wedi cyfrifo'r ffi ofynnol ar gyfer lle chwarae i blant, sef £1510.50. Bydd hyn yn cael ei 
gynnwys fel rhan o gytundeb adran 106. 
  
Polisïau Isadeiledd (ISA 1) 
  
Mae Polisi ISA 1 yn ceisio capasiti isadeiledd digonol a lle na ddarperir y fath gapasiti gan gwmni 
gwasanaeth neu isadeiledd, rhaid i’r cynnig ei gyllido. Yn benodol ar gyfer y math hwn o ddatblygiad, 
rhoddir ystyriaeth i'r capasiti mewn ysgolion lleol i dderbyn y nifer o blant y disgwylir y byddant yn byw ar 
y safle. Mae hefyd yn bwysig ystyried effaith y datblygiad arfaethedig ar gapasiti ysgolion lleol. Mae 
effaith gronnol datblygiadau eraill yn nalgylchoedd yr ysgolion hefyd yn cael ei hystyried wrth asesu a 
ddylid gwneud cyfraniad tuag at addysg. Byddai Adran Dysgu Gydol Oes Cyngor Ynys Môn yn ceisio 
cyfraniad o £36,771 tuag at y cyfleusterau addysgol yn Ysgol Rhosybol. 
  
Cymeriad yr ardal: 
  
Un o'r ystyriaethau mwyaf sylfaenol ydi a yw'r datblygiad preswyl hwn yn dderbyniol o ran ei ddyluniad a'i 
gynllun ac a yw’n cydymffurfio â darpariaethau'r CDLlC ac a oes unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill y 
mae'n rhaid rhoi sylw iddynt. Polisïau PCYFF2, PCYFF3 a PCYFF4 yw'r prif ystyriaethau o ran 
cynorthwyo i ystyried yr agwedd hon ar y cynnig. 
  



Mae'r datblygiad wedi'i leoli ym mhentref gwledig Rhosybol. Yn y cyd-destun hwn, mae'n bwysig cael y 
dyluniad a'r edrychiad iawn a nodir bod cymysgedd o wahanol fathau o ddatblygiadau yn y cyffiniau. 
Mae'r rhain yn cynnwys cymysgedd o anheddau unllawr a deulawr o wahanol ddyluniadau. 
  
Ystyrir bod yr anheddau arfaethedig yn dderbyniol o ran eu heffaith ar y treflun a’u bod yn integreiddio’n 
dderbyniol i’r ardal gyfagos. Ystyrir na fydd y datblygiad arfaethedig yn niweidio cymeriad yr ardal i’r 
graddau y gellid cyfiawnhau gwrthod y cais. 
 
Effaith ar fwynderau eiddo cyfagos. 
  
Dylid ystyried effaith y cynnig, yn enwedig ar fwynderau defnyddwyr tir cyfagos, yn unol â'r meini prawf fel 
y'u nodir ym Mholisi PCYFF2 y CDLlC. Dylid rhoi ystyriaeth benodol i faen prawf 6 sy'n nodi y dylid 
gwrthod caniatâd cynllunio pe bai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar iechyd, diogelwch 
neu fwynderau preswylwyr lleol neu ddefnyddwyr tir ac eiddo eraill. 
  
Rhoddwyd sylw i faterion edrych drosodd / colli preifatrwydd a'r effaith ar olygfeydd eiddo preswyl 
cyfagos. Mae byngalo unllawr i'r gogledd o'r safle ac mae annedd ddeulawr i'r de. Mae anheddau unllawr 
i'r dwyrain gyferbyn â'r briffordd gyhoeddus. 
  
Mae pellter o oddeutu 8.7 metr rhwng ochr yr annedd arfaethedig agosaf ac ochr yr annedd unllawr (Tyn 
Refail) i'r gogledd. Mae pellter o oddeutu 2.5 metr rhwng yr annedd arfaethedig a'r ffin ogleddol. Ni 
chynigir unrhyw ffenestri ar ddrychiad gogleddol plot 1. 
  
Mae pellter o oddeutu 3.6 metr rhwng ochr ddeheuol plot 4 a'r annedd ddeulawr (Fernhill) i'r de. Mae 
pellter o oddeutu 2 fetr rhwng ffin plot 4 a'r ffin ddeheuol. Ni chynigir unrhyw ffenestri ar ddrychiad 
deheuol plot 1. 
  
Nid yw'r pellteroedd hyn yn gwbl unol â’r pellteroedd a osodir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol (Dylunio 
ar gyfer yr Amgylchedd Trefol a Gwledig) sy'n mynnu ar bellter o 3.5m rhwng ochr ac ochr a 2.5 metr 
rhwng ochr a ffin. Serch hynny, cydnabyddir y cynigir codi ffens 1.8 metr o uchder ar hyd y ffin ogleddol a 
deheuol a fydd yn darparu preifatrwydd digonol i ddeiliaid yn awr ac i’r dyfodol. Am y rheswm hwn, nid 
ystyrir y bydd y cynnig yn effeithio'n annerbyniol ar fwynderau unrhyw eiddo cyfagos. 
 
Awdurdod Priffyrdd Lleol: 
  
I ddechrau, cododd yr Awdurdod Priffyrdd Lleol wrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig ond mae bellach 
yn fodlon cymeradwyo gydag amodau. 
  
Materion eraill: 
  
Mae ymgynghoreion gan gynnwys Gwasanaeth Archeolegol Gwynedd, Draenio / Dŵr Cymru, Ecoleg, 
Iechyd yr Amgylchedd oll wedi gwneud sylwadau mewn perthynas â'r datblygiad arfaethedig. Bydd 
amodau ynghlwm wrth y caniatâd yn unol â hynny. 
 
Casgliad 
 
Mae'r cais yn dderbyniol yn nhermau polisi a bydd yn darparu tai fforddiadwy yn Rhosybol. Mae'r 
manylion mewn perthynas â materion priffyrdd wedi'u hasesu ac ystyrir eu bod yn dderbyniol. O ystyried 
yn ofalus y pellteroedd rhwng eiddo a chymeriad yr ardal, ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol os gosodir 
amodau ac na fydd yn niweidio mwynderau a fwynheir gan ddeiliaid yr eiddo cyfagos neu ddeiliaid y 
dyfodol i'r fath raddau y gellid cyfiawnhau gwrthod y cais.  
 
Argymhelliad 
 
Cymeradwyo'r cais yn ddarostyngedig i amodau a chytundeb cyfreithiol. 
 



(01) Rhaid cychwyn ar y datblygiad yr ymwna'r caniatâd hwn a fo o fewn pum mlynedd i ddyddiad y 
caniatâd hwn. 
 
Rheswm: I gydymffurfio gyda gofynion Adran 91(1) o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y 
diwygiwyd). 
 
(02) Bydd gwaith ar y datblygiad a ganiateir yma yn cael ei gyflawni mewn modd a fydd yn 
cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a ddangosir ar y cynlluniau a nodir isod, manylion sydd wedi eu 
cynnwys mewn unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd gyda chais o’r fath oni bai eu bod wedi eu 
cynnwys yn narpariaethau’r amodau sy’n rhan o’r caniatâd cynllunio hwn. 
· Cynllun Lleoliad – A.01.01 
· Anheddau Arfaethedig Math ‘C’ 421 Plotiau Teras 709 – A.02.04 
· Anheddau Arfaethedig Math ‘C’ 421 Plotiau Teras 10-11 – A.02.05 
· Gosodiad Safle Arfaethedig – A.01.03 Rev H 
· Gosodiad Arfaethedig y Wal Gynnal – EEL.7315.D20.001 Rev A 
· Croestoriad Nodweddiadol Drwy’r Wal Gynnal Arfaethedig - EW P7315/s(20)D001 – P1 
· Gosodiad Arfaethedig ar gyfer Goleuadau – EEL.7315.D09.001 
· Strydwedd y Briffordd – A.01.04 
· Anheddau Arfaethedig Math ‘C’ Plot 1 – A.02.01 
· Anheddau Arfaethedig Math ‘B’ 531 Plotiau Teras 2-4 – A.02.20 
· Anheddau Arfaethedig Math ‘B’ 531 Plotiau Teras 5-6 – A.02.03 
· Fflatiau Arfaethedig Math ‘D’ 211 Plotiau Fflatiau 12-13 – A.02.06 
· Gosodiad Arfaethedig y System Ddraenio – EEL/7315.D01.002 Rev A 
 
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
(03) Bydd gwaith adeiladu ond yn cael ei wneud rhwng 08:00 – 18:00 dydd Llun i ddydd Gwener a 
08:00 – 13:00 ar ddydd Sadwrn. Ni fydd unrhyw waith yn cael ei wneud ar y Sul nac ar Wyliau 
Banc. 
 
Rheswm: er budd amwynder preswyl 
 
(04) Os, yn ystod y gwaith datblygu, y deuir o hyd i unrhyw lygredd ar y safle nad oedd wedi’i 
ddarganfod eisoes, yna ni fydd unrhyw waith datblygu pellach yn digwydd tan y bydd y datblygwr 
wedi cyflwyno ac wedi derbyn caniatâd ysgrifenedig gan yr awdurdod cynllunio lleol, ar gyfer 
strategaeth adfer yn nodi’r modd y bwriedir rhoi sylw i’r llygredd annisgwyl hwn. 
 
Rheswm: Er mwyn atal llygredd i’r amgylchedd dŵr. 
 
(05) Bydd y safle’n cael i dirlunio a choed a llwyni yn cael eu plannu yn unol â chynllun i’w 
gytuno’n ysgrifenedig arno gyda’r awdurdod cynllunio lleol cyn y bydd unrhyw waith datblygu yn 
cychwyn ar y safle. Bydd y gwaith plannu a thirlunio hwn yn cael ei wneud i foddhad llwyr yr 
awdurdod cynllunio lleol yn ystod y cyfnod plannu cyntaf wedi i rywun symud i mewn i’r 
adeilad(au) neu ar ôl cwblhau’r datblygiad, p’un bynnag sy’n digwydd gyntaf. Bydd y coed a’r 
llwyni dywededig yn cael eu cynnal am gyfnod o bum mlynedd o ddyddiad eu plannu a bydd 
unrhyw goed neu lwyni sy’n marw, yn cael difrod sylweddol neu haint difrifol yn ystod y cyfnod 
hwn yn cael eu hailblannu yn ystod y cyfnod plannu nesaf gyda choed neu lwyn o faint a 
rhywogaeth gyffelyb i’r rhai yr oedd rhaid eu plannu yn wreiddiol, oni bai bod yr awdurdod 
cynllunio lleol yn rhoi caniatâd ysgrifenedig i amrywio’r gofynion. 
 
Rheswm: Er budd mwynderau   
 
(06) Bydd ffordd y stad yn cael ei hadeiladu gyda phalmant â haen atgyfnerthol (binder course) 
orffenedig a bydd arwyneb terfynol yn cael ei roi ar y llwybrau troed i gerddwyr a’r goleuadau 
stryd a’r systemau draenio yn cael eu cwblhau ac yn gweithio cyn i rywun symud i mewn i’r 



anheddau a ganiateir drwy hyn a bydd arwyneb terfynol yn cael ei roi ar ffordd y stad o fewn un 
mis i rywun symud i mewn i’r annedd olaf. 
 
Rheswm: Er mwyn diogelwch ac amwynder i sicrhau bod mynediad diogel a hwylus i’r eiddo 
 
(07) Rhaid cwblhau’r cyfleusterau parcio er boddhad yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn y gellir 
cychwyn y defnydd preswyl a ganiateir drwy hyn, ac wedi hynny caiff ei gadw at y dibenion hynny 
yn unig. 
 
Rheswm: Er mwyn cydymffurfio â gofynion yr Awdurdod Priffyrdd er budd diogelwch. 
 
(08) Ni fydd unrhyw waith datblygu’n cychwyn hyd oni fydd cynllun rheoli traffig wedi cael ei 
gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’i gymeradwyo’n ysgrifenedig ganddo. Bydd y cynllun yn 
cynnwys, ond ni fydd wedi ei gyfyngu, i’r canlynol: 
i.      Compownd safle a swyddfa safle a chyfleusterau bwyta 
ii.      Trefniadau parcio cerbydau ar gyfer gweithwyr ar y safle ac ymwelwyr 
iii.     Danfon peiriannau a deunyddiau (gan roi ystyriaeth i ba mor agos yw’r safle i’r ysgol 
gynradd gyfagos ac oriau agor yr ysgol) 
iv.     Storio peiriannau a deunyddiau 
v.      Mesurau i atal mwd a cherrig rhag cael eu cario ar y briffordd 
Bydd y gwaith yn digwydd yn unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
Rheswm: Er mwyn cydymffurfio â gofynion yr Awdurdod Priffyrdd i sicrhau rheolaeth resymol a phriodol 
dros weithgareddau adeiladu er budd diogelwch y ffordd 
 
(09) Ni fydd unrhyw un yn symud i mewn i’r anheddau nes bydd mesurau mewn lle i sicrhau y 
bydd ffordd y stad yn cael ei chynnal a’i chadw yn y dyfodol yn unol â’r manylion fydd yn cael eu 
cyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’u cymeradwyo’n ysgrifenedig ganddo. 
 
Rheswm: Er mwyn cydymffurfio â gofynion yr Awdurdod Priffyrdd, er budd diogelwch ac amwynder i 
sicrhau bod mynediad diogel a hwylus i’r eiddo y mae rhywun yn byw ynddynt.  
 
(10) Bydd rhaid codi’r ffens 1.8 metr o uchder a ddangosir gan linell las ar y cynllun a gyflwynwyd 
(cyfeirnod y darluniad – Gosodiad Arfaethedig y Safle A.01.03 Rev H) cyn dechrau defnyddio’r 
unedau a ganiateir yma. Ni chaniateir tynnu’r ffens ar unrhyw adeg. Os bydd angen 
adnewyddu/newid y ffens am ba bynnag reswm, bydd rhaid i’r ffens newydd fod o’r un uchder a’r 
un math ac yn yr un 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. 
 


