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Ymgeisydd: MARED ROBERTS 
 
Bwriad: Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (01) o ganiatâd cynllunio rhif 17C278A (Codi annedd) er 
mwyn diwygio dyluniad yr annedd yn  
 
Lleoliad: Bron Heili, Lon Ganol, Llandegfan 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Joanne Roberts) 
 
Argymhelliad: Caniatáu 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion gan fod y cynnig yn groes i bolisïau’r Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd ond mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol â’i fryd ar ei gymeradwyo. 
 
Y Cynnig a’r Safle 
 
Mae safle'r cais yn y cefn gwlad agored, ar gyrion y pentref lleol, sef Llandegfan. 
 
Cyflwynir y cais i amrywio amodau caniatadau a gafwyd eisoes er mwyn caniatáu newid dyluniad yr 
annedd. 
 



Mater(ion) Allweddol 
 
Y mater allweddol ydi a yw'r newidiadau arfaethedig yn dderbyniol ai peidio.  
 
Mae sefyllfa wrth gefn (caniatâd cyfredol), ond mae'r newid yn y polisi ar ôl mabwysiadu'r Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd yn ffactor perthnasol y mae'n rhaid ei gymryd i ystyriaeth. 
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi Strategol PS 2: Isadeiledd a Chyfraniadau gan Ddatblygwyr 
Polisi Strategol PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig 
Polisi Strategol PS 4: Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd 
Polisi Strategol PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt  
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
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  
Polisi TRA 2: Safonau Parcio  
Polisi TRA 4 : Rheoli Ardrawiadau Cludiant  
Polisi ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd 
Polisi TAI 4: Tai Mewn Pentrefi Lleol, Gweldig ac Arfordirol  
Polisi Strategol PS 17: Strategaeth Aneddleoedd  
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 
Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) 
Cyfarwyddydd Cynllunio Atodol: Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig Gwledig a Threfol (2008) 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 

Ymgynhorai Ymateb 

Cynghorydd Carwyn Jones Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Lewis Davies Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Dwr Cymru Welsh Water Dim sylwadau. 

Ymgynghoriadau Cynllunio YGC Sylwadau. 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Dim gwrthwynebiad/sylwadau. 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd  / Joint Planning 
Policy Unit 

Dylid ystyried dyluniad yr annedd arfaethedig yn 
erbyn y sefyllfa wrth-gefn mewn perthynas a'r 
annedd y gellir ei godi ar y safle ac os yw'r bwriad 
yn darparu annedd o ddyluniad gwell. 

Cyngor Cymuned Cwm Cadnant Community 
Council 

Dim sylwadau ar yr amod nad yw'n torri amodau 
cynllunio blaenorol a'i fod yn cydymffurfio â'r 
polisïau cynllunio cyfredol. 

Cynghorydd Alun Roberts Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

 



Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cais mewn tair ffordd. Gosodwyd rhybuddion safle gerllaw'r safle ac 
anfonwyd llythyrau hysbysu personol at ddeiliad eiddo cyfagos a chyhoeddwyd hysbyseb yn y wasg leol. 
Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau yw 22/10/2020. 
 
Ar adeg ysgrifennu'r adroddodiad nid oes unrhyw sylwadau wedi'i dderbyn. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
17C278 - Dymchwel yr annedd presennol ynghyd a codi annedd newydd ar y safle yn Fferm Bron Hauli, 
Allt Cichle, Llandegfan - Caniatau - 9.7.1997 
 
17C278 - Codi un annedd deulawr yn Fferm Bron Heili, Llandegfan - Caniatau - 5.7.2004 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae'r egwyddor o godi annedd eisoes wedi'i sefydlu yn y lleoliad hwn o dan ganiatadau cynllunio 17C278 
a 17C278A. Diogelwyd y caniatâd cynllunio yn sgil y ffaith bod y gwaith datblygu wedi cychwyn ac felly 
mae'r caniatâd mewn grym. 
 
Fodd bynnag, ers mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, mae Llandegfan bellach wedi'i nodi fel 
Pentref Lleol gyda ffin ddatblygu ddiffiniedig o dan bolisi TAI 4 y CDLlC. Mae'r safle datblygu y tu allan i’r 
ffin ddatblygu ac felly yn y cefn gwlad agored a lle mae'n rhaid i unrhyw annedd newydd gydymffurfio â 
Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 
Cynaliadwy sy'n ei gwneud yn ofynnol i brofi bod angen ‘annedd menter wledig'. 
 
Gwneir y cais o dan Adran 73A ac mae'n ymwneud ag annedd marchnad agored ac felly mae'n groes i 
bolisïau'r cynllun datblygu.  
Fodd bynnag, gan fod gan y cais ganiatâd eisoes rhaid ystyried y canlynol: 
 
        A yw'n debygol y gellir gweithredu'r caniatâd cynllunio presennol. 
        A yw'r newidiadau i'r caniatâd yn welliant i'r hyn a gymeradwywyd yn flaenorol. 
 
Mae'r caniatâd wedi'i weithredu ac felly'r cwestiwn ydi a yw'r newidiadau arfaethedig yn welliant i'r cynllun 
a gymeradwywyd yn flaenorol.  
 
Ni chynigir unrhyw newidiadau i leoliad yr annedd nac unrhyw newid sylweddol i ôl-troed neu faint 
cyffredinol yr annedd. Mae'r newidiadau'n ymwneud yn bennaf â'r dyluniad a byddant yn arwain 
at annedd o ddyluniad mwy modern / cyfoes na'r un a gymeradwywyd yn 2004.  
 
Felly, ystyrir bod y newidiadau arfaethedig yn dderbyniol ac yn welliant cyffredinol i'r cynlluniau a 
gymeradwywyd yn flaenorol. 
 
Casgliad 
 
Mae'r cais yn groes i Bolisi TAI 4 y CDLlC ond mae sefyllfa wrth gefn gan fod gan y safle ganiatâd eisoes 
sydd wedi'i weithredu. 
 
Ystyrir bod y dyluniad diwygiedig arfaethedig yn dderbyniol ac yn welliant cyffredinol i'r cynllun a 
gymeradwywyd yn flaenorol ac nid ystyrir y bydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar gymeriad nac 
edrychiad yr ardal nac ar fwynderau eiddo cyfagos.  
 
Argymhelliad 
 
(01) Bydd llechi naturiol unlliw yn cael eu defnyddio ar gyfer to’r anheddau arfaethedig.  
 
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod y datblygiad er budd amwynder.   



 
 
(02) Ni fydd unrhyw waith datblygu pellach yn cael ei wneud ar y safle hyd oni fydd cynllun tirlunio 
wedi cael ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’i gymeradwyo ganddo ar bapur. Bydd y 
cynllun yn cynnwys manylion am yr holl goed (gan gynnwys eu taeniad a’u rhywogaeth) a’r 
gwrychoedd sydd ar y tir ar hyn o bryd, yn nodi’r rheini y bwriedir eu cadw ac yn cynnwys 
mesurau ar gyfer eu gwarchod drwy gydol y gwaith datblygu. 
 
Rheswm: Er budd mwynderau gweledol yr ardal leol. 
 
(04) 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 lles mwynderau gweledol. 
 
(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 Safle Arfaethedig: 2799:20:3 

• Cynllunau Llawr, Edrychiadau a Trawsdoriad Arfaethedig: 2799:20:4 
 
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
Y cynllun datblygu sy’n berthnasol i Ynys Môn yw’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 
a Môn (2017). Roedd y polisïau canlynol yn berthnasol i’r sylw a roddwyd i’r cais hwn: PCYFF1, PCYFF2, 
PCYFF3, PCYFF4, PCYFF5, PCYFF6, PS1, PS2, PS4, PS5, PS6, PS17, TRA2, TRA4, ISA1, TAI4. 
 
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. 
  


