
Pwyllgor Cynllunio: 04/03/2020 11.1 

Rhif y Cais: FPL/2020/3 

Ymgeisydd: Mr & Mrs D P & N Jones 

Bwriad: Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn cynnwys anecs ynghyd a ymestyn cwrtil yn / Full 
application for alterations and extensions including annex together with extension to curtilage at 

Lleoliad: Parciau, Llanddaniel 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (John Williams) 

Argymhelliad: Caniatáu / Permit 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Mae’r ymgeiswyr yn gweithio yn y Gwasanaeth Cynllunio. Mae'r Swyddog Monitro wedi craffu ar y cais fel 
sy'n ofynnol o dan baragraff 4.6.10.4 o'r cyfansoddiad. 

Y Cynnig a’r Safle 

Mae'r safle wedi'i leoli ar gyrion pentref Llanddaniel Fab a hwn yw'r olaf o “res” o anheddau mawr, ar 
wahân sydd wedi'u lleoli yn y cefn gwlad agored ac ar hyd ochr y ffordd sy’n mynd i gyfeiriad y gogledd-
ddwyrain tuag at Groesffordd Star. Mae'r eiddo sy'n destun y cais yn un deulawr, wedi'i orffen gyda rendr 
ac arno do llechi a garej ddwbl wedi ei chladio gyda charreg. 



Mae'r eiddo yn sefyll mewn gardd lawnt ac mae llecyn llawr caled sylweddol o'i flaen i ddarparu lle i 
gerbydau barcio a throi. Wal gerrig yw ffin flaen y safle ac mae ffens pyst a rheiliau yn ffurfio’r ffin gyda’r 
cae ar ochr ogledd-ddwyreinol y safle. 

Mae'r cais yn cynnig ymestyn y rhan o’r annedd sy’n wynebu’r gogledd-ddwyrain er mwyn darparu anecs. 
Oherwydd prinder lle i'r gogledd ddwyrain, o gofio’r ffin gyda’r cae, cynigir ymestyn cwrtil yr annedd i 
mewn i'r cae cyfagos er mwyn gwneud lle ar gyfer cynnal a chadw'r adeilad. Codir ffens pyst a gwifrau i 
greu’r ffin newydd a gwneir gwaith tirlunio gyda rhywogaethau cynhenid er mwyn sgrinio. 

Mater(ion) Allweddol 

Mae materion allweddol y cais yn ymwneud â pha mor briodol yw lleoliad a dyluniad y datblygiad 
arfaethedig, sut mae'n integreiddio â'r ardal gyfagos ac a yw’n cael unrhyw effeithiau andwyol. 

Polisïau 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu  

Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

Ymgynhorai Ymateb 

Cynghorydd Eric Wyn Jones Dim ymateb 

Cynghorydd Dafydd Roberts Dim ymateb 

Cyngor Cymuned Llanddaniel Fab Community 
Council 

Dim ymateb 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Yn cadarnhau bod y rhywogaeth a'r fanyleb a 
gynigir ar gyfer y gwaith plannu i farcio’r ffin yn 
dderbyniol, ond yn cynghori y dylid plannu 1m yn 
bellach i ffwrdd o'r ffens nag a gynigir os defnyddir 
ffens pyst a gwifrau i ddiffinio’r ffin, a hynny er 
mwyn atal pori.  

Nid yw’r datblygiad arfaethedig yn debygol o 
effeithio ar rywogaethau gwarchodedig, ond dylid 
cymryd gofal pan fo raid symud / tynnu 
nodweddion yn y to a allai guddio ystlumod; mae 
hyn yn cynnwys teils, byrddau / ffasadau pren, 
nodweddion awyru ac ati. Pe bai ystlumod yn cael 
eu darganfod yn ystod y gwaith, yna dylid cysylltu 
â Cyfoeth Naturiol Cymru i ofyn am gyngor cyn 
gwneud gwaith pellach. 

Pe bai’r gwaith yn dod o hyd i nyth(od) sy’n cael eu 
defnyddio, dylid gadael lonydd iddynt a gohirio 
gwaith nes bod y nythu wedi gorffen. 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales 
Yn dweud, yn seiliedig ar y wybodaeth a 
ddarparwyd, nad ydynt o'r farn bod y datblygiad 
arfaethedig yn effeithio ar fater a restrir yn eu 



Pynciau Ymgynghori ac felly nad oes ganddynt 
unrhyw sylw i'w wneud ar y datblygiad arfaethedig. 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Dim ymateb 

 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cais trwy ysgrifennu at gymdogion a chodi rhybudd ger y safle. Y dyddiad 
diwethaf ar gyfer derbyn sylwadau oedd 13 Chwefror 2020. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, ni 
dderbyniwyd unrhyw lythyrau. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
21C162 - Cais amlinellol ar gyfer codi dau annedd gyda manylion llawn am y mynedfa ynghyd a dileu 
defnydd cyfreithlon o dir fel Iard Glo o dan rhif cais cynllunio a ganiatawyd A\2792 yn / Outline application 
with some matters reserved for the erection of two dwellings together with full details of the access in lieu 
of the lawful use of land as a Coal Yard granted under full planning application reference A\2792 at 
Parciau, Llanddaniel – Gwrthod / Refused 01/02/2016 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Lleoliad a Dyluniad 
Mae Polisi PCYFF3: Dylunio a Chynllunio Lle yn nodi bod disgwyl i gynigion ddangos dyluniad o ansawdd 
uchel sy'n cymryd y cyd-destun amgylcheddol naturiol, hanesyddol ac adeiledig i ystyriaeth yn llawn. 
Mae'n nodi hefyd bod yn rhaid i gynigion ategu a gwella cymeriad a golwg y safle o ran lleoliad, golwg, 
maint, uchder, mas a thriniaeth y drychiad. Er bod yr estyniad yn un deulawr ac yn gymharol fawr, mae'n 
gymesur â'r annedd bresennol. Mae'r deunyddiau y cynigir eu defnyddio yn cydweddu â rhai’r annedd 
bresennol, hynny yw, to llechi a ffenestri, drysau a nwyddau dŵr glaw uPVC. Er bod y rendr a roddwyd ar 
yr annedd bresennol yn gerrig chwipio du a gwyn, bydd tu blaen yr estyniad yn cael ei orffen gyda rendr 
sment o liw gwenithfaen, gyda chladin carreg i gydweddu â'r garej. Bydd hyn yn ychwanegu diddordeb ac 
yn cyferbynnu’n dda â gweddill yr eiddo, ac felly’n amrywio’r hyn a fyddai fel arall yn ffasâd hir, unffurf pe 
bai'r gorffeniad yr un fath drwyddo draw. 
  
Tirlunio 
Yn yr un modd, mae Polisi PCYFF4: Dylunio a Thirlunio yn nodi y dylai pob cynnig integreiddio i'w 
amgylchedd, ac y gwrthodir cynigion sy'n methu â dangos sut y cymerwyd materion tirlunio i ystyriaeth o'r 
cychwyn cyntaf fel rhan o'r cynigion dylunio. Mae'r cwrtil estynedig yn rhoi cyfle i wneud gwaith plannu 
ychwanegol a fydd, pan fydd wedi aeddfedu, yn sgrinio’r safle ac yn lleihau'r effaith weledol wrth edrych 
ar yr eiddo o'r tu allan i'r safle ac yn cynnig preifatrwydd i ddeiliaid yr eiddo. 
  
Effaith ar fwynderau eiddo cyfagos  
 O ystyried lleoliad yr estyniad o’i gymharu ag anheddau preswyl eraill yn yr ardal, nid ystyrir y bydd y 
cynnig yn niweidio'r mwynderau a fwynheir ar hyn o bryd gan ddeiliaid eiddo yn yr ardal sydd union 
gyfagos neu’r ardal ehangach. I atgyfnerthu hyn, ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau yn erbyn y cynnig  yn 
sgil yr  ymgynghoriadau statudol. 
 
Casgliad 
 
Ar ôl ystyried yr uchod a'r holl ystyriaethau perthnasol eraill, argymhellir caniatáu’r cais cynllunio gydag 
amod sy’n cyfyngu'r defnydd o'r anecs i ddibenion sy’n ategol i’r defnydd preswyl a wneir o’r annedd o'r 
enw Parciau. 
 
Argymhelliad 
 
Caniatáu’r cais gyda’r amodau canlynol: 
 



(01) Rhaid cychwyn ar y datblygiad yr ymwna'r caniatâd hwn a fo o fewn pum mlynedd i ddyddiad 
y caniatâd hwn. 
 
Rheswm: I gydymffurfio gyda gofynion Adran 91(1) o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y 
diwygiwyd). 
 
(02) Ni chaniateir, ar unrhyw adeg, ddefnyddio’r anecs y rhoddir caniatâd iddo yma ac eithrio at 
ddibenion ategol i’r defnydd preswyl a wneir o’r annedd a adnabyddir fel Parciau.  
 
Rheswm: Diffinio sgôp y caniatâd hwn.  
 
(03) Bydd gwaith ar y datblygiad a ganiateir yma yn cael ei gyflawni mewn modd a fydd yn 
cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a ddangosir ar y cynlluniau a nodir isod, manylion sydd wedi eu 
cynnwys mewn unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd gyda chais o’r fath oni bai eu bod wedi eu 
cynnwys yn narpariaethau’r amodau sy’n rhan o’r caniatâd cynllunio hwn. 
 
· Cynllun Lleoliad 1735-A3-01 
· Drychiadau Arfaethedig 1749-A3-05 a 1749-A3-06 
· Cynllun Llawr Gwaelod Arfaethedig 1749-A3-07 
· Cynllun Llawr Cyntaf Arfaethedig 1749-A3-08 
· Cynllun Bloc Arfaethedig 1629-A3-02 
  
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
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. 
  


