
Pwyllgor Cynllunio: 04/12/2019 13.1 

Rhif y Cais: FPL/2018/42 

Ymgeisydd: B.C. Services (Anglesey) Ltd 

Bwriad: Cais llawn i godi 8 o anheddau marchnad a 2 o anheddau fforddiadwy, creu mynedfa newydd a 
ffordd i gerbydau ynghyd â gwaith thirlunio meddal a chaled ar dir ger / Full application for erection of 8 
market and 2 affordable dwellings, construction of a new vehicular access and road together with soft and 
hard landscaping on land adjacent to 

Lleoliad: Llain Delyn Estate, Gwalchmai 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (David Pryce Jones) 

Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Cafodd y cais ei alw i mewn i’r pwyllgor cynllunio gan aelod lleol a phenderfynwyd ei gymeradwyo ym 
Mehefin 2019. 

Wrth baratoi'r cytundeb cyfreithiol, daeth i'r amlwg bod y cynllun gosodiad yn cynnwys tir nad oedd ym 
mherchnogaeth yr ymgeisydd a chyflwynwyd cynlluniau diwygiedig nad oeddent yn cynnwys yr ardal 
benodol honno ac arweiniodd hynny at ostyngiad yn arwynebedd y man agored arfaethedig. Ar adeg 
ysgrifennu'r adroddiad hwn, hysbesebir ac ymgynghorir ar y cynlluniau diwygiedig hyn. O ystyried bod y 
cynlluniau'n diwygio penderfyniad blaenorol y pwyllgor cynllunio, mae angen adrodd yn ôl i'r pwyllgor 
cynllunio ar y cais cynllunio. 



Y Cynnig a’r Safle 

Safle maes glas yw safle’r cais yn bennaf a gellir disgrifio rhan o’r safle fel tir a ddatblygwyd eisoes. Mae 
stad o’r enw Llain Delyn yn bodoli eisoes i’r gogledd o safle’r datblygiad, sef stad o fyngalos gyda thoeau 
llechi. Gerllaw’r datblygiad mae cymysgedd o dai un a dau lawr, ac ar hyn o bryd mae’r rhan fwyaf 
ohonynt wedi cael eu rendro ac mae iddynt gymysgedd o doeau llechi a theils. 

Mae cefn eiddo sy’n wynebu Stryd y Goron yn ffinio â’r safle i’r de ddwyrain. I’r de mae trac mynediad yn 
arwain o’r feddygfa ar Stryd y Goron sydd yn gwasanaethu nifer o dai, yn cynnwys Ysgubor Esgob, ac 
mae’r trac hwn yn rhan o Lwybr Cyhoeddus. Yn gyffredinol, mae lefel Ysgubor Esgob yn is na safle’r cais 
ac mae’n ffinio â safle’r cais ar fwy nag un ochr, ac mae coed a chloddiau yn tyfu ar hyd rhannau o’r ffin. 
Mae adeilad wedi’i leoli yn union ar un o’r ffiniau hyn ac roedd yn ymddangos ei fod yn cael ei ddefnyddio 
fel storfa ddomestig. 

Mae’r cynnig yn un ar gyfer 10 uned breswyl, gyda dau ohonynt yn unedau fforddiadwy. Mae’r 
gymysgedd o fathau o dai yn cynnwys 2 fyngalo un llofft, 2 fyngalo dwy lofft, 4 tŷ dau lofft a 2 dŷ tair llofft. 
Bydd y fynedfa i gerbydau i’r datblygiad ar hyd ffordd stad bengaead bresennol Llain Delyn sy’n arwain i 
Stryd y Goron. Fel rhan o’r datblygiad cynigiwyd mynedfa breifat i gerbydau i’r ffordd stad arfaethedig o 
Ysgubor Esgob. Bydd man agored yn cael ei ddarparu fel rhan o’r datblygiad sydd bellach wedi ei ostwng 
o arwynebedd o 490m2 i 400m2 ar y cynlluniau diwygiedig. Ar y tu allan byddai gan y tai doeau llechi,
waliau rendr lliw, ffenestri UPVC a bordiau pren. 

Mater(ion) Allweddol 

-          Egwyddor Datblygiad Preswyl 
-          Perthynas gydag Eiddo Cyfagos 
- Ystyriaethau Priffyrdd a Chludiant Cynaliadwy 
-          Ystyriaethau Ecoleg a Bioamrywiaeth 

Polisïau 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn 2017 

TRA 2: Safonau Parcio  
TRA 4: Rheoli Effeithiau Traffig 
PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt 
PCYFF 1: Ffiniau Datblygu 
PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle 
PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu 
PCYFF 6: Cadwraeth Dŵr 
TAI 3: Tai mewn Pentrefi Gwasanaeth 
TAI 8: Cymysgedd Briodol o Dai 
TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a’u Dosbarthiad 
Nodyn Cyngor Technegol (NCT): Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) 
AMG 3: Gwarchod a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn Nodedig i Gymeriad y Dirwedd Leol 
AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 
PS 19: Gwarchod a ble bo’n briodol Gwella’r Amgylchedd Naturiol 

Polisi Cynllunio Cymru (Cyfrol 10, Rhagfyr 2017) 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) 
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio (2009) 



Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016) 
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18: Trafnidiaeth (2007) 
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2017) 

Canllawiau Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy (2004) 
Canllawiau Cynllunio Atodol – Canllaw Dylunio CSYM ar gyfer yr Amgylchedd Trefol a Gwledig (2008) 
“CCA Canllaw Dylunio” 
Canllawiau Cynllunio Atodol – Safonau Parcio (2008) 
Canllawiau Cynllunio Atodol – Goblygiadau Cynllunio (Cytundebau Adran 106) (2008) 
Canllawiau Cynllunio Atodol – Cymysgedd o Dai (Hydref 2018) 

Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

Gwasanaeth Addysg / Education Service: Byddai’r Gwasanaeth Addysg yn gofyn am gyfraniad o 
£22,049.58 tuag at gost derbyn disgyblion ychwanegol yn Ysgol y Ffridd. 
Cynghorydd Nicola Roberts: Ni dderbyniwyd sylwadau. 
Cynghorydd Dylan Rees: Ni dderbyniwyd sylwadau. 
Cynghorydd Bob Parry: Galw’r cais i mewn i’r pwyllgor oherwydd pryderon lleol am y fynedfa. 
Cyngor Cymuned Trewalchmai Community Council:  

 Mynediad i’r safle drwy Llain Delyn: Nid yw’r lôn yn ddigon llydan i 20 o gerbydau. Petai car wedi
parcio ar ochr y lôn ni fyddai’n bosib i gar arall fynd heibio.

 Tai deulawr: Mae hyn allan o gymeriad â stad bresennol Llain Delyn, stad o dai un llawr yn unig.

 Llecyn gwyrdd agored: Pwy fyddai’n gyfrifol am gadw ac am gynnal a chadw’r ardal hon? Gallai’r
ardal gael ei defnyddio ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol gan y byddai modd i bobl ifanc
ymgasglu yno. Nid oes angen lle ychwanegol i blant chwarae gan fod lle chwarae yn Llain Delyn
yn barod yn ogystal â chae pêl-droed. Bydda’r llecyn gwyrdd agored yn amharu ar breifatrwydd y
tai sy’n cefnu arno.

 Addysg: Gallai’r stad gael effaith ar iaith ac ethos yr ysgol gynradd gyfagos.

 Iechyd: Dylid ystyried a fyddai’r feddygfa leol yn gallu ymdopi â chynnydd mewn galw o ganlyniad
i’r datblygiad.

 Cyfnod adeiladu: Ni ddylid caniatáu i loriau gael mynediad i’r datblygiad rhwng 9:00 y bore a 3.00
y pnawn er mwyn sicrhau diogelwch plant sy’n cerdded i’r ysgol gynradd. Dylid sicrhau hefyd fod
y stad yn cael enw Cymraeg.

 Parcio: Nid yw un lle parcio ar gyfer y tai un llofft yn ddigon, dylid cael 2 le parcio.

 Angen: A oes angen am dai yn y pentref?
Priffyrdd a Thrafnidiaeth / Highways and Transportation: Caniatâd gydag amodau. 
Strategaeth Dai / Housing Strategy: Wedi nodi’r gymysgedd o fathau o dau sydd eu hangen ar sail y 
Rhestr Aros Tai a Chofrestr Tai Fforddiadwy Tai Teg a chadarnhawyd fod y gymysgedd yn cyd-fynd â’r 
gymysgedd a nodir ynddynt. Yn ogystal, cadarnhawyd fod arolwg tai wedi’i gynnal yn yr ardal yn 2017 a 
bod y gymysgedd o dai yn y datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd â chanlyniadau’r arolwg hwnnw. 
Cadarnheir hefyd mai datblygiad Grŵp Cynefin yw hwn a bydd y datblygiad yn cynnwys cymysgedd o dai 
rhent cymdeithasol a rhent canolradd. Mae’r Gwasanaeth Tai yn cadarnhau eu bod yn cefnogi’r 
datblygiad a bod y gymysgedd yn dderbyniol. Hefyd, cadarnheir y dylid clustnodi plotiau 1 a 2 fel tai rhent 
cymdeithasol fel rhan o gytundeb cyfreithiol i wneud darparu tai fforddiadwy yn ofynnol. 
Swyddog Llwybrau / Footpaths Officer: – Dim sylw. Cadarnhwyd hefyd nad oes gan y swyddog 
sylwadau ‘chwaith ar y cynlluniau diwygiedig sy’n destun yr adroddiad hwn.  
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd / Joint Planning Policy Unit: 

 Mae’r safle o fewn y ffin ddatblygu ond ni chafodd ei ddyrannu ar gyfer defnydd penodol yn y
CDLl ar y Cyd. Mae Polisi PCYFF 1 a Pholisi TAI 3 yn cefnogi datblygiad preswyl ar safleoedd ar
hap o fewn ffiniau datblygu.

 Mae Polisi TAI 15 yn ceisio sicrhau darpariaeth briodol o dai fforddiadwy. Mae’r cynnig yn cwrdd
â’r meini prawf ar gyfer cyfraniad tai fforddiadwy.

 Mae Polisi TAI 8 yn ei gwneud yn ofynnol darparu cymysgedd briodol o dai er mwyn gwella
cydbwysedd tai yn y gymuned.



 Mae Polisi ISA 1 yn ceisio sicrhau capasiti seilwaith digonol ac os nad yw’n cael ei ddarparu gan
wasanaeth neu gwmni seilwaith, rhaid ei gyllido drwy’r cynnig.

 Rhaid i chi fod yn fodlon bod y cynnig yn cydymffurfio â’r Polisïau hyn yn ogystal â pholisïau mwy
cyffredinol yn ymwneud â, e.e. ddyluniad, tirweddu, mynediad i gerbydau.

 Fel rhan o’r cais bydd llecyn agored cyhoeddus yn mesur 490m2 yn cael ei ddarparu ar y safle er
mwyn cwrdd â’r anghenion a nodwyd yn yr asesiad hwn, er na fydd yr ardal arfaethedig yn
cynnwys unrhyw offer chwarae. Nodaf fod y Cyngor Cymuned wedi datgan nad ydynt yn dymuno
gweld rhagor o ardaloedd chwarae gydag offer yng Ngwalchmai ac ar y sail yma byddai'r ardal
chwarae anffurfiol arfaethedig yn cydymffurfio â pholisi ISA 5.

Mewn perthynas â’r cynlluniau diwygiedig sy'n destun yr adroddiad hwn, mae'r Uned Polisi Cynllunio ar y 
Cyd wedi cadarnhau bod angen man agored o 429m2 gyda’r datblygiad arfaethedig hwn. Prif nod polisi 
ISA 5 yw sicrhau y darperir man agored mewn datblygiadau tai newydd. Mae cynllun newydd y safle yn 
dangos ardal o 400m2, sy'n gadael diffyg bychan o ddim ond 29m2. O ystyried bod hynny cyn lleied a’r 
ffaith bod yr ymgeisydd wedi ceisio bodloni gofynion polisi ISA 5 trwy ddarparu man agored ar y safle, nid 
oes gan y Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd unrhyw sylwadau pellach i'w gwneud. 

Adain Dechnegol (Draenio) / Technical Section (Drainage): Ymddengys fod y cynlluniau draenio a 
gyflwynwyd ar 08/04/2019 yn ddigonol i reoli dŵr wyneb ffo o’r datblygiad arfaethedig. 
Ymgynghorydd Treftadaeth / Heritage Advisor: Yr asedau treftadaeth agosaf yw Capel Jerwsalem, 
adeilad rhestredig gradd 2, a’r Tŷ Capel, ill dau wedi eu lleoli tua 90m i’r de orllewin. Ni ragwelir y byddai’r 
datblygiad arfaethedig yn cael effaith ar osodiad y ddau ased treftadaeth hyn. 
Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor: Mae cadw’r gwrychyn (a gadarnhawyd erbyn hyn) yn 
helpu i fodloni’r meini prawf perthnasol yn PCYFF 4 ac AMG 3 mewn perthynas ag integreiddio 
datblygiad a chadw nodweddion y dirwedd. 
Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / Ecological and Environmental Advisor: Rhoddwyd 
cyngor ynghylch gosod amodau ynglŷn â mesurau lliniaru ecolegol. Cadarnhawyd y bydd plannu draenen 
wen mewn ardaloedd yn llesol i fioamrywiaeth o gofio bod dyletswydd ar y Cyngor o dan Deddf 
Amgylchedd Cymru 2016 i geisio â chynnal a gwella bioamrywiaeth wrth weithredu ei swyddogaethau. 
Dŵr Cymru Welsh Water: Wedi nodi ei bod yn bosib fod carthfos gyhoeddus nas mapiwyd yn croesi i 
safle’r cais ac y bydd angen hawddfraint o 3 metr ac yn argymell nodyn cyngor ynghylch hyn. Argymhellir 
rhoi caniatâd gydag amodau yn manylu ar bwynt gollwng dŵr budr i’r garthffos gyhoeddus. Wedi 
cadarnhau dim sylwadau pellach ynglyn a'r cynlluniau diwigiedig. 
Y Weinyddiaeth Amddiffyn / Ministry of Defence: Dim gwrthwynebiad ynglŷn â diogelu. 
Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales: Dim gwrthwynebiad, yn amodol ar lynu at y 
mesurau lliniaru yn yr adroddiad ecolegol a gyflwynwyd gyda’r cais cynllunio, yn cynnwys rhestru’r 
adroddiad yn y cynlluniau a gymeradwywyd a bod cyngor yn cael ei roi hefyd mewn perthynas â gwastraff 
a gynhyrchir yn y datblygiad. 
Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health: Disgrifir ystyriaethau mewn perthynas ag oriau gwaith, 
peiriannau malu creigiau niwmatig a llosgi gwastraff. 
Betsi Cadwaladr University Health Board: Ni ddylai cynllun o 10 tŷ, a fyddai’n cartrefu tua 40 person, 
gael effaith niweidiol ar wasanaethau iechyd yn lleol. 

Hysbysebwyd y cais cynllunio yn y wasg fel cais cynllunio mawr sydd yn cael effaith ar Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus. Gosodwyd hysbysebion safle ac anfonwyd llythyrau at ddeiliaid eiddo cyfagos. Daw cyfnod 
hysbysebu’r cynlluniau diwygiedig diweddaraf i ben ar 27.11.2019. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad, 
derbyniwyd un gwrthwynebiad ar y sail ganlynol: 

 Ni dderbyniwyd ymateb gan yr asiantiaid i’r sylwadau a wnaed yn ystod yr ymgynghori cyn
cyflwyno cais.

 Mynegwyd pryder ynghylch effaith y datblygiad ar waliau cerrig sych cynhaliol ac adeiladau ar
hyd ffiniau eiddo’r gwrthwynebydd.

 Mynegwyd pryder ynghylch y posibilrwydd o greu rhwystr a goblygiadau diogelwch defnyddio’r
fynedfa breifat gyfagos yn arwain o’r feddygfa ar Stryd y Goron ar gyfer traffig adeiladu.

 Dadlau y byddai tai deulawr allan o gymeriad.



 Dweud y byddai tai deulawr a ffensys cysylltiedig yn ormesol.

Hanes Cynllunio Perthnasol 

48C168 Cais llawn ar gyfer codi dau annedd ynghyd ag adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, 
gwaredwyd 08.04.2009. 

48C168A Cais amlinellol am ddatblygiad preswyl, tynnwyd yn ôl 02.02.2018. 

Prif Ystyriaethau Cynllunio 

Ystyriaethau Cyffredinol Mae’r cynnig yn gais cynllunio mawr ac mae’r ymgeisydd wedi cynnal 
ymgynghoriad cyn-cyflwyno cais ac wedi rhoi cyhoeddusrwydd i’r cais yn unol â Gorchymyn Cynllunio 
Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (fel y’i diwygiwyd). 

Egwyddor Datblygu Mae safle’r ymholiad wedi ei leoli ar safle heb ei ddyrannu o fewn ffin anheddiad 
Gwalchmai o dan ddarpariaethau PCYFF 1 ac felly mae’r egwyddor o ddatblygiad preswyl yn dderbyniol 
o dan ddarpariaethau TAI 3 ar yr amod fod maint, graddfa, math a dyluniad y datblygiad yn cyd-fynd â
chymeriad yr anheddiad, ac mae’r ystyriaeth berthnasol hon yn cael ei hasesu yn adran nesaf yr 
adroddiad. 

Mae maen prawf (3) ym Mholisi PCYFF 2 yn ceisio sicrhau fod cynigion yn gwneud y defnydd mwyaf 
effeithiol o dir, yn cynnwys cyflawni dwysedd o 30 uned yr hectar o leiaf ar gyfer datblygiadau preswyl 
(oni bai bod amgylchiadau lleol neu gyfyngiadau ar y safle yn ei gwneud yn ofynnol i leihau’r dwysedd). 
24 uned yr hectar yw dwysedd y datblygiad ac er bod hyn ychydig yn is na’r disgwyl, ystyrir ei fod yn 
dderbyniol o ystyried dwyster y datblygiad yn y lleoliad, yr angen i ddarparu llecyn gwyrdd agored, 
mesurau rheoli dŵr wyneb, amwynder preswyl ac ystyriaethau tirwedd sy’n cael eu hystyried mewn mwy 
o fanylder yn yr adroddiad isod.

Yn ei hanfod, mae Polisi TAI 8 y CDLlC yn ei gwneud yn ofynnol i’r gymysgedd o dai mewn datblygiad 
fod yn briodol ac i gyd-fynd â’r angen yn yr ardal. Disgrifiwyd y gymysgedd o dai yn y cyflwyniad ac mae’n 
cynnwys byngalos a thai un, dwy a thair ystafell wely fydd yn cael eu gosod ar lefelau rhent cymdeithasol 
a chanolradd. Mae Polisi TAI 15 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol bod cyfran o’r datblygiad arfaethedig yn 
dai fforddwydiwy ac, yng Ngwalchmai, mai hyn yn cyfateb i 20% o gyfanswm nifer yr unedau, sef 2 uned. 
Fel yr esboniwyd yn adran ymgynghori’r adroddiad, mae Gwasanaeth Tai y Cyngor wedi cadarnhau bod 
y gymysgedd o dai yn y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol. 

Mae’r cyngor cymuned wedi cwestiynu’r angen am ddatblygiad tai yng Ngwalchmai. Mae Uned Polisi 
Cynllunio ar y Cyd y Cyngor wedi cadarnhau bod disgwyl i 40 uned breswyl gael eu hadeiladu yng 
Ngwalchmai yn ystod cyfnod y CDLlC, gyda 12 o’r unedau hyn ar safleoedd ar hap fel y safle hwn. Yn 
ogystal, mae’r capasiti hwn yn bodoli eisoes ac felly mae’r datblygiad yn dderbyniol yn y cyd-destun hwn. 
Ar y sail hon, ni fyddai angen Datganiad Iaith ar hyn o bryd mewn cysylltiad â’r cynnig o dan 
ddarpariaethau polisi PS1 gan na fyddai nifer yr unedau arfaethedig yn uwch na’r ddarpariaeth dai 
ddangosol ar gyfer Gwalchmai. Fodd bynnag, yn unol â’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Cynnal a 
Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy, mae’n rhaid cofnodi sut y rhoddwyd ystyriaeth i'r Gymraeg 
wrth lunio'r cais cynllunio fel y disgrifiwyd ef ac mae’r eglurhad hwnnw wedi ei ddarparu gyda'r Datganiad 
Dylunio a Mynediad. 

Perthynas gyda’i amgylchedd Dylai’r cynnig gydymffurfio â CCA Dylunio'r cyngor o ran agosatrwydd y 
datblygiad er mwyn osgoi edrych drosodd ac effeithiau annerbyniol eraill ar eiddo cyfagos presennol. Ar 
sail y canllaw hwn a’r amgylchiadau ar y safle, sydd yn cynnwys adeilad allan ar y ffin gydag eiddo 
cyfagos, ystyrir bod perthynas y datblygiad gydag eiddo preswyl cyfagos yn dderbyniol. Mae’r asesiad yn 
cynnwys ystyried yr effaith ar Ysgubor Esgob, sydd ar lefel is na’r datblygiad arfaethedig, a chyflwynwyd 
cynlluniau diwygiedig yn darparu mesurau tirlunio ychwanegol ac yn gosod y ffensys arfaethedig yn ôl 
oddi wrth y ffin â’r adeilad presennol er mwyn lleihau effaith y datblygiad. Yn ogystal, mae coed a 
gwrychoedd ar y ffin rhwng Ysgubor Esgob a’r datblygiad fydd yn cuddio’r olygfa rhwng y datblygiad 



presennol ac arfaethedig. Byddai unrhyw effaith ar strwythurau cynhaliol ar hyd y ffiniau yn fater sifil a 
gallai ddod o dan y Ddeddf Waliau Cydrannol ac argymhellwyd nodyn gwybodaeth ar y sail hon. 

Er mwyn lliniaru effaith y gwaith adeiladu ar fwynderau eiddo preswyl cyfagos, argymhellwyd Cynllun 
Rheoli Amgylcheddol ar gyfer Gwaith Adeiladu fel rhan o’r amodau cynllunio. Bydd hyn yn rheoli materion 
megis oriau gwaith, llwch a sŵn. 

Mae’r cyngor cymuned yn datgan bod y datblygiad arfaethedig allan o gymeriad gyda’r stad bresennol yn 
Llain Delyn, gan fod tai'r stad honno i gyd yn dai un llawr. Fel yr esboniwyd yn y cyflwyniad i’r adroddiad, 
mae eiddo deulawr gerllaw hefyd ac, ar y sail honno, ystyrir bod y cynnig, sy’n cynnwys cymysgedd o dai 
a byngalos, yn cyd-fynd â chymeriad ac edrychiad y rhan hwn o Walchmai Uchaf ac felly mae’n cyd-fynd 
â pholisïau cynllunio perthnasol, yn cynnwys PCYFF2 a PCYFF3. 

Phriffyrdd a Chludiant Cynaliadwy Mae gan y cyngor cymuned pryderon mewn perthynas ag 
addasrwydd y fynedfa i’r datblygiad yn ystod y cyfnod adeiladu a phan fydd y datblygiad yn weithredol, 
ynghyd â phryder am nifer y llefydd parcio arfaethedig ar gyfer yr unedau un llofft. Yn y gwrthwynebiad, 
mynegwyd pryder ynghylch y posibilrwydd o greu rhwystr a goblygiadau diogelwch defnyddio’r fynedfa 
breifat gyfagos yn arwain o’r feddygfa ar Stryd y Goron ar gyfer traffig adeiladu. 

Ar ôl ystyried y gwrthwynebiadau hyn, ni chyflwynodd Adran Briffyrdd y Cyngor unrhyw wrthwynebiad i’r 
cynnig. O ran effaith bosib y gwaith adeiladu ar Stad Llain Delyn a’r trac yn arwain o Stryd y Goron, 
argymhellir llunio Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu er mwyn cytuno ar faterion megis llwybrau a pharcio ac, 
yn dilyn hynny, bydd rhaid adeiladu’r datblygiad yn unol â manylion y cynllun. 

O ran nifer yr honiad fod nifer y llefydd parcio yn annigonol, mae PPW 10 yn argymell defnyddio 
niferoedd uchaf yn hytrach na niferoedd isaf ac ystyrir bod un lle parcio yn addas ar gyfer tai fel hyn. 
Hefyd, mae safle’r cais wedi’i leoli mewn pentref gwasanaeth o dan ddarpariaethau polisi TAI 3 sy’n 
golygu eu bod yn darparu gwasanaethau sydd eu hangen ar eu poblogaeth a’r cefn gwlad ac y bydd 
modd cael mynediad iddynt ar droed. Yn ogystal, lleolir y datblygiad ar lwybr y prif wasanaeth bws o 
Gaergybi i Fangor ac ystyrir bod safle’r cais wedi’i leoli mewn lleoliad cynaliadwy yng nghyd-destun Ynys 
Môn, gan y bydd modd cael mynediad i wasanaethau heb ddefnyddio car. 

Ecoleg a Bioamrywiaeth Cyflwynwyd asesiad ecolegol gyda’r cais sydd yn rhoi ystyriaeth i effaith y 
datblygiad ar rywogaethau a warchodir ac mae’n cynnwys mesurau lliniaru yn ystod cyfnod adeiladu’r 
datblygiad ac ar ôl i’r datblygiad gael ei gwblhau. Fel y manylir yn yr ymatebion i’r ymgynghoriad, mae 
Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol y cyngor yn fodlon â’r datblygiad arfaethedig cyhyd â bod 
amodau cynllunio yn cael eu gosod i liniaru effeithiau ar rywogaethau a warchodir megis nadroedd defaid 
ac ystlumod. 

Byddai darparu bocsys ystlumod ar y tai a’r cynllun tirweddu arfaethedig, yn arbennig ar hyd y ffin 
orllewinol, fel sy’n cael ei fanylu yn sylwadau’r Asesiad o Effaith Amgylcheddol yn cynnwys rhywogaethau 
brodol ac yn darparu gwelliant o’r math sy’n ofynnol o dan Ddeddf Amgylchedd (Cymru) 2016. 

Materion Eraill Polisi ISA 5 y CDLlC yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau tai o 10 annedd neu fwy, lle 
nad yw llecynnau agored presennol yn gallu cwrdd ag anghenion y datblygiad arfaethedig, i ddarparu 
llecyn agored addas yn unol â’r polisi. Mewn perthynas â’r cynlluniau diwygiedig sy'n destun yr  adroddiad 
hwn, mae'r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau y dylai’r man agored y bydd gofyn ei ddarparu 
yn achos y datblygiad arfaethedig hwn fod yn 429m2 ac er bod y cynllun newydd 29m2 yn fyr o hynny, o 
gofio mai bychan yw’r diffyg a bod darpariaeth yn cael ei gwneud ar y safle fel rhan o’r datblygiad yn unol 
â darpariaethau polisi ISA 5, nid oes unrhyw wrthwynebiad ar y sail hon. Argymhellwyd cael cytundeb 
cyfreithiol er mwyn sicrhau fod y man agored cyhoeddus yn cael ei gadw a’i gynnal at y dibenion hyn. 
Mewn ymateb i sylwadau’r cyngor cymuned, mae’r ymgeisydd wedi cadarnhau y bydd y llecyn gwyrdd 
agored yn cael ei gynnal drwy gytundeb rheoli a chynnal a chadw lle byddai preswylwyr y datblygiad yn 
gyd-gyfrifol am yr ardal. Ni fydd unrhyw offer chwarae yn cael ei ddarparu yn yr ardal. Byddai’n rhaid i’r 
Heddlu rheoli unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal ac nid yw’n ystyriaeth sy’n creu 
gwrthwynebiad o safbwynt cynllunio. Byddai codi ffensys a thirlunio o gwmpas yr ardal hefyd yn rheoli 



unrhyw effaith ar fwynderau eiddo preswyl cyfagos a byddai’r materion hyn yn cael eu rheoli drwy amod 
cynllunio. 

O safbwynt dŵr budr, mae Dŵr Cymru yn fodlon i ddŵr budr gael ei ollwng i’r garthfos gyhoeddus yn y 
man y nodir yn eu sylwadau. Bydd y cysylltiad dŵr budr hwn yn cael ei osod ar hyd llwbr y lôn breifat o 
Stryd y Goron sydd yn gwasanaethu nifer o eiddo preswyl ac yn Llwybr Cyhoeddus. Bydd y Cynllun 
Rheoli Amgylcheddol ar gyfer Gwaith Adeiladu, a argymellir yn yr amodau cynllunio, yn sicrhau fod effaith 
adeiladu’r datblygiad ar y diddordebau hyn yn cael ei ystyried. 

Byddai dŵr budr yn cael ei waredu drwy ffos garreg blanced ac mae ymgynghorwyr draenio’r cyngor yn 
ystyried bod y trefniadau hyn yn dderbyniol. 

Mae’r cyngor cymuned yn cyfeirio at effaith preswylwyr ychwanegol o’r datblygiad ar yr ysgol gynradd leol 
a’r feddygfa gerllaw. Fel yr esboniwyd yn adran ymgynghori'r adroddiad hwn, mae’r gwasanaeth addysg 
yn fodlon ar yr amod eu bod yn derbyn cyfraniad ariannol tuag at dderbyn y disgyblion ychwanegol yr 
amcangyfrifir y byddai’r datblygiad yn ei greu. Ymgynghorwyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
hefyd ac nid ydynt yn ystyried y byddai datblygiad o 10 o dai yn cael effaith niweidiol ar wasanaethau 
iechyd yn lleol. 

Casgliad 

I grynhoi, mae’r cynnig i adeiladu 10 uned breswyl ar y safle ar hap hwn yn cydymffurfio â pholisïau 
perthnasol ac, yn dilyn pwyso a mesur yr ystyriaethau perthnasol a ddisgrifir yn yr adroddiad, mae’n 
dderbyniol. Wrth ddod i’r casgliad hwn, mae sylwadau’r cyngor cymuned a’r gwrthwynebiadau a 
dderbyniwyd wedi cael eu hasesu ac nid ydynt yn arwain at argymhelliad i wrthod y cais.  

Argymhelliad 

Bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar gwblhau cytundeb cyfreithiol yn cynnwys y 
rhwymedigaethau canlynol. 

Addysg - Cyfraniad ariannol o £22,049.58 tuag at dderbyn y disgyblion ychwanegol yr amcangyfrifir y 
bydd y datblygiad yn ei greu yn Ysgol y Ffridd, Gwalchmai. 
Tai Fforddiadwy – Bod plotiau 1 a 2 y datblygiad a gymeradwyir yma yn cael eu darparu fel tai rhent yn y 
sector cymdeithasol. 
Man Agored – Bydd yr ardaloedd a nodir fel Man Agored Cyhoeddus ar y cynllun arfaethedig diwygiedig 
yn cael eu darparu ar gyfer y dibenion hyn yn unol ag amserlen fydd yn cael ei chymeradwyo yn 
ysgrifenedig gan yr awdurdod cynllunio lleol ac yn cael ei gynnal wedi hynny at y dibenion hyn. Bydd 
cynnal a chadw a rheolaeth tymor hir y llecyn gwyrdd agored hwn yn unol â’r cytundeb rheoli a chynnal a 
chadw a ddarparwyd yn e-bost yr asiant dyddiedig 27.03.19. 

Ar ôl hynny, rhoddir caniatâd cynllunio yn amodol ar yr amodau cynllunio canlynol. 

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. 

(01) Rhaid cychwyn y datblygiad y cyfeirir ato yn y caniatâd cynllunio hwn ddim hwyrach na 
(phum) mlynedd o ddyddiad y caniatâd 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 A-01-01 diw 02 
Gosodiad Arfaethedig y Safle A-01-02 rev 12 
2P1B Drychiadau Byngalo A-31-02 rev 03 
2P1B Cynllun Llawr Byngalo A-31-01 rev 01 
3P2B Drychiadau Byngalo A-30-02 diw 02 
3P2B Cynllun Llawr Byngalo A-30-01 
4P2B Drychiadau Tŷ A-32-02 diw 02 
4P2B Cynlluniau Llawr Tai Pâr A-3201 
5P3B Drychiadau Tai A-33-02 rev 02 
5P3B Cynlluniau Llawr Annedd Pâr A-33-01 
Cais S104 PSA0007614 ALI/SP/01a 
Ffos Garreg Blanced Plot 5&6 11/09/18 
Ffos Garreg Blanced Plot 3&4 11/09/18 
Ffos Garreg Blanced Plot 1&2 11/09/18 
Cyfrifiadau ffos garreg cawell Gwalchmai 18/09/18 
Cyfrifiadau ffos garreg cawell Plotiau 7010 ar gyfer Gwalchmai 18/09/18 
1809-2018 (manylion ffos garreg blaced) 
E-bost 13/04/2019 Alun Owen 
Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol (Medi 2018) 
Yorke Associates Ecological Consultants 
Datganiad Cadwraeth Dŵr 2018 A.L.I. Building Design Ltd 

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

(03) Serch y manylion a ddangosir ar gynllun rhif A-01-02 diw 12, 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. 

(04) 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 Tirlunio Caled yn golygu 
unrhyw ddreifiau, llwybrau ac ardaloedd eraill ag arwynebedd hydraidd neu galed. 

Rheswm: Er budd mwynderau gweledol yr ardal.  

(05) 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 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 

Rheswm: Er bud mwynderau eiddo preswyl cyfagos sydd yn y cyffiniau.  

(06) Er y manylion a ddangosir ar ddarlun rhif A-01-02 diw 12 ni chaiff unrhyw ddatblygiad ei 
wneud hyd nes y bydd cynllun yn nodi'r holl ddulliau arfaethedig o amgáu o amgylch ac o fewn 
safle'r cais, boed drwy gyfrwng waliau neu ffensys, ac amserlen ar gyfer adeiladu neu godi’r 
waliau neu ffensys hynny, wedi'i gyflwyno i'r awdurdod cynllunio lleol a'i gymeradwyo'n 
ysgrifenedig ganddo. Rhaid i'r dulliau amgáu a gymeradwyir gael eu hadeiladu neu eu codi yn 
unol â'r manylion a gymeradwywyd o dan ddarpariaethau'r amod hwn ac yna cânt eu cadw yn 
ystod oes y datblygiad a gymeradwyir drwy hyn a rhaid i unrhyw wal neu ffens newydd 
gydymffurfio â’r fanyleb. 



  
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod manylion ac edrychiad y datblygiad yn dderbyniol i'r Awdurdod Cynllunio 
Lleol ac er mwyn diogelu amwynderau eiddo preswyl cyfagos. 
 
(07) Ni chyflawnir unrhyw ddatblygiad cyn cyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gynllun tirweddu 
a phlannu coed sy’n darparu ar gyfer cadw’r coed a grychod presennol, a’i gymeradwyo ganddo 
mewn ysgrifen. Bydd y cynllun tirweddu yn dangos y plannu arfaethedig, yn cynnwys 
rhywogaethau, maint a dwysedd ac yn gwahaniaethu rhwng y coed a grychod hynny a gedwir gan 
ddangos eu rhywogaeth, ymlediad ac aeddfeddrwydd ynghyd a mesurau i’w gwarchod yn ystod y 
datblygiad. Bydd y gwaith plannu newydd a gymeradwyir yn cael ei weithredu ddim hwyrach na’r 
tymor plannu cyntaf ar ol meddiannu’r adeiladau neu gwblhau’r datblygiad, pa un bynnag fyddo 
gyntaf. Gweithredir y mesurau gwarchod cyn cychwyn y datblygiad. 
  
Rheswm Er budd mwynderau gweledol yr ardal. 
 
(08) Os oes unrhyw goeden neu lwyn sydd yn rhan o’r cynllun tirweddu a gymeradwywyd ymhen 
cyfnod o bum mlynedd o’i ph/blannu yn methu sefydlu, yn cael ei niweidio neu yn cael ei heintio’n 
ddifrifol, yn marw neu yn cael ei symud am unrhyw reswm yna fe fydd coeden neu lwyn newydd o 
fath, maint ac aeddfedrwydd a gymeradwyir gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael ei ph/blannu 
yn eu lle yn ystod y tymor plannu nesaf. 
 
Reason Er budd mwynderau gweledol yr ardal. 
 
(09) Bydd safle'r cais yn cael ei ddatblygu gwbl unol â'r Arfarniad Ecolegol rhagarweiniol (Medi 
2018). 
  
Rheswm: Er budd ecoleg. 
 
(10) 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 draenioMesurau 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 leol a mwynderau lleol. 
 
(11) 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 ar hyd Stad Llain Delyn ar 
drac preifat o fewn de orllewin y safle cais yn cynnwys 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 CTMP 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. 

(12) Bydd y llefydd parcio'n cael eu cwblhau yn unol â'r manylion fel y'u cyflwynwyd cyn i'r 
defnydd a ganiateir drwy hyn gael ei gychwyn a'i gadw wedyn at y dibenion hynny yn unig. 

Rheswm: I sicrhau na fydd y datblygiad yn arwain at unrhyw broblemau ffyrdd / parcio. 

(13) Bydd y ffordd (ffyrdd) ystâd a gymeradwyir drwy hyn yn cynnwys cerbiau a bydd y 
gerbytffordd a’r troedffyrdd yn cael eu hwynebu a’u goleuo yn derfynol cyn i’r annedd olaf ar yr 
ystâd gael ei feddiannu neu o fewn 2 flynedd i ddechrau datblygu’r datblygiad, pa bynnag un yw’r 
cynharaf. 

Rheswn Lleihau peryglon, rhwystr ac anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd a’r datblygiad. 

(14) Rhaid dylunio ac adeiladu ffordd (ffyrdd) yr ystâd a'r fynedfa yn unol â gofynion ‘Manyleb 
Gofynion Mabwysiadu Ffyrdd preswyl, Ynys Môn ' (copi ynghlwm wrth yr hysbysiad penderfyniad 
hwn). 

Reason Er mwyn lleihau peryglon, rhwystr ac anhwylustod i ddefnyddwyr y briffordd a’r datblygiad. 

(15) 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. 

(16) Ni fydd y safle'n cael ei feddiannu hyd nes y bydd system ddraenio gynaliadwy ar gyfer y 
safle wedi'i chwblhau ac yn gwbl weithredol yn unol â'r manylion a gymeradwywyd fel y rhestrir 
nhw yn amod (02) y caniatâd cynllunio hwn. 

Rheswm Er mwyn sicrhau bod y system draenio dŵr wyneb yn foddhaol ac yn weithredol. 

(17) Dim ond dŵr budr o'r safle datblygu fydd yn cael ei ryddhau i'r system garthffosiaeth 
gyhoeddus a chaiff y gollyngiad hwn ei wneud yn/neu i lawr yr afon o siambr y mandwll cyfeirnod 
SH39752801 fel y nodir ar y darn o'r Cynllun Rhwydwaith Carthffosiaeth sydd ynghlwm wrth yr 
hysbysiad o benderfyniad hwn.  



Rheswm: I atal gorlwytho hydrolig o'r system garthffosiaeth gyhoeddus, er mwyn diogelu iechyd a 
diogelwch trigolion presennol a sicrhau nad yw’r amgylchedd yn cael ei lygru na’i niweidio. 

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. 


