
Pwyllgor Cynllunio: 03/11/2021        7.1 
 
Rhif y Cais: FPL/2021/145 
 
Ymgeisydd: Mrs  Roberts 
 
Bwriad: Cais llawn ar gyfer gosod 2 cwt bugail yn  
 
Lleoliad: Rhosydd, Brynteg 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Sion Hughes) 
 
Argymhelliad: Gwrthod 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Galwyd y cais i mewn i’r Pwyllgor Cynllunio benderfynu arno ar gais y Cynghorydd Margaret Roberts.   
 
Yng nghyfarfod y pwyllgor cynllunio a gynhaliwyd ar 01/09/2021 penderfynodd yr Aelod argymell 
ymweliad safle ar gyfer y cais. Yn y cyfamser, mae ymweliad safle wedi ei gynnal ac mae’r aelodau lleol 
bellach yn ymwybodol o’r safle a’r cyffiniau.  
 
Yn y pwyllgor a gynhaliwyd ar 06/10/2021 pleidleisiwyd i ganiatau’r cais yn gores i argymhelliad y 
swyddog. Roedd y rheswm a gofnodwyd fel a ganlyn: 
 

• Bod y cynllun yn ffinio â safle carafanau sefydlog presennol ac na fydd y cynllun yn niweidiol yn 
weledol oherwydd ei leoliad rhwng safle carafanau a sied amaethyddol. 



 
Mewn amgylchiadau o’r fath mae paragraff 4.6.12.1 o gyfansoddiad y Cyngor yn nodi: 
  
“Pan fo’r Pwyllgor yn penderfynu naill ai cymeradwyo neu wrthod datblygiad arfaethedig yn groes i 
argymhelliad swyddog, bydd yr eitem yn cael ei gohirio hyd y cyfarfod dilynol fel bod cyfle i’r swyddogion 
gyflwyno adroddiad pellach ar y mater. Rhaid i’r Pwyllgor nodi’r rhesymau dros ddymuno penderfynu yn 
erbyn argymhelliad y swyddog. Dylai aelodau’r Pwyllgor lynu wrth y Rheolau hyn wrth wneud 
penderfyniadau cynllunio a chymryd i ystyriaeth arweiniad a rydd swyddogion cynllunio a phleidleisio yn 
erbyn eu hargymhellion dim ond yn yr achosion hynny lle mae modd nodi rhesymau cynllunio 
gwirioneddol ac o bwys. Cedwir cofnod manwl o reswm(rhesymau) y Pwyllgor gan osod copi ar ffeil y 
cais. Pan fo penderfyniad yn cael ei wneud ar fater yn groes i argymhelliad, gall hynny arwain at gostau 
apêl a bydd y Pwyllgor yn cofnodi’r bleidlais wrth benderfynu ar y cais waeth beth fo gofynion paragraff 
4.1.18.5 y Cyfansoddiad.” 
  
Mae Paragraff 4.6.12.2 yn nodi; 
  
“Yn adroddiad pellach y swyddog, ceir manylion am y rhesymau a gyflwynwyd gan yr aelodau, nodir a 
ydyw’r rhesymau hynny, yn eu barn nhw, yn faterion cynllunio gwirioneddol ac o bwys a thrafodir y 
materion defnydd tir a godwyd.” 
  
Felly, bydd yr adroddiad hwn yn rhoi ystyriaeth i’r materion hyn; 
  
Mae'r cais yn un am fenter wyliau annibynnol sydd ar wahân i’r safle carafanau statig cyfagos. Yn 
ychwanegol, mae'r caniatâd ar gyfer y safle carafanau sefydlog wedi’i hen sefydlu ac mae'n dyddio cyn 
cyfnod mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 
  
Rhaid nodi nad yw'r cynnig yn cyd-fynd â pholisi oherwydd ei gymwysterau cynaliadwyedd is-safonol a'i 
ddiffyg cydymffurfiaeth â'r canllawiau cynllunio atodol o ran ansawdd uchel. 
 
 
Casgliad 
 
Nid yw’r cynnig yn cyd-fynd â’r diffiniad ar gyfer datblygiad o ansawdd uchel ac o’r herwydd nid yw’n cyd-
fynd â’r darpariaethau’r cynllun datblygu mabwysiedig na’r ystyriaethau materol eraill. Oherwydd lleoliad 
cymharol wledig y safle ar ôl cyrraedd bydd gwesteion yn dibynnu ar drafnidiaeth breifat yn bennaf wrth 
adael a dychwelyd i’r safle. 
 
Argymhelliad 
 
Bod y cais yn cael ei wrthod oherwydd y rhesymau canlynol: 
 
(01) Oherwydd y nifer gyfyngedig o unedau ni ystyrir bod y cynnig yn ddyluniad o ansawdd uchel ac o’r 
herwydd mae’n groes i bolisïau PCYFF 3 a TWR 3 yng Nghynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a 
Môn.  
 
(02) Oherwydd bod y cynnig wedi’i leoli mewn cefn gwlad agored a’i fod yn ddibynnol ar drafnidiaeth 
breifat nid yw’n cyd-fynd â pholisïau TWR 3, PS,4 a PS5 yng Nghynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 
a Môn (2017), Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11), Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18: Trafnidiaeth 
(2007) a’r Canllaw Cynllunio Atodol Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid.  
  



Pwyllgor Cynllunio: 03/11/2021        7.2 
 
Rhif y Cais: FPL/2021/106 
 
Ymgeisydd: Gareth Jones 
 
Bwriad: Cais llawn ar gyfer cadw cwt pren i ddal peiriant gwerthu llefrith (Dosbarth Defnydd A1) ynghyd a 
llain caled a man parcio, addasu'r fynedfa presennol i gerbydau a tirlunio cysylltiedig ar dir yn  
 
Lleoliad: Neuadd, Cemaes 
 

 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Joanne Roberts) 
 
Argymhelliad: Gwrthod 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Ar gais yr Aelod Lleol - Cynghorydd Aled Morris Jones. 
 
Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6ed Hydref 2021, penderfynodd yr aelodau ymweld â'r safle. Cynhaliwyd yr 
ymweliad safle rhithiol ar 20 Hydref 2021 a bydd aelodau nawr yn gyfarwydd â'r safle. 
 
Y Cynnig a’r Safle 
 
Mae hwn yn gais ar gyfer lleoli cwt pren i ddal peiriant gwerthu llefrith (Dosbarth Defnydd A1) ynghyd â 
ffurfio llawr caled a lle parcio, addasu’r fynedfa bresennol i gerbydau a gwaith tirlunio cysylltiedig yn 
Neuadd, Cemaes. 
  



Lleolir safle’r cais yng nghefn gwlad agored mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol dynodedig ar 
gyrion pentref Cemaes. Mae safle’r cais ar ran o gae amaethyddol oddi ar yr A5025, tua 0.4km o ffin 
ddatblygu’r anheddiad a rhyw 0.85km o ganol y pentref. 
 
Mater(ion) Allweddol 
 
Y prif faterion yw a ydi’r cynnig yn cydymffurfio â pholisïau cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol, a 
yw’r cynnig yn dderbyniol o ran ei leoliad ac a yw’r cynnig yn dderbyniol o ran ei ddyluniad a’i edrychiad 
a’i effaith ar yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol dynodedig. 
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi Strategol PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig 
Polisi Strategol PS 4: Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd 
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
Polisi Strategol PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt  
Polisi Strategol PS 13: Darparu Cyfle ar Gyfer Economi Ffyniannus  
Polisi Strategol PS 15: Datblygiadau Canol Trefi a Manwerthu 
Polisi Strategol PS 19: Gwarchod a Lle bo'n Berthnasol Gwella'r Amgylchedd Naturiol  
Polisi TRA 2: Safonau Parcio  
Polisi TRA 4 : Rheoli Ardrawiadau Cludiant  
Polisi PCYFF 1: Ffiniau Datblygu  
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu  
Polisi MAN 6: Manwerthu yng Nghefn Gwlad 
Polisi AMG 1: Cynlluniau Rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol  
Polisi AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol  
Canllaw Cynllunio Atodol - Safonau Parcio (2008) 
Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) 
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 
Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth (2007) 
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11, Chwefror 2021) 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 
Ymgynhorai Ymateb 

Ymgynghoriadau Cynllunio YGC Gwrthwynebiad 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Sylwadau 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor Sylwadau 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation Dim gwrthwynebiad 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd  / Joint Planning 
Policy Unit Sylwadau 

Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health Sylwadau 

Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor Sylwadau/pryderon 

Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council Cefnogi. 



Cynghorydd Richard Owain Jones Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Aled Morris Jones Cais i gyferio'r cais i Bwyllgor am benderfyniad. 

Cynghorydd Richard Griffiths Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 
 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd statudol i’r cais. Fe anfonwyd llythyrau personol at ddeiliaid eiddo cyfagos. Y 
dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau oedd 01/07/2021.  
 
Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, roedd 252 o lythyrau ynghyd a deiseb gyda 3312 o lofnodion wedi'i 
dderbyn yn cefnogi'r cais. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
Dim. 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae hwn yn gais i gadw cwt pren sy’n dal peiriant gwerthu llefrith (Dosbarth Defnydd A1) ynghyd â llawr 
caled a lle parcio, addasiadau i’r fynedfa i gerbydau bresennol a thirlunio cysylltiedig ar dir yn Neuadd, 
Cemaes. 
  
Mae’r datblygiad wedi cael ei gwblhau’n barod heb ganiatâd cynllunio ac mae’n weithredol. 
  
Mae'n amlwg hefyd nad yw'r gwaith sydd wedi ei gario allan ar y safle yn cydymffurfio â'r cynlluniau a 
gyflwynwyd gyda'r cais. 
  
Lleolir safle’r cais yng nghefn gwlad agored mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol dynodedig ar 
gyrion pentref Cemaes. Mae safle’r cais ar ran o gae amaethyddol oddi ar yr A5025, tua 0.4km oddi wrth 
ffin ddatblygu’r anheddiad a thua 0.85km o ganol y pentref. 
  
Cyflwynir y cais fel cynllun arallgyfeirio ar y fferm yn gysylltiedig â fferm odro Nant y Fran, a leolir tua 
1.3km o safle’r cais. Fodd bynnag, nid yw safle’r cais yn rhan o fferm Nant y Fran ac nid yw’r ymgeisydd 
yn berchen arno. 
  
Mae Polisi PCYFF1 y CDLlC yn ymwneud â ffiniau datblygu ac mae’n datgan y bydd cynigion y tu allan i 
ffiniau datblygu yn cael eu gwrthod oni bai eu bod yn unol â pholisïau penodol yn y Cynllun neu bolisïau 
cynllunio cenedlaethol, neu fod y cynnig yn dangos bod ei leoliad yng nghefn gwlad yn hanfodol.  
  
Mae’r safle wedi’i leoli yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol mewn lleoliad amlwg yn lleol, gerllaw’r 
A5025 yn y gyffordd â’r isffordd i Lanbadrig. Mae gan y safle olygfeydd deniadol i’r arfordir a Chemaes, 
ond mae nodweddion sy’n amharu yn cael dylanwad ar y golygfeydd, megis yr A5025, tyrbinau gwynt a 
golygfeydd o Wylfa yn y pellter. 
  
Mae LANDMAP yn disgrifio’r ardal ‘i’r dwyrain a’r gorllewin o Amlwch, yn ymestyn o’r arfordir 2km i’r tir, 
mae hon yn dirwedd gywrain ar raddfa fach gyda lonydd troellog, cipolygon o’r arfordir, bryncynnau 
creigiog bach a dyffrynnoedd llaith... Mae tai ar wasgar a chaeau bach... O fewn yr ardal ceir anheddiad 
Porth Llechog sy’n cael ei ddominyddu gan fyngalos a llety gwyliau, a chwrs golff gerllaw... Maent yn 
amharu ar uniondeb y dirwedd gerllaw, fel y mae golygfeydd o orsaf bŵer Wylfa... Fel arall, mae hon yn 
dirwedd ddeniadol amrywiol...’ ac o werth Uchel fel ‘tirwedd gywrain ddeniadol a nodweddiadol gydag 
ardaloedd creigiog, golygfeydd i’r arfordir, dyffrynnoedd cysgodol... Yn gyffredinol nid yw wedi cael ei 
difetha heblaw am o gwmpas Porth Llechog’. 
  
Er gwaethaf ei agosatrwydd at yr A5025, mae’r safle’n arddangos nodweddion sy’n nodweddiadol o 
ddisgrifiad y LANDMAP a chymeriad lleol yr AHNE. 
  



Mae polisi strategol PS 19 yn ymwneud â gwarchod, a lle bo’n briodol, gwella’r amgylchedd naturiol ac 
mae’n datgan y bydd y Cynghorau’n rheoli datblygiad er mwyn gwarchod, a lle bo’n berthnasol, gwella 
amgylchedd naturiol, cefn gwlad ac arfordir arbennig ardal y Cynllun. Gwrthodir cynigion a fydd yn cael 
effaith andwyol sylweddol arnynt oni bai bod yr angen am y datblygiad, neu’r bendithion, yn y lleoliad 
hwnnw yn amlwg yn gorbwyso gwerth y safle neu’r ardal a gwarchodaeth polisi cenedlaethol ar gyfer y 
safle hwnnw a’r ardal dan sylw. 
  
Mae Polisi AMG 1 yn ymwneud â Chynlluniau Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae’n 
datgan, ble’n briodol, bydd angen i gynigion sydd o fewn, neu sy’n effeithio ar osodiad a/neu olygfeydd 
arwyddocaol i mewn neu allan o’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, roi ystyriaeth i’r Cynllun 
Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol perthnasol.  
  
Mae Cynllun Rheoli AHNE 2015-2020 Ynys Môn yn nodi: 
  
CCC 3.1 Bydd yr holl gynigion datblygu oddi fewn a hyd at 2km i’r AHNE yn cael eu hasesu’n drylwyr i 
leihau datblygiad anaddas a allai ddifrodi rhinweddau a chymeriad arbennig yr AHNE neu uniondeb 
safleoedd dynodedig Ewropeaidd  
  
CCC 3.2 Dylai pob datblygiad newydd neu ailddatblygiad oddi fewn a hyd at 2km i’r AHNE fabwysiadu’r 
safonau uchaf o ran dyluniad, deunyddiau a thirlunio er mwyn gwella rhinweddau a nodweddion arbennig 
yr AHNE. Cefnogir cynigion y mae eu graddfa a’u natur yn briodol, ac sy’n ymgorffori egwyddorion 
datblygu cynaliadwy. 
   
Mae’r manylion a gyflwynwyd gyda’r cais ar gyfer cwt pren a leolir ym mhen deheuol y safle, sy’n mesur 
5m x 3m x 2.5m ac wedi’i baentio â staen pren lliw tywyll a chyda tho metel rhychiog arno.  
  
Fodd bynnag mae’r cwt wedi’i godi mewn lleoliad gwahanol ac o ddyluniad a lliw gwahanol i’r cynlluniau a 
gyflwynwyd. Mae drychiad y cwt sy’n wynebu’r A55 yn gaeedig a byddai goleuadau mewnol yn gyson ar y 
drychiad sy’n wynebu’r maes parcio. Dangosir rhywfaint o waith plannu dangosol ar y cynllun a 
gyflwynwyd, ond ni ddarparwyd manyleb fanwl a pha un bynnag, ni fyddai’n darparu sgrin neu dirlunio 
addas ar gyfer y datblygiad. 
  
Mae’r cwt ynghyd â lle parcio caled o raean yn amlwg ac yn anghyson yn y dirwedd ddynodedig sensitif 
ac maent yn cael effaith andwyol ar nodweddion arbennig yr AHNE, yn enwedig o ganlyniad i 
weithgarwch cerbydau ar y safle a golau yn llifo o’r cwt agored yn yr ardal leol, sydd yn groes i bolisi AMG 
1 y CDLlC. 
  
Mae Polisi Strategol PS15 (Canol trefi a manwerthu) y CDLlC yn darparu canllawiau strategol ar gyfer 
manwerthu o fewn ardal y cynllun ac mae’n adlewyrchu nod y Cynllun o ddatblygu fframwaith cynllunio sy’n 
diogelu ac yn gwella sefyllfa canol trefi fel lleoliadau ar gyfer manwerthu a gwasanaethau masnachol. Er y 
cyhoeddwyd fersiwn mwy diweddar o Bolisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, Chwefror 2021) ers i’r CDLlC gael 
ei fabwysiadu, ystyrir bod polisïau’r Cynllun mewn perthynas â manwerthu yn parhau i fod yn gyson â 
chanllawiau cynllunio cenedlaethol. Mewn perthynas â’r cynnig dan sylw, tynnir sylw at bwyntiau bwled 4 a 
6 ym Mholisi PS15, sy’n darllen fel a ganlyn: 
  
•         Gwrthsefyll datblygiadau sy’n tynnu oddi ar eu bywiogrwydd a’u hyfywedd a gwarchod rhag colli 
unedau manwerthu yn y Prif Ardaloedd Manwerthu, fel cânt eu dangos ar y Mapiau Cynigion (4).  
•          Gwrthsefyll ymestyn datblygiadau manwerthu a hamdden y tu allan i ganol trefi (6). 
  
Mae Polisi MAN 6 yn ymwneud â manwerthu yng nghefn gwlad ac mae’n datgan y bydd cynigion am 
siopau ar raddfa fechan neu estyniadau i siopau presennol sydd y tu allan i ffin ddatblygu yn cael eu 
caniatáu os gellir cydymffurfio â’r meini prawf a ganlyn:  
  
1. Bod y siop yn elfen israddol i fusnes sydd eisoes yn bodoli ar y safle; 
2. Ni fydd y siop yn effeithio’n sylweddol ar siopau pentref gerllaw; 
3. Bod blaenoriaeth wedi’i roi i ddefnyddio adeilad priodol sy’n bodoli eisoes; 



4. Ni fydd y defnydd newydd yn cael effaith sylweddol ar fwynderau trigolion cyfagos nac ar gymeriad yr 
ardal; 
5. Bod y datblygiad yn hygyrch trwy ddulliau cynaliadwy o deithio; 
6. Bod y trefniadau parcio a mynediad yn dderbyniol ac na fydd y datblygiad yn cael effaith niweidiol 
sylweddol ar ddiogelwch y briffordd. 
  
Mae paragraff 3.7.1 Nodyn Cyngor Technegol (TAN 6): Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 
Cynaliadwy yn datgan, wrth ystyried ceisiadau cynllunio ar gyfer prosiectau arallgyfeirio ar y fferm, dylai 
awdurdodau cynllunio ystyried natur a graddfa’r gweithgarwch, a chymryd camau cymesur mewn 
perthynas ag argaeledd trafnidiaeth gyhoeddus a’r angen i wella’r rhwydwaith briffyrdd lleol. Er y dylid 
ystyried yn gyntaf addasu adeiladau presennol at ddibenion cyflogaeth, bydd adeiladau newydd sydd 
wedi’u lleoli a’u dylunio’n sensitif hefyd yn briodol yn aml. 
  
Mae paragraff 3.7.2 yn datgan ei bod yn bosib lleoli nifer o weithgareddau economaidd yn gynaliadwy ar 
ffermydd. Mae gweithrediadau bach ar y fferm, megis prosesu bwyd a choed a phecynnu bwyd, ynghyd â 
gwasanaethau (e.e. swyddfeydd, gweithdai, llogi a chynnal a chadw offer), gwasanaethau chwaraeon a 
hamdden, cynhyrchu cnydau heblaw am fwyd a chynhyrchu ynni adnewyddadwy i gyd yn debygol o fod 
yn ddefnyddiau priodol. 
  
Mae paragraff 5.6.10 Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11) (PCC 11) yn datgan y dylai awdurdodau 
cynllunio fabwysiadu ymagwedd ragweithiol at brosiectau arallgyfeirio ar ffermydd mewn ardaloedd 
gwledig. Gall busnesau bach gynnal gweithgareddau ychwanegol yn gynaliadwy ar ffermydd gan 
ddarparu ffrydiau incwm ychwanegol. Mae arallgyfeirio’n gallu cryfhau’r economi wledig a chyflwyno 
cyflogaeth a ffyniant ychwanegol i gymunedau.  
  
Mae paragraff 5.6.11 yn mynd ymlaen i ddatgan, er y dylid gwneud pob ymdrech i leoli cynigion 
arallgyfeirio fel eu bod yn cael eu gwasanaethu’n dda gan drafnidiaeth gyhoeddus, cydnabyddir mai dim 
ond gyda char y bydd modd cyrraedd rhai cynigion arallgyfeirio. Er y dylid rhoi ystyriaeth gychwynnol i 
addasu adeiladau fferm presennol, efallai y bydd hi’n briodol darparu adeilad newydd wedi’i ddylunio 
mewn ffordd sensitif ar fferm o fewn canolfannau fferm presennol os nad oes cyfle i drosi adeilad 
presennol yn bodoli. 
  
Mae paragraff 5.6.13 yn datgan y ceir sawl ffurf ar arallgyfeirio a gall gynnwys gweithgareddau 
amaethyddol ac anamaethyddol. Gallai’r gweithgareddau hynny gynnwys, er enghraifft, prosesu da byw a 
chnydau, ffermio da byw a chnydau anhraddodiadol, prosiectau twristiaeth, siopau fferm a gwneud a 
gwerthu cynnyrch anamaethyddol. Dylid cefnogi’r cynlluniau hyn pan na fyddant yn cael unrhyw effaith 
andwyol ar yr amgylchedd ac amwynder lle. 
  
Tra’n derbyn bod gan y datblygiad rywfaint o gysylltiad â fferm laeth bresennol Nant y Fran, nid yw wedi'i 
leoli ar y fferm nac ar dir sydd o fewn perchnogaeth neu reolaeth yr ymgeisydd, ac o ganlyniad mae'r 
cynnig yn methu â chydymffurfio â maen prawf 1 polisi MAN 6 a'r darpariaethau TAN 6 a PPW 1. 
  
Mae paragraff 3.3 y Datganiad Cefnogi Cynllunio’n datgan y bwriedir i’r datblygiad gymryd lle ar safle’r 
cais, yn hytrach nac yn Nant y Fran, am nifer o resymau. Yn gyntaf, lleolir y safle arfaethedig yn agos at 
yr A5025 gan olygu ei fod yn fwy hygyrch i gwsmeriaid ei gyrraedd. Yn ail, lleoliad safle’r cais yn agos at 
ddulliau cludiant cynaliadwy o gymharu â Nant y Fran. Yn olaf, nid oes safleoedd addas ar gael ar gyfer y 
datblygiad yn Nant y Fran. 
  
Ystyrir nad yw'r dadleuon hyn yn berswadiol ac nad ydynt yn darparu cyfiawnhad cadarn dros y 
datblygiad yn y lleoliad sensitif hwn nac yn dangos bod ei leoliad yng nghefn gwlad yn hanfodol a’r cyfan 
y mae’n ei wneud yw atgyfnerthu dadl yr Awdurdod Cynllunio Lleol mai'r lleoliad mwyaf addas ar gyfer y 
datblygaid hwn fyddai o fewn ffin datblygu. 
  
Yn amlwg mae posib gweithredu a rheoli’r fenter oddi ar y fferm. Fodd bynnag, ni ddarparwyd unrhyw 
resymau cadarn i gyfiawnhau’r datblygiad yn y lleoliad penodol hwn yng nghefn gwlad agored ac mewn 
AHNE dynodedig. Felly, o ystyried nad yw pentref Cemaes ddim ond ychydig yn bellach i ffwrdd mae’r 



Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried y byddai’n well lleoli’r datblygiad ar safle priodol o fewn ffin 
ddatblygu’r pentref neu leoliad priodol arall. 
  
Er bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gyffredinol gefnogol i gynigion arallgyfeirio ffermydd, yn sylfaenol, 
mae asesu'r cais yn ymwneud â'r defnydd tir, hynny yw, adwerthu ac nid oes mecanwaith boddhaol ar 
gael i'r ACLl reoli neu gyfyngu ar natur y nwyddau sy'n cael eu gwerthu. Yn wir mae'r datganiad cynllunio 
yn cadarnhau awydd yr ymgeisydd i werthu cynnyrch lleol arall trwy'r peiriannau gwerthu fel caws, jam, 
cacennau a choffi daear. 
  
Felly, mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried bod sefydlu uned fanwerthu yng nghefn gwlad agored 
mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol dynodedig yn annerbyniol ac yn groes i bolisïau PCYFF1, 
PCYFF2, PCYFF3, PCYFF3, PCYFF4, PS15, MAN6, PS19, AMG1, darpariaethau Polisi Cynllunio Cymru 
(Rhifyn 11) a Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy. 
  
Mae’r ymateb i’r ymgynghoriad a dderbyniwyd gan YGC wedi amlygu bod y safle yn rhannol o fewn parth 
A (Mapiau cyngor datblygu sy’n cyd-fynd â TAN15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd) ac fel arfer ystyrid nad 
oes fawr o berygl o lifogydd, neu ddim perygl o gwbl. Fodd bynnag, mae’r map llifogydd diweddaraf ar 
gyfer dŵr wyneb yn dangos bod perygl o lifogydd ar ran o’r safle. O’r herwydd, ystyrir bod llifogydd yn 
ystyriaeth berthnasol yn unol ag adran 11.1 TAN15. 
  
O’r herwydd maent wedi codi gwrthwynebiad i’r datblygiad ac wedi cynghori y dylai’r datblygwr lunio 
Asesiad o Effeithiau Llifogydd sydd yn ystyried a ellir datblygu’r safle’n ddiogel yn unol â TAN15, a’r risg 
cynyddol o lifogydd i eiddo gerllaw. 
 
Mae gwybodaeth ychwanegol wedi ei dderbyn a'i adolygu gan YGC ac maen't wedi cadarnhau bod y 
wybodaeth yn mynd i'r afael â'u pryderon yn foddhaol a bod eu gwrthwynebiad yn cael ei dynnu'n ôl. 
  
Casgliad 
 
Felly, mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried bod sefydlu uned fanwerthu yng nghefn gwlad agored 
mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol dynodedig yn annerbyniol a’i fod yn groes i bolisïau PCYFF1, 
PCYFF2, PCYFF3, PCYFF4, PS15, MAN6, PS19, AMG1, a darpariaethau Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 
11) a Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy. 
 
Argymhelliad 
 
Bod y cais yn cael ei wrthod oherwydd y rhesymau canlynol: 
 
(01) Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried bod y datblygiad yn groes i ddarpariaethau polisi MAN 6 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd, oherwydd nad yw’n elfen israddol i fusnes 
presennol ar y safle. 
  
(02) Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried y byddai’r cynnig yn arwain at ddatblygu uned fanwerthu 
A1 ar ei phen ei hun yng nghefn gwlad agored nad yw’n dderbyniol ac nad oes cyfiawnhad iddi, yn groes i 
ddarpariaethau polisïau PCYFF1 a PS 15 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd a’r 
cyngor a gynhwysir yn Nodyn Cyngor Technegol 6 ‘Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy’ a 
Pholisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11). 
  
(03) Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried nad yw’r datblygiad yn gwarchod nac yn gwella 
rhinweddau a nodweddion arbennig yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol dynodedig a bod hynny’n 
niweidiol i gymeriad ac edrychiad yr ardal, yn groes i bolisïau PCYFF1, PCYFF2, PCYFF3, PCYFF4, 
PS19 ac AMG 1 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd.  
 
 
 
  



Pwyllgor Cynllunio: 03/11/2021        7.3 
 
Rhif y Cais: FPL/2021/108 
 
Ymgeisydd: Mr Antony Welsh 
 
Bwriad: Cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i annedd fforddiadwy ynghyd a'i addasu ac 
ehangu yn  
 
Lleoliad: Fedw Uchaf, Brynrefail, Dulas 
 

 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Joanne Roberts) 
 
Argymhelliad: Gwrthod 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ar gais yr Aelod Lleol, Cynghorydd Margaret Murley 
Roberts. 
  
Yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Hydref, 2021 penderfynodd y Pwyllgor wrthod y cais yn groes i 
argymhelliad y swyddog. Roedd y rhesymau a gofnodwyd fel a ganlyn: 
  
•        Bod y cynnig yn cydymffurfio â pholisi TAI7, gan nad oes defnydd cyflogaeth amgen wedi’i ddangos 
a chan nad ydi’r estyniadau’n helaeth.  
  
Mewn amgylchiadau o'r fath mae paragraff 4.6.12.1 o Gyfansoddiad y Cyngor yn mynnu: “Pan fydd y 
Pwyllgor yn penderfynu naill ai cymeradwyo neu wrthod datblygiad arfaethedig yn groes i argymhelliad 



Swyddog, bydd yr eitem yn cael ei gohirio tan y cyfarfod canlynol er mwyn caniatáu i'r swyddogion adrodd 
ymhellach ar y mater. Rhaid i'r Pwyllgor nodi'r rhesymau dros ddymuno penderfynu yn erbyn 
argymhelliad y swyddog. Dylai aelodau'r pwyllgor gadw at y Rheolau hyn wrth wneud penderfyniadau 
cynllunio a chymryd i ystyriaeth arweiniad a rydd swyddogion cynllunio a phleidleisio yn erbyn eu 
hargymhellion dim ond yn yr achosion hynny lle mae modd nodi rhesymau cynllunio gwirioneddol ac o 
bwys. Gwneir cofnod manwl o reswm (rhesymau) y Pwyllgor a rhoddir copi ar ffeil y cais. Pan fo 
penderfyniad yn cael ei wneud ar fater yn groes i argymhelliad gall hynny arwain at gostau apêl a bydd y 
Pwyllgor yn cofnodi'r bleidlais wrth benderfynu ar y cais waeth beth fo gofynion paragraff 4.1.18.5 o'r 
Cyfansoddiad. " 
  
Dywed Paragraff 4.5.12.2 
“Bydd adroddiad pellach y swyddog yn manylu ar y rhesymau a gyflwynwyd gan yr aelodau, yn nodi a yw 
rhesymau o’r fath, yn eu barn hwy, yn rhesymau cynllunio gwirioneddol ac o bwys ac yn trafod y materion 
cynllunio defnydd tir a godwyd.” 
  
Bydd yr adroddiad hwn felly yn rhoi sylw i’r materion hyn: 
  
-      Na ddangoswyd defnydd cyflogaeth amgen  
  
Mae maen prawf 1 ym mholisi TAI 7 yn ei gwneud hi’n ofynnol dangos tystiolaeth nad yw defnydd 
cyflogaeth o’r adeilad yn hyfyw.  
  
Mae’r gwybodaeth a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos ei fod wedi gael ei farchnata ar gyfer defnydd 
masnachol am £700 y mis calendr am gyfnod o 12 mis (mae’r pris hwn yn cyfateb i £8400 y flwyddyn neu 
£120/m2). 
  
Mae Prif Swyddog Prisio’r Awdurdod wedi adolygu’r wybodaeth farchnata gan ddod i’r casgliad, o ystyried 
lleoliad y safle, cyflwr yr adeilad a diffyg gwasanaethau (trydan, dŵr, draenio), bod y pris rhentu o £700 y 
mis yn ormodol ac nad yw’n realistig. 
  
Er cymhariaeth, mae’r Prif Swyddog Prisio wedi nodi bod unedau diwydiannol newydd sbon wedi cael eu 
gosod yn ddiweddar am £40/m2 yng Nghaergybi ac mae uned ddiwydiannol o’r 1980au, sydd yn debyg o 
ran maint, yn cael ei gosod am £30/m2 yn Niwbwrch. Felly, mae pris rhent yr eiddo dan sylw dair i bedair 
gwaith yn uwch na’r enghreifftiau hyn. 
  
Yn y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar y 6ed o Hydref 2021, fe gymharodd asiant yr ymgeisydd y cais â 
Melin y Graig yn Llangefni sydd wedi’i farchnata i’w rentu gan yr Awdurdod am £7,500 y flwyddyn. 
  
Mae’r Prif Swyddog Prisio wedi cadarnhau bod y dystiolaeth gymharol yn seiliedig ar eiddo a roddwyd ar 
osod ac nid y pris a ofynnir a chan nad ydi’r Cyngor wedi llwyddo i roi Melin y Graig ar osod, mae’r 
Gwasanaeth Tai wrthi’n adolygu’r sefyllfa mewn perthynas â’r eiddo penodol hwnnw. 
  
  
Gofynnwyd am eglurhad gan yr asiant mewn perthynas â’r pris rhent a roddwyd ar yr eiddo hwn. Fodd 
bynnag, nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi derbyn unrhyw wybodaeth hyd yma i’w ddarbwyllo bod y 
pris rhent yn briodol yn yr achos hwn. 
  
  
O ganlyniad mae’r ACLl yn dal i fod o’r farn na ddangoswyd nad yw defnydd cyflogaeth o’r eiddo yn hyfyw 
yn groes i ofynion maen prawf 1 ym mholisi TAI 7. 
  
-     Nid yw’r estyniadau’n helaeth.  
  
Penderfynodd Aelodau’r Pwyllgor gymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y swyddog ar y sail nad oes 
polisi cynllun datblygu mewn perthynas â maint a graddfa estyniadau sydd yn addas a derbyniol fel rhan 
o gynlluniau cadwraeth, gan nodi mai canllaw yn unig yw’r Canllaw Cynllunio Atodol ac nid polisi. 



  
Mae’r ACLl fodd bynnag yn dadlau nad dyma’r achos a bod polisi TAI 7 yn mynnu ‘Nad oes angen 
estyniadau helaeth i alluogi’r bwriad’ (maen prawf 4).  
  
Mae adran 8.0 yn y Canllaw Cynllunio Atodol: Ail-adeiladu Tai a Throsi yng Nghefn Gwlad yn darparu 
canllaw mewn perthynas ag estyniadau ac i ba raddau y maent yn addas neu’n anaddas mewn perthynas 
â chydymffurfio â maen prawf 4 yn y polisi. 
  
Mae paragraff 8.1 y CCA yn datgan, yng nghyd-destun Polisi TWR 2 a pholisi TAI 7 y dylai’r adeilad y 
bwriedir ei drosi i ddefnydd amgen fod yn addas ar gyfer y defnydd a fwriedir. Dylai’r adeilad ar ei ffurf 
bresennol (o ran maint) fod yn addas; ni ddylai fod angen estyniadau helaeth i alluogi’r datblygiad. 
  
Mae paragraff 8.2 yn datgan, pan gyflwynir cyfiawnhad grymus efallai y bydd modd cyfiawnhau 
ychwanegiadau bychan i’r adeilad gwreiddiol cyn belled fod yr ychwanegiadau hyn wedi eu dylunio mewn 
modd sy’n sensitif ac yn cyd-fynd â’r adeilad gwreiddiol. Dylai unrhyw estyniad ychwanegu gwerth i’r 
adeilad o ran ei ddyluniad pensaernïol ynghyd â chyfrannu’n ehangach tuag at yr amgylchedd lleol. 
  
Mae paragraff 8.3 yn datgan y dylai unrhyw ychwanegiad fod yn addas i bwrpas ac ni ddylai’r 
ychwanegiad fod yn ddyhead gan yr ymgeisydd i ychwanegu moethusrwydd (e.e. ystafell chwarae, 
ystafell wely ychwanegol). Mae’r math o estyniadau yr ystyrir eu bod yn addas yn cynnwys cyntedd 
bychan neu estyniad bychan i’r waliau i greu gofod mwy ymarferol o fewn yr ystafelloedd hanfodol (e.e. 
cegin ac ystafell ymolchi). 
  
Mae’r gwaith trosi yn cynnwys ychwanegu dau estyniad i’r adeilad presennol. Mae’r estyniad ar yr ochr 
(yn lle sied fetel sy'n bodoli eisoes) yn cynnwys oddeutu hanner y gegin/ystafell fwyta ac mae’r estyniad 
ar y cefn yn cynnwys dwy lofft, ystafell ymolchi a choridorau. Bwriedir darparu toiled, ystafell fyw, llofft ac 
ystafell foeler allanol yn yr adeilad presennol. 
  
Mae arwynebedd llawr yr elfennau sy’n cael eu cadw o’r adeilad presennol oddeutu 46m2 ac mae 
arwynebedd llawr yr estyniadau arfaethedig yn 34m2, sydd yn gynnydd o 74% yn arwynebedd llawr yr 
adeilad.  
  
Fel y nodwyd uchod, mae maen prawf 4 ym mholisi TAI 7 yn mynnu nad oes angen estyniadau helaeth i 
alluogi’r bwriad. Y disgwyliad yw bod yr adeilad presennol yn addas h.y. yn ddigon mawr ar gyfer y 
defnydd arfaethedig a bod ystafelloedd hanfodol yn rhan o’r adeilad presennol h.y. cegin, ystafell fyw, 
ystafelloedd gwely a bod unrhyw estyniadau angenrheidiol yn fychan eu maint.  
  
Mae’n amlwg o’r cynlluniau a gyflwynwyd bod yr estyniadau ar gyfer darparu cegin, ystafell wely a dwy o’r 
tair ystafell wely. Bernir bod maint yr estyniadau sydd yn angenrheidiol i alluogi’r bwriad, ac sy’n cynyddu 
arwynebedd llawr yr adeilad 75%, yn ormodol ac yn annerbyniol o ystyried gofynion maen prawf 4 ym 
mholisi TAI 7 a chanllawiau’r Canllaw Cynllunio Atodol. 
  
Hefyd, mae’r angen am estyniadau helaeth yn awgrymu nad yw’r adeilad felly, o ran ei faint, yn addas i’r 
defnydd a fwriedir. 
  
Yng ngoleuni’r uchod, mae’r ACLl yn dal o’r farn bod y cynnig yn groes i ddarpariaethau polisi TAI 7 y 
CDLlC.   
 
Casgliad 
 
O ystyried yr uchod, ystyrir felly bod y cynnig yn groes i bolisïau TAI 7 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, 
a’r cyngor a gynhwysir yn y Canllaw Cynllunio Atodol: Ail-adeiladu Tai a Throsi Adeiladau yng Nghefn 
Gwlad. 
 
 
 



Argymhelliad 
 
Bod y cais yn cael ei wrthod oherwydd y rheswm canlynol: 
 
(01) Ym marn yr Awdurdod Cynllunio Lleol, mae’r datblygiad yn groes i ddarpariaethau Polisi TAI 7 yng 
Nghynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Môn a Gwynedd a Chanllawiau Cynllunio Atodol: Ailadeiladu Tai a 
throsi yng Nghefn Gwlad (Medi 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


