
YMWELIADAU SAFLEOEDD CYNLLUNIO 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf, 2019 

YN BRESENNOL: 
 

 

Y Cynghorwyr Trefor Lloyd Hughes MBE, Eric Wyn Jones, 
Dafydd Roberts (ar gyfer ceisiadau 1 a 2), Robin Williams 
(ar gyfer ceisiadau 1 a 2)  

WRTH LAW: Uwch Swyddog Cynllunio (JBR) 
Swyddog Cynllunio (Gorfodaeth) (GB) 
 

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr John Griffith, Glyn Haynes, Kenneth Hughes, 
Vaughan Hughes, Richard Owain Jones, Nicola Roberts    

HEFYD YN 

BRESENNOL: 
Aelodau Lleol: Y Cynghorwyr Aled Morris Jones – ar gyfer 
cais (1), Y Cynghorydd Alun Mummery – ar gyfer cais (3) 

 

1. FPL/2019/116 – Cais llawn i newid defnydd hen eglwys i fod yn ddwy uned wyliau 
ynghyd ag addasiadau ac estyniadau yn St David’s, Stryd Athol, Cemaes 

Amlinellwyd y cais ar gyfer yr Aelodau. Edrychodd yr Aelodau ar safle’r cais o Sgwâr 
Athol (dreif preifat), yr hawl dramwy sy’n arwain at Y Garreg a chefn safle’r cais a hefyd o 
erddi preifat Tafarn Y Vigour a 1 a 2 Fairview. 

Dywedwyd wrth yr Aelodau yr argymhellir amod ar yr holl ffenestri ar yr drychiad deheuol, 
sef eu bod yn cael eu gwydro â gwydr aneglur; dygodd yr Aelod Lleol sylw at y ffaith bod 
y ffenestri yn y drychiad cefn (y Gorllewin) hefyd yn edrych yn uniongyrchol dros dir sydd 
ym meddiant Tafarn Y Vigour.  

2. VAR/2019/14 – Cais dan Adran 73A i ddileu amod (08) (lefel llawr gorffenedig) ac 
amrywio amod (11) (cynlluniau a gymeradwywyd dan gais am y materion a 
gadwyd yn ôl rhif 15C48J/FR/DA) o gais cynllunio amlinellol rhif 15C48H (cais 
amlinellol ar gyfer codi annedd ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbydau) fel y 
gellir diwygio gosodiad a dyluniad yr annedd a’r modurdy ar wahân a 
gymeradwywyd yn flaenorol, ynghyd â chodi wal amddiffyn llifogydd perimedr 
newydd yn Cae Eithin, Malltraeth 

Amlinellwyd y cynnig ar gyfer yr Aelodau. Edrychodd yr Aelodau ar y safle o’r briffordd 
gyhoeddus, y dreif preifat sy’n arwain at yr annedd ac o fewn safle’r cais ei hun. 

3. HHP/2019/129 – Cais llawn ar gyfer codi garej ar wahân yn Tŷ Arfon, Lôn Refail, 
Llanfairpwll   

Amlinellwyd y cynnig ar gyfer yr Aelodau. Edrychodd yr Aelodau ar safle’r cais o Lôn Pant 
ac o ddreif yr eiddo cyfagos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


