
Pwyllgor Cynllunio: 05/08/2020        11.1 
 
Rhif y Cais: HHP/2020/82 
 
Ymgeisydd: Mrs. Ceri Jones 
 
Bwriad: Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu, codi anecs ynghyd a estyniad i'r cwrtil yn  / Full 
application for alterations and extensions, erection of an annexe together with an extension to the 
curtilage at 
 
Lleoliad: Erw Goch, Brynsiencyn 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (John Williams) 
 
Argymhelliad: Caniatáu / Permit 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Mae'r ymgeisydd yn perthyn i aelod etholedig ac yn gweithio i'r Gwasanaeth Priffyrdd, Gwastraff ac 
Eiddo. 
 
Y Cynnig a’r Safle 
 
Mae Erw Goch ar gyrion pentref Brynsiencyn, tua 600m i'r de o gyffordd yr A4080 gyda’r ffordd ddosbarth 
3 sy'n arwain at y Sŵ Môr a 250m i'r de o gyffordd y ffordd dosbarth 3 gyda'r ffordd fynediad i Ysgol 
Brynsiencyn. Mae 3 annedd arall o fewn radiws o 200m i safle'r cais - mae un 100m i'r gogledd, un arall 



125m i'r de-orllewin a'r llall 195m i'r de. Mae cwrtil Erw Goch wedi'i ffinio ar dair ochr gan dir amaethyddol, 
gyda ffordd ddosbarth 3 o flaen y ffin sy'n wynebu'r de-ddwyrain.  
 
Mae gan safle'r cais fynediad uniongyrchol i'r ffordd dosbarth 3 dan sylw ac mae hyn, yn ei dro, yn 
darparu mynediad rhwydd i'r rhwydwaith priffyrdd. Mae'r cynllun rheoli traffig adeiladu (CMTP) a 
gyflwynwyd gan yr ymgeisydd yn nodi bod y ffordd dosbarth 3 i'r safle yn 7m o led ar gyfartaledd sy'n 
ddigon llydan i ddau gerbyd basio'n gyffyrddus. 
  
Byddai'r estyniad arfaethedig i'r eiddo ar gyfer darparu anecs yn rhan ogledd-ddwyreiniol yr annedd 
bresennol a byddai’n rhaid ymestyn y cwrtil presennol i'r cae cyfagos sydd ym mherchnogaeth yr 
ymgeisydd. Bwriedir i'r estyniad fod yn un deulawr a byddai'r llawr gwaelod yn cynnwys lolfa, cegin, 
ystafell ymolchi ac ystafell haul tra byddai'r llawr uchaf yn cynnwys dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi. 
 
Y bwriad yw i'r ymgeisydd a'i gŵr symud i'r anecs arfaethedig ac y byddai ei merch a'i theulu yn byw yn y 
brif annedd. Mae gan wyres yr ymgeisydd awtistiaeth ac anghenion arbennig ac mae'r ymgeisydd yn 
cynorthwyo i ddarparu gofal pob dydd iddi ac yn cynorthwyo rhieni'r plentyn. Mae'r anecs yn cael ei weld 
fel datrysiad a fyddai’n golygu y gellid darparu cymorth i'r teulu iau ofalu am wyres yr ymgeisydd ac a 
fyddai hefyd yn caniatáu i'r ddau deulu fyw'n annibynnol mewn gwahanol rannau o'r eiddo estynedig. 
 
Mater(ion) Allweddol 
 
Mae materion allweddol y cais yn ymwneud â pha mor briodol yw lleoliad a dyluniad y datblygiad 
arfaethedig, y defnydd a wneid ohono, 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 1: Ffiniau Datblygu  
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi PCYFF4: 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 Llanidan Community Council Cefnogi y cais 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Os aflonyddir ar nodweddion y to dylid rhoi sylw i 
bresenoldeb posib ystlumod a chysylltu gyda CNC 
os gwelir bod ystlumod yn y strwythurau. Yn yr un 
modd, dylid archwilio nodweddion a allai gynnwys 
nythod adar cyn ac yn ystod y gwaith. Os deuir o 
hyd i nythod sy'n cael eu defnyddio, dylid osgoi 
amharu arnynt a gohirio’r gwaith yn ystod y tymor 
nythu. Rhaid cael gwared ar y gwrychoedd y tu 
allan i'r tymor nythu a chymryd camau lliniaru, sef 
plannu gwrychoedd newydd fel y cytunir ar gynllun 
tirwedd. 



Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales 

Dim sylw i'w wneud ar y datblygiad arfaethedig ar y 
sail nad yw CNC, o'r wybodaeth a ddarparwyd, yn 
ystyried bod y datblygiad arfaethedig yn effeithio ar 
fater a restrir yn eu pynciau ymgynghori - 
Gwasanaeth Cynghori Cynllunio Datblygu: Pynciau 
Ymgynghori (Medi 2018) 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Argymhellwyd i ddechrau y dylai unrhyw ganiatâd 
a roddir gynnwys gosod amod bod raid cyflwyno a 
chytuno ar gynllun rheoli traffig adeiladu (CTMP). 
Darparwyd cynllun o'r fath gan yr ymgeisydd cyn 
drafftio'r adroddiad hwn a chanfu'r Gwasanaeth 
Priffyrdd ei fod yn foddhaol. Felly, cynghorwyd 
wedyn nad oedd angen amod o'r fath ar  unrhyw 
ganiatâd a roddir. 

Ymgynghoriadau Cynllunio YGC Dim ymateb 
 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cais trwy ysgrifennu at gymdogion. Y dyddiad diwethaf ar gyfer derbyn 
sylwadau oedd 28/07/2020. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, ni dderbyniwyd unrhyw lythyrau. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
37C36 - Codi annedd amaethyddol ar ran o gae OS 963 ger Cae Coch, Brynsiencyn - Cymeradwywyd 
06/01/88 
 
37C36A - Dileu amod amaethyddol a osodwyd ar ganiatâd cynllunio 37C36 ar gyfer annedd yn Cae 
Coch, Brynsiencyn - Cymeradwywyd 08/08/89 
 
37C36B - Codi annedd yn Cae Coch, Brynsiencyn - Cymeradwywyd 09/01/91 
 
37C36C - codi garej breifat yn Cae Coch, Brynsiencyn - Cymeradwywyd 12/02/99 
 
HHP/2020/16 - Cais llawn ar gyfer codi anecs yn Erw Goch, Brynsiencyn. Tynnwyd yn ol 29/04/2020 
 
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 yr un fath neu’n debyg iawn i 
rai’r annedd bresennol, hynny yw, to llechi a waliau wedi eu rendro. 
  
Mae anheddau eraill yng nghyffiniau safle'r cais yn tueddu i fod yn eiddo cymharol fawr ar blotiau mawr, 
unigol. Trwy ymestyn yr eiddo hwn, byddai'r canlyniad yn cydweddu â'r nodwedd hon ac ni fyddai’n 
edrych allan o’i le. 
 
Mwynderau Gwledol 
 
Yn yr un modd, mae Polisi PCYFF4: Dylunio a Thirlunio yn nodi y dylai pob cynnig integreiddio i'w 
amgylchedd. Mae'r ymateb i'r ymgynghoriad gan Gynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol y Cyngor yn 
cyfeirio at golli gwrych i ogledd ddwyrain y safle ar gyfer ymestyn cwrtil Erw Goch. O gofio y dylai cynigion 
datblygu gynnig gwelliannau bioamrywiaeth, gellid ystyried bod colli gwrych yn niweidiol yn hyn o beth. 



 
O’r herwydd, ac fel cam lliniaru yn sgil colli gwrych, dylai bod raid i'r datblygwr blannu gwrych newydd, 
gan sicrhau plannu rhywogaeth frodorol fel cyll, draenen wen, celyn neu debyg. Bydd amod i'r perwyl yn 
cael ei osod ar unrhyw ganiatâd a roddir a bydd raid cyflwyno cynllun plannu priodol i'r awdurdod 
cynllunio lleol i'w gymeradwyo ganddo, a bydd raid ei weithredu a'i reoli wedyn wrth fodd yr ACLl. Bydd 
gweithredu cynllun plannu o'r fath, unwaith y bydd y gwrych wedi aeddfedu, nid yn unig yn darparu 
buddion bioamrywiaeth ond hefyd yn sgrinio i leihau unrhyw effaith weledol yn ogystal â rhoi preifatrwydd 
i ddeiliaid yr eiddo. 
  
Priffyrdd 
 
Ystyrir bod y ffordd Dosbarth 3 sy'n darparu mynediad i'r eiddo yn ddigon llydan ar gyfer traffig adeiladu / 
danfoniadfau ac mae'r cynllun adeiladu a rheoli traffig a gyflwynwyd gyda'r cais yn cadarnhau y trefnir bod 
deunyddiau yn cael eu danfon i'r safle rhwng 9.00am a 3.00pm er mwyn osgoi amseroedd pan fo plant yn 
cyrraedd / gadael yr ysgol gyfagos. Bydd yr holl draffig cludo deunydd yn defnyddio'r un llwybr i'r safle ac 
oddi yno, sef troi oddi ar yr A4080 i'r ffordd Dosbarth 3 ar y gyffordd rhwng y ddwy lôn gyferbyn â thafarn 
y Groeslon.  
  
O ystyried lleoliad yr estyniad yng nghyd-destun eiddo preswyl eraill yn yr ardal, nid ystyrir y bydd y 
cynnig yn niweidio'r mwynderau y mae deiliaid eiddo yn yr ardal gyfagos neu ehangach yn eu mwynhau 
ar hyn o bryd. I atgyfnerthu hyn, ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau yn erbyn y cais yn dilyn yr 
ymgynghoriadau statudol. 
 
Casgliad 
 
Ar ôl rhoi sylw i'r uchod a'r holl ystyriaethau perthnasol eraill, argymhellir caniatáu'r cais cynllunio gydag 
amod sy'n cyfyngu'r defnydd o'r anecs at ddibenion sy'n ategol i'r defnydd preswyl o'r annedd o'r enw Erw 
Goch a bod cynllun ar gyfer plannu a rheoli gwrych newydd yn cael ei gyflwyno i'r ACLl i'w gymeradwyo 
ganddo, a bod y cyfryw gynllun yn cael ei weithredu yn y tymor plannu cyntaf ar ôl rhoi caniatâd cynllunio. 
 
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 fydd yr anecs y rhoddir caniatâd iddi yma yn cael ei ddefnyddio ar unrhyw adeg ac eithrio i 
bwrpas sy’n ategol i’r defnydd preswyl o’r annedd a elwir Erw Goch.  
 
Rheswm: Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth. 
 
(03) Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn digwydd hyd nes y bydd cynllun tirlunio ar gyfer y safle wedi 
cael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo’n ysgrifenedig ganddo. Bydd y 
cynllun a gymeradwywyd yn cael ei weithredu heb fod yn hwyrach na'r tymor plannu cyntaf ar ôl 
meddiannu'r adeilad neu gwblhau'r datblygiad, pa un bynnag yw'r cynharaf 
 
Rheswm: er lles amwynderau'r ardal ac er mwyn sicrhau bod y datblygiad yn sicrhau gwelliant ecolegol. 
 
(04) Os bydd unrhyw goed neu lwyni sy’n ffurfio rhan o’r cynllun tirlunio a gymeradwywyd yn 
methu â sefydlu, yn cael eu difrodi’n ddifrifol neu’n cael haint difrifol, yn marw neu’n cael eu tynnu 
am unrhyw reswm arall, o fewn cyfnod o bum mlynedd ar ôl eu plannu, bydd coed neu lwyni o 



rywogaeth, maint ac aeddfedrwydd a gymeradwyir gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael eu 
plannu yn lle’r rhai gwreiddiol yn ystod y tymor plannu nesaf. 
 
Rheswm: er lles amwynderau'r ardal ac er mwyn sicrhau bod y datblygiad yn sicrhau gwelliant ecolegol. 
 
(05) Caiff y datblygiad a ganiateir drwy hyn ei gyflawni'n gwbl unol â'r manylion a ddangosir ar y 
cynlluniau isod, a geir ar ffurf cais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill sy'n mynd gyda'r cais 
hwnnw oni chynhwysir hwy o fewn unrhyw ddarpariaeth yn amodau'r caniatâd cynllunio hwn. 
 
Dyluniad Rhif ERW/2020/01A – Gosodiad a Drychiadau Arfaethedig 
Dyluniad Rhif ERW/2020/03A – Cynllun Lleoliad 
Dyluniad Rhif ERW/2020/05A – Cynllun Draenio Arfaethedig 
   
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. 
  



Pwyllgor Cynllunio: 05/08/2020        11.2 
 
Rhif y Cais: OP/2019/17 
 
Ymgeisydd: Mr & Mrs Bleddyn and Bethan Hughes 
 
Bwriad: Cais amlinellol ar gyfer codi 30 annedd yn cynnwys manylion llawn o gosodiad a mynedfa yn / 
Outline application for the erection of 30 dwellings together with full details of layout and access at 
 
Lleoliad: Tre Angharad,  Bodedern 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Gwen Jones) 
 
Argymhelliad: Caniatáu / Permit 
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Mae'r ymgeisydd yn swyddog perthnasol. 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 safle'r cais yn 0.97 hectar o dir amaethyddol ar hyd Ffordd Llundain sy'n arwain at ganol Bodedern. 
Mae rhan o safle'r cais i'r gogledd yn ffinio â stad breswyl Llwyn yr Eos, ac mae annedd i'r dwyrain (Rhos 
Angharad) a thair arall i'r de-orllewin (Rhos Llwyn, Llwyn Angharad a Penterfyn). 
  



Cais Amlinellol yw hwn ar gyfer codi 30 annedd ynghyd â manylion llawn y gosodiad a'r mynediad i'w 
penderfynu. Gwneir cynnig am 30 annedd sy'n cynnwys 6 annedd fforddiadwy. Mae'r cynllun yn dangos 
mynedfa well i Ffordd Llundain a ffordd fewnol. Fel rhan o'r cynnig, darperir palmant o safle'r cais a fydd 
yn arwain at groesfan i gerddwyr ac yn ymuno â'r palmant sydd ar yr ochr arall i Ffordd Llundain ar hyn o 
bryd. 
  
Mae hwn yn gais cynllunio mawr sydd wedi bod yn destun proses ymgynghori statudol cyn ymgeisio. 
Mae'r rheidrwydd i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio wedi'i nodi yn Adran 17 o'r Ddeddf a Gorchymyn 
Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn 
2016.   
 
Mater(ion) Allweddol 
 
Egwyddor Datblygiad Preswyl  
Ystyriaethau Priffyrdd a Chynaliadwyedd 
Y berthynas â'r ardal o'i gwmpas 
Ystyriaethau Ecoleg a Bioamrywiaeth 
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi Strategol PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig 
Polisi ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd 
Polisi ISA 5: Darparu Llecynnau Agored Mewn Datblygiadau Tai Newydd  
Polisi Strategol PS 4: Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd 
Polisi TRA 2: Safonau Parcio  
Polisi TRA 4 : Rheoli Ardrawiadau Cludiant  
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
Polisi Strategol PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt  
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 PCYFF 6: Cadwraeth Dŵr  
Polisi TAI 1: Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a'r Canolfannau Gwasanaeth Trefol 
Polisi TAI 8: Cymysgedd Briodol o Dai  
Polisi TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad  
Polisi AMG 3: Gwarchod a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn Nodedig i Gymeriad y Dirwedd 
Leol  
Polisi AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol  
Polisi Strategol PS 19: Gwarchod a Lle bo'n Berthnasol Gwella'r Amgylchedd Naturiol  
Polisi Strategol PS 20: Diogelu a Lle bo'n Berthnasol Wella Asedau Treftadaeth  
Polisi AT 4: Diogelu Safleoedd Archeolegol nad ydynt wedi'u Dynodi a'u Gosodiad 
 
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10 Rhagfyr 2018) 
 
Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) 
Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009) 
Nodyn Cyngor Technegol 11: Sŵn (1997) 
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 
Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 
Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth (2007) 
Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a'r Gymraeg (2017) 
Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (2017) 
 



Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy (2004) 
Canllawiau Cynllunio Atodol - Canllawiau Dylunio CSYM ar gyfer yr Amgylchedd Trefol a Gwledig (2008) 
“Canllawiau Dylunio CCA” 
Canllawiau Cynllunio Atodol Safonau Parcio (2008) 
Rhwymedigaethau Cynllunio Canllawiau Cynllunio Atodol (Cytundebau Adran 106) (2008) 
Canllawiau Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (Hydref 2018)  
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 
Ymgynhorai Ymateb 

Cynghorydd John Griffith Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Kenneth P. Hughes Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Llinos Medi Huws Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cyngor Cymuned Bodedern Community Council Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation Caniatad Amodol 

Draenio Gwynedd / Gwynedd Drainage 

Oherwydd maint a natur y datblygiad, bydd angen 
cyflwyno cais i'r SAB i'w gymeradwyo cyn i'r gwaith 
adeiladu gychwyn.  
 
Mae'r strategaeth ddraenio a ddarperir gyda'r cais 
yn nodi bod y datblygwr wedi ystyried defnyddio 
cynllun draenio cynaliadwy ar y safle, ac mae'n 
cynnwys trafodaeth ynghylch i ble y bwriedir i’r dŵr 
ffo fynd a pha mor gyflym. Mae cynllun draenio 
wedi'i gyflwyno sy'n dangos y dull a drafodwyd yn y 
strategaeth. Fodd bynnag, hyd nes y gwneir cais i'r 
SAB, erys rhywfaint o ansicrwydd a fyddai 
gosodiad arfaethedig y safle yn galluogi 
cydymffurfio'n llawn â'r gyfres o safonau draenio 
cynaliadwy cenedlaethol (SuDS) 

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

Gwasanaeth Addysg / Education Service Angen cyfraniad Addysg o £12,557 tuag at 
Gynradd Bodedern. 

Dwr Cymru Welsh Water Caniatâd gydag amodau. 

Ymgynghorydd Tirwedd / Landscape Advisor Caniatad Amodol 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor Caniatad Amodol 

GCAG / GAPS Sylwadau Safonol 

Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health Caniatad Amodol 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Caniatad Amodol 

Strategol Tai / Housing Strategy 
Mae'r Adran Dai yn fodlon â'r cymysgedd o dai ar 
safle'r cais ac mae hefyd yn fodlon â nifer yr 
anheddau fforddiadwy fel rhan o'r cais hwn. 



Diogelu – Y Weinyddiaeth Amddiffyn / MOD 
Safeguarding Dim gwrthwynebiad 

Scottish Power Energy Networks Sylwadau Safonol 

Cadw Scheduled Monuments  

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Health Board Dim Gwrthwynebiad 
 
Hysbysebwyd y cais cynllunio trwy osod rhybudd ger y safle ac fe hysbyswyd deiliaid eiddo cyfagos yn 
ysgrifenedig. Rhoddwyd rhybudd hefyd yn y papur newydd lleol. Daeth y cyfnod cyhoeddusrwydd ar gyfer 
y cynlluniau diwygiedig diweddaraf a'r wybodaeth ychwanegol i ben ar 1 Gorffennaf, 2020. Mae'r 
cynlluniau diwygiedig yn cynnwys cynllun safle diwygiedig i sicrhau bod yr anheddau'n cydymffurfio â 
phellteroedd a nodir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer yr Amgylchedd Trefol a Gwledig. Roedd y 
wybodaeth ychwanegol yn cynnwys dadansoddiad manwl o'r traffig arfaethedig o'r safle ynghyd ag 
Arolwg Cynefinoedd Cam Un er mwyn nodi unrhyw nodweddion yn y cynefin a allai hybu bywyd gwyllt, yn 
enwedig mewn perthynas â rhywogaethau a warchodir. 
  
Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, derbyniwyd pedwar llythyr o wrthwynebiad. Roedd y prif resymau dros 
wrthwynebu fel a ganlyn: - 
 
Pryderon ynghylch nifer yr anheddau ac y byddai'r datblygiad yn amharu ar ar y pentref 
- Bydd y datblygiad yn cael effaith negyddol ar gymeriad hanesyddol a chymuned Gymreig Bodedern 
- Byddai'r cais yn gosod cynsail i ddefnyddio caeau amaethyddol ar gyfer datblygiad preswyl. 
- Bydd mwy o drefoli gweledol a chynnydd yn ffurf adeiledig y pentref 
- Mae lefel uchel o draffig yn y pentref a bydd y cynnig yn cynyddu lefel y traffig yn y cyffiniau heb unrhyw 
balmant ger safle'r cais 
- Pwysau ar y system garthffosiaeth yn yr ardal. Nid yw'r garthffos gyhoeddus gyfredol yn ddigonol. 
- Bydd y datblygiad yn cael effaith negyddol ar fwynderau a phreifatrwydd 
- Llifogydd 
- Llygredd Golau 
- Seilwaith i ymdopi â mwy o bobl h.y. ysgolion, meddygon 
-Lefelau sŵn 
-      Cynnydd yn nifer y plant sy’n mynychu ysgol leol 
-      Diogelwch plant 
 
Mewn ymateb i’r gwrthwynebiadau a godwyd. 
  
-      Mae'r safle wedi ei neilltuo ar gyfer tai o fewn ffin ddatblygu Bodedern ac mae’r dwysedd tai ar y safle 
yn cydymffurfio â maen prawf (3) Polisi PCYFF2.- 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r Gymraeg. Mae hwn yn safle sydd wedi ei neilltuo ar gyfer tai ac felly ystyrir bod y 
Gymraeg wedi'i hystyried a'i hasesu fel rhan o broses y cynllun datblygu a bod y safle'n dderbyniol.Mae 
nifer a mathau’r anheddau hefyd yn diwallu angen a nodwyd am dai yn yr anheddiad ar gyfer pobl pobl 
leol. 
- Derbyniwyd Datganiad Trafnidiaeth gyda'r cais cynllunio a chafwyd ddansoddiad manwl o'r traffig a 
gynhyrchid ac mae'r Awdurdod Priffyrdd wedi cadarnhau ei fod yn fodlon â'r cynnig 
.- Bydd palmant fel rhan o'r cynnig a fydd yn arwain at groesfan fotymog sy'n cysylltu â'r droedffordd i 
gerddwyr.- 
-      Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau eu bod yn fodlon â'r cynnig a'r cysylltiad â'r brif garthffos. 
- Mae'r anheddau'n cydymffurfio â phellteroedd fel y nodir yn y CCA; felly, nid ystyrir y bydd y cynnig yn 
cael effaith negyddol ar amwynder a phreifatrwydd eiddo preswyl cyfagos. 
- Nid yw'r safle o fewn parth llifogydd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon â'r cynnig ac nid ydynt wedi 
mynegi pryder ynghylch llifogydd. 
- Gosodir amod ar y caniatâd i sicrhau bod math a lleoliad y goleuadau stryd yn dderbyniol. Bydd angen 
cyflwyno'r manylion gyda'r cais materion a gadwyd yn ôl. 



- Gwneir cyfraniad ariannol tuag at gyfleusterau Meithrin yn Ysgol Gynradd Bodedern, bydd hyn yn 
destun cytundeb Adran 106. 
Ymgynghorwyd â Betsi Cadwaladr ar y cais ac nid oes ganddynt wrthwynebiad. 
-Bydd rhywfaint o darfu yn ystod gwaith adeiladu; fodd bynnag bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd ddarparu 
manylion pellach am oriau gweithio gyda’r cais cynllunio manwl. 
-Cynigir croesfan fotymog fel rhan o’r cais cynllunio. Bydd hyn yn caniatáu i gerddwyr groesi’r ffordd yn 
ddiogel tuag at y groesfan bresennol i gerddwyr. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
Dim hanes cynllunio perthnasol. 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Egwyddor Datblygiad Preswyl 
  
Nodir Bodedern fel Canolfan Gwasanaethau Lleol o dan Bolisi TAI2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 
Mae'r polisi'n cefnogi tai i gwrdd â strategaeth y cynllun trwy neuilltuo tir ar gyfer tai o fewn y ffin 
ddatblygu yn seiliedig ar y ddarpariaeth ddangosol a nodir yn y polisi. Mae safle'r cais o fewn y ffin 
ddatblygu ac mae'n rhan o safle tai T33, sef tir a neilltuir ar gyfer tai yn y cynllun. Felly rhoddir sylw i’r 
cynnig yn unol â Pholisi TAI2. 
  
Mae safle'r cais wedi'i leoli ar safle a neilltuwyd ar gyfer tai (T33) o fewn ffin ddatblygu Bodedern o dan 
ddarpariaethau PCYFF 1 ac felly mae'r egwyddor o ddatblygiad preswyl yn dderbyniol ac yn cyd-fynd â 
pholisi TAI 1. Ymhellach mae'r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau bod capasiti ar hyn o bryd 
yn yr anheddiad ac nad oes angen Datganiad ar yr Iaith Gymraeg gyda'r cais cynllunio. Mae cofnod 
boddhaol o sut yr ystyriwyd y Gymraeg wrth lunio'r cais cynllunio wedi'i ddarparu gyda'r Datganiad 
Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd gyda'r cais cynllunio. 
Mae Maen Prawf (3) o Bolisi PCYFF2 yn ceisio sicrhau bod cynigion yn gwneud y defnydd mwyaf 
effeithlon o dir, gan gynnwys cyflawni dwyseddau sydd o leiaf 30 o unedau tai fesul hectar ar gyfer 
datblygiad preswyl (oni bai bod amgylchiadau lleol neu gyfyngiadau safle sy'n golygu bod raid i'r dwysedd 
fod yn is) . Mae dwysedd y cynnig hwn (30 uned) ar ran o'r tir a neilltuwyd (0.97 hectar) yn cyfateb i 30.9 
uned fesul hectar. Felly mae'r nifer arfaethedig o unedau yn cwrdd â gofynion Polisi PCYFF2. 
  
Yn unol â pholisi TAI 8 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd rhaid i'r cymysgedd o dai mewn datblygiad fod 
yn briodol ac yn unol ag anghenion yr ardal. Mae'r cymysgedd o anheddau yn cynnwys tai annibynnol, 
tai pâr a thai teras. Bydd 2 dŷ 3 ystafell wely (Math A), 4 tŷ 2/3 ystafell wely (Math B / B1), 4 tŷ 2 ystafell 
wely (Math C) a 20 tŷ 3 ystafell wely (Math D). Mae'r Datganiad Dylunio a Mynediad yn esbonio sut y 
penderfynwyd ar y cymysgedd yn seiliedig ar y Cymysgedd Tai yn y CCA ac mae'n dod i'r casgliad bod y 
cynllun yn diwallu'r angen am anheddau 2 a 3 ystafell wely. Mae Gwasanaeth Tai’r cyngor wedi 
cadarnhau ei fod yn fodlon gyda’r cymysgedd tai a gynigir yn y datblygiad, er bod y sylwadau’n nodi nad 
yw eiddo sy’n addas ar gyfer pobl hŷn wedi cael eu hystyried fel rhan o’r asesiad. 
  
Yn unol â Pholisi TAI 15 rhaid i ran o'r datblygiad arfaethedig fod ar gyfer cwrdd ag anghenion tai 
fforddiadwy ac ym Modedern mae hyn yn cyfateb i 20% o nifer yr unedau, sef 6 uned. Mae Gwasanaeth 
Tai’r cyngor wedi cadarnhau bod angen tai fforddiadwy yn seiliedig ar y rhestr aros am dai cyngor a'r 
gofrestr Tai Teg ac maent wedi cadarnhau ei fod yn fodlon â 6 uned fforddiadwy.  
 
Ystyriaethau Priffyrdd a Chynaliadwyedd:  
  
Mae'n berthnasol bod safle'r cais wedi ei neilltuo at ddibenion preswyl yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd ac y byddai digonolrwydd y rhwydwaith priffyrdd sy'n gwasanaethu'r datblygiad wedi'i asesu wrth 
baratoi'r cynllun fel rhan o'r broses hon. 
  
Mae Datganiad Trafnidiaeth wedi'i ddarparu gyda'r cais i fynd i'r afael â materion Priffyrdd a thrafnidiaeth 
sy'n gysylltiedig â'r datblygiad preswyl 30 uned. Cynhaliwyd dadansoddiad manwl o'r traffig a gynhyrchid 



o safle'r cais ac mae'r Awdurdod Priffyrdd wedi cadarnhau ei fod yn fodlon â'r cynnig os gosodir amodau 
wedi'u geirio'n briodol ar y caniatâd. 
  
Mae'r Awdurdod Priffyrdd wedi cadarnhau bod cynllun y safle yn foddhaol gyda lled da i'r ffyrdd a'r 
palmentydd fel y gall pob math o draffig symud yn rhwydd. 
  
Darperir llain welededd 40m x 2.4m fel rhan o'r cais cynllunio fel sy'n ofynnol gan Nodyn Cyngor 
Technegol 18. 
  
Mae'r Awdurdod Priffyrdd wedi cadarnhau bod y mynediad yn Llwyn yr Eos yn ddigonol i wasanaethu 
gweddill safle cais T33 a neilltuwyd ar gyfer tai. 
 
Draenio 
  
Mae cynlluniau draenio wedi'u cyflwyno gyda'r cais cynllunio a chafwyd cadarnhad y byddai dŵr budr o'r 
datblygiad yn draenio i'r garthffos gyhoeddus yn siambr twll archwilio SH33792901 ger Ysgol Uwchradd 
Bodedern. Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau bod hyn yn dderbyniol gydag amod wedi’u geirio'n briodol. 
  
Bydd dŵr wyneb yn rhedeg i systemau ffos gerrig sy'n cynnwys ffos gerrig yn y briffordd, system ffos 
gerrig pydew coed a systemau ffosydd cerrig cyffredin y tu ôl i blotiau 25-30 a ffosydd cerrig unigol ar 
gyfer pob plot arall. Ceir gwared ar y cylfat i'r dwyrain o'r safle fel y gall dŵr wyneb a gynhyrchir yn ystod 
digwyddiadau anarferol ac eithafol redeg i'r ffos agored a bydd unrhyw ddŵr dros ben yn gollwng i’r is-
ffordd ac yn cael ei wyro i ffwrdd o eiddo cyfagos. 
  
Bydd angen cael gwared â dŵr wyneb o'r datblygiad trwy system draenio cynaliadwy a bydd angen 
cymeradwyaeth y Corff Cymeradwyo priodol sy'n rhan o'r Cyngor.  
  
Ecoleg a Bioamrywiaeth: Yn unol â Pholisïau Strategol PS19 ac AMG5 o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd a gofynion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 i geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth, gofynnodd y 
Cynghorydd Ecolegol am Arolwg Cynefinoedd Cam Un er mwyn darganfod a oedd unrhyw gynefin a allai 
fod o ddiddordeb o ran hybu bywyd gwyllt, yn enwedig mewn perthynas â rhywogaethau a warchodir. 
  
Canfu'r Gwerthusiad Ecolegol bod y safle o ddiddordeb ecolegol cyfyngedig yn unig ond bydd angen 
cadw at Fesurau Lliniaru. 
  
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau eu bod yn fodlon â'r cynnig.  
 
Gwaith Tirlunio 
  
Nid yw tirlunio yn ystyriaeth o dan y cais amlinellol hwn; fodd bynnag, cadarnhawyd y bydd y gwrych ar y 
ffin Ogledd- Ddwyreiniol yn cael ei gadw a bydd gwaith tirlunio pellach yn cael ei wneud. Bydd manylion y 
cynllun tirlunio yn cael eu cyflwyno gyda'r cais materion a gedwir yn ôl. 
  
Henebion Rhestredig 
  
Mae cadwraeth gweddillion archeolegol a'u lleoliadau yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar gais 
cynllunio, p'un a yw'r gweddillion hynny yn henebion rhestredig ai peidio. Lle mae datblygiad arfaethedig 
yn debygol o effeithio ar weddillion archeolegol o bwys cenedlaethol, dylai bod rhagdybiaeth o blaid eu 
diogelu yn lle maent. 
  
Mae CADW wedi cadarnhau bod dwy heneb restredig o fewn 2km i'r datblygiad arfaethedig; fodd bynnag, 
bydd y topograffi a'r llystyfiant rhwng safle'r cais a heneb gofrestredig AN010 - Siambr Gladdu 
Presaddfed - yn rhwystro pob golygfa rhwng safle’r cais a'r heneb honno. O ganlyniad, nid ystyrir y bydd y 
datblygiad arfaethedig yn cael unrhyw effaith ar leoliad heneb gofrestredig AN010. Mae ardal y cais tua 
770m i'r gorllewin o heneb gofrestredig AN099 Mynwent Gristnogol Gynnar Bodedern ac mae CADW 
wedi cadarnhau na fydd y datblygiad yn cael unrhyw effaith ar heneb gofrestredig AN010. 



 
Mae CADW yn cadarnhau, pan edrychir ar y datblygiad o'r heneb restredig, bydd y datblygiad yn cael ei 
weld fel estyniad i anheddiad Bodedern. Er y bydd hyn yn cynyddu faint o ddatblygiadau modern y gellir 
eu gweld wrth edrych o'r heneb restredig, ni fydd yn cael unrhyw effaith ar y topograffi cyfagos na'r 
cyffiniau. O ganlyniad, ni fydd y datblygiad arfaethedig yn newid y profiad o'r heneb na sut y bydd yn cael 
ei deall a'i gwerthfawrogi. Ni fydd felly'n cael unrhyw effaith ar heneb gofrestredig AN099. 
 
Y berthynas gydag Eiddo Cyfagos  
  
Mae Canllawiau Dylunio CCA y cyngor yn cynnwys arweiniad ar agosrwydd datblygiadau i eiddo a ffiniau 
eraill er mwyn atal edrych drosodd ac effeithiau annerbyniol eraill. Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig wrth 
benderfynu ar y cais cynllunio a gynyddodd y pellteroedd rhwng drychiadau cefn yr anheddau a'r ffiniau 
ar waelod y gerddi cefn. Mae'r pellteroedd yn dderbyniol yn awr fel na fydd unrhyw effeithiau annerbyniol 
ar fwynderau preswyl yr eiddo sydd yno ar hyn o bryd.  
  
O ran effaith y datblygiad arfaethedig ar fwynderau preswyl eiddo preswyl cyfagos ac eiddo eraill, ystyrir y 
gellir rheoleiddio hyn yn foddhaol trwy ddefnyddio Cynllun Rheoli Effaith Amgylcheddol Gwaith Adeiladu a 
fydd yn rheoleiddio amseroedd gweithio a gweithgareddau adeiladu eraill fel yr argymhellir yn y sylwadau 
gan yr Adran Iechyd yr Amgylchedd yn y cyngor. 
 
Materion eraill:  
  
Yn unol â Pholisi ISA 5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd rhaid sicrhau y darperir man agored addas ar 
gyfer cynigion tai newydd am 10 neu fwy o anheddau mewn ardaloedd lle na all y man agored sydd yno 
gwrdd ag anghenion y datblygiad arfaethedig. Nid oes digon o ddarpariaeth o fannau chwarae â 
chyfarpar ym Modedern. Bydd y datblygiad yn darparu lle chwarae 166.15 o fetrau sgwâr ar y safle yng 
nghornel Gogledd-Ddwyreiniol safle'r cais. 
  
Mae safle'r cais yn cynnwys tir amaethyddol a dywed Polisi Cynllunio Cymru na ddylid ond datblygu tir 
amaethyddol Gradd 1, 2 a 3a os oes angen gwirioneddol am y datblygiad, a dim ond os nad oes tir a 
ddatblygwyd eisoes ar gael neu dir o raddfa amaethyddol is, neu os oes gan dir gradd is sydd ar gael 
werth amgylcheddol a gydnabyddir gan ddynodiad tirwedd, bywyd gwyllt, hanesyddol neu archeolegol 
sy'n gorbwyso'r ystyriaethau amaethyddol. Yn yr achos hwn, byddai'r ystyriaethau uchod wedi cael eu 
hasesu'n systematig fel rhan o'r broses gyffredinol o baratoi'r CDLlC. 
  
Mae Adran Addysg y cyngor wedi cadarnhau y bydd angen cyfraniad ariannol tuag at gyfleusterau 
Meithrin yn Ysgol Gynradd Bodedern ac ar y sail hon mae rhwymedigaeth gynllunio wedi'i hargymell sy'n 
gofyn am gyfraniad ariannol o £12,557 fel rhan o'r datblygiad.. 
  
Ymgynghorwyd â Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac nid oes ganddynt wrthwynebiad. 
 
Casgliad 
 
I grynhoi, mae'r cynnig am 30 uned breswyl ar y safle hwn sydd wedi ei neilltuo ar gyfer tai yn 
cydymffurfio â pholisïau perthnasol ac ystyrir ei fod yn dderbyniol ar ôl pwyso a mesur yr ystyriaethau 
perthnasol a ddisgrifir yn yr adroddiad.  
 
Argymhelliad 
 
Cymeradwyo caniatâd cynllunio yn amodol ar gwblhau cytundeb cyfreithiol sy'n cynnwys y 
rhwymedigaethau canlynol. 
  
- - Bod 6 o'r anheddau yn fforddiadwy 
- Cyfraniad Addysg o £12,557 
- Darparu manylebau llawn am yr holl Offer Chwarae sydd i'w gosod yn y Man Agored, amserlen ar gyfer 
gosod yr Offer Chwarae a gymeradwyir a chynllun i sicrhau bod yr Offer Chwarae a gymeradwyir yn cael 



eu cynnal a'u cadw fel eu bod yn gwbl weithredol ac yn ddiogel i'w defnyddio yn ystod oes oes y 
datblygiad a gymeradwyir drwy hyn. 
 
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. 
  



Pwyllgor Cynllunio: 05/08/2020        11.3 
 
Rhif y Cais: FPL/2020/73 
 
Ymgeisydd: Mr & Mrs D P & N Jones 
 
Bwriad: Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn cynnwys anecs, estyniad i'r cwrtil ynghyd a creu 
mynedfa amaethyddol newydd yn / Full application for alterations and extensions including annexe, 
extension to the curtilage together with the creation of a new agricultural access 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 gyda 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. 
 
Yn ei gyfarfod ar 04/03/2020, penderfynodd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion gymeradwyo cais 
cyfeirnod FPL/2020/3, i newid ac ymestyn yr eiddo i gynnwys anecs, ynghyd ag ymestyn y cwrtil. Mae'r 
cynnig hwn yn ceisio sicrhau caniatâd i newid y dyluniad a'r gosodiad a gymeradwywyd, yn ogystal ag 
ymestyn y cwrtil a darparu mynediad amaethyddol newydd i'r cae y bwriedir i’r cwrtil ymestyn iddo. Mae'r 
dyluniad diwygiedig yn cynnwys darparu balconi i ddrychiad blaen yr estyniad yn ogystal â darparu 
drysau deublyg yn lle ffenestri i ddau lawr y rhan ymwthiol o'r estyniad lle bwriedir gosod y balconi. 
 
Bydd y cwrtil estynedig yn darparu lle ar gyfer cynnal a chadw'r adeilad a bydd ffens pyst a rheiliau yn 
ffurfio’r ffin newydd a chaiff y safle ei dirlunio gyda rhywogaethau cynhenid er mwyn ei sgrinio. Mae 
angen y fynedfa newydd yn lle'r giât fynedfa bresennol a bydd wedi ei lleoli yn y darn o dir a fydd yn 
darparu'r cwrtil estynedig. Bydd y fynedfa newydd oddeutu 30m i'r gogledd-ddwyrain o'r fynedfa 
bresennol. 
 
Mater(ion) Allweddol 
 
Mae materion allweddol y cais yn ymwneud â pha mor briodol yw lleoliad a dyluniad y datblygiad 
arfaethedig, y defnydd a wneid ohono, 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 1: Ffiniau Datblygu  
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 

Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol / 
Ecological and Environmental Advisor 

Estyniadau: O ystyried bod ystlumod yn cael eu 
gwarchod gan yn y gyfraith, fel cam rhagofalus, 
rwy'n cynghori lle mae'n rhaid tynnu / ymyrryd gyda 
nodweddion mewn rhannau o'r to a allai guddio 
ystlumod, dylid gwneud hynny gyda gofal; 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 gael cyngor cyn 
gwneud gwaith pellach 
 
Dylid archwilio unrhyw nodweddion (o gwmpas 
rhannau o'r to yn bennaf) a allai fod yn gartref i 
nythod adar cyn ac yn ystod y gwaith, os yn 
gweithio yn y tymor nythu (Mawrth hyd at ddiwedd 
Medi ar gyfer adeiladau). Os darganfyddir nyth (od) 
sy'n cael eu defnyddio, dylid osgoi amharu arnynt / 
eu difrodi, a dylid gohirio'r gwaith nes bod y nythu 



wedi dod i ben. Mae hyn oherwydd bod y gyfraith 
yn gwarchod  adar a nythod sy'n cael eu 
defnyddio.  
 
Plannu Gwrychoedd Newydd: Mae'r rhywogaethau 
a restrir yn y Fanyleb Plannu yn dderbyniol. Sylwaf 
fod y cynllun yn cyfeirio at ‘Post and Wire Fence 
1.2 metre’ ar ochr y cae i’r gwrych newydd hwn. 
Rwy’n cynghori y dylid newid hyn i ‘Stockproof 
Fence 1.2 metre’ er mwyn sicrhau y diogelir 
planhigion. Dylai'r pellter plannu rhwng y ffens a'r 
gwrych fod yn ddigon pell i osgoi difrod iddynt gan 
anifeiliaid sy'n pori, a dylid nodi pellter priodol ar y 
cynllun hefyd. 
 
Mynediad Amaethyddol Newydd: dylid gosod 
amod bod raid gwneud y gwaith i gael gwared ar 
ran o'r gwrych ar gyfer y fynedfa rhwng Medi a 
chanol mis Chwefror, o ystyried bod y gyfraith yn 
gwarchod adar sy'n nythu. Dylid ychwanegu 
plannu gwrychoedd newydd y tu ôl i bob un o 
esgyll ochr y fynedfa newydd at y cynlluniau, a 
dylid gosod ffens atal da byw hefyd. 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Argymell bod yr amodau canlynol yn cael eu gosod 
ar unrhyw ganiatâd a roddir: 
 
H.1 Rhaid i'r mynediad gael ei gosod allan a'i 
hadeiladu'n gwbl unol â'r cynllun a gyflwynwyd cyn 
dechrau'r defnydd a ganiateir drwy hyn ac wedi 
hynny rhaid ei chadw'n rhydd rhag rhwystr parhaol 
a'i defnyddio at ddibenion mynediad yn unig. 
 
H.4            Rhaid adeiladu'r fynedfa gyda'i 
graddiant heb fod yn fwy na 1 : 20 am y 5 metr 
cyntaf yn ôl o ymyl agosaf y gerbydlon gyfagos. 
 
H.5 Rhaid adeiladu'r fynedfa gyda lleiniau 
gwelededd 2.4 metr x 90 metr ar y naill ochr a'r 
llall. O fewn y lleiniau gwelededd ni chaniateir 
unrhyw beth sy'n fwy na 1 metr yn uwch na lefel y 
gerbydlon gyfagos ar unrhyw adeg. 
 
H.17(a)    Rhaid cwblhau'r fynedfa gyda wyneb 
bitwmen / concrit am y 5 metr cyntaf o ymyl agosaf 
y Briffordd Sirol a bydd raid i'r system draenio dŵr 
wyneb fod wedi'i chwblhau a bod yn gweithio'n 
berffaith cyn dechrau'r defnydd a ganiateir drwy 
hyn. 
 
H.48         Rhaid cwblhau'r lle parcio ceir yn unol 
â'r manylion fel y'u cyflwynwyd cyn dechrau'r 
defnydd a ganiateir drwy hyn ac yna ei gadw at y 
dibenion hynny yn unig. 
 



H.37  Ni chaniateir i ddŵr wyneb o'r tu mewn i 
gwrtil y safle ollwng i'r briffordd sirol. Ni fydd 
unrhyw ddatblygiad yn cychwyn nes bod y 
manylion dylunio llawn ar gyfer draenio'r safle 
wedi'u cyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'u 
cymeradwyo ganddo. Ni chaniateir meddiannu 
unrhyw annedd nes bod y cynllun a 
gymeradwywyd wedi'i weithredu'n llawn ac er 
boddhad ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 
 
Yn ogystal, awgrymir y dylid darparu'r cyngor 
canlynol i'r Ymgeisydd: 
 
HA1 Ni fydd yr Awdurdod Priffyrdd yn gyfrifol am 
unrhyw ddŵr wyneb o'r ffordd sy'n dod i mewn i'r 
safle o ganlyniad i'r datblygiad. 
 
HA2 Ei gyfrifoldeb ef fydd gwneud a thalu am 
unrhyw waith addasu, ail-leoli a / neu waith i 
warchod unrhyw wasanaethau statudol ar y 
briffordd. 
 
HA3 Rhaid i'r Awdurdod Priffyrdd, ei Asiantiaid neu 
Gontractwr a gymeradwywyd ganddo adeiladu'r 
droedffordd a /neu'r groesfan ymyl ffordd sy'n 
ofynnol mewn cysylltiad â'r datblygiad hwn cyn y 
gellir defnyddio'r mynediad, a hynny ar gost yr 
ymgeisydd, a rhaid i'r gwaith fod wedi ei gwblhau 
cyn defnyddio'r cyfryw fynediad. 
 
HA5 Os yw'n dewis gwneud y gwaith ei hun /, dylid 
cynghori'r Ymgeisydd i wneud cais ysgrifenedig i'r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Priffyrdd, Trafnidiaeth 
ac Eiddo am y caniatâd angenrheidiol, fel sy'n 
ofynnol o dan Adran 171 Deddf Priffyrdd, 1980 i 
wneud gwaith o fewn y briffordd ar gyfer ffurfio'r 
droedffordd a / neu'r groesfan ymyl ffordd. 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales 

Rydym wedi adolygu'r cais cynllunio a gyflwynwyd 
i ni, ac o'r wybodaeth a ddarparwyd nid ydym o'r 
farn bod y datblygiad arfaethedig yn effeithio ar 
fater a restrir ar ein Pynciau Ymgynghori, 
Gwasanaeth Cynghori Cynllunio Datblygu: Pynciau 
Ymgynghori (Medi 2018). Felly nid oes gennym 
unrhyw sylw i'w wneud ar y datblygiad arfaethedig. 

Cynghorydd Eric Wyn Jones Dim ymateb 

Cynghorydd Dafydd Roberts Dim ymateb 

Cyngor Cymuned Llanddaniel Fab Community 
Council Dim Gwrthwynebiad 

Ymgynghoriadau Cynllunio YGC 

O 7 Ionawr 2019, bydd angen systemau draenio 
cynaliadwy ar gyfer pob datblygiad newydd o fwy 
nac 1 tŷ neu lle mae’r arwynebedd adeiladu yn 
100m2 neu fwy er mwyn rheoli dŵr wyneb ar y 



safle. Mae’n rhaid i systemau draenio dŵr wyneb 
gael eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau 
gofynnol ar gyfer draenio cynaliadwy a 
gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. 
 
Mae’n rhaid i’r systemau hyn gael eu cymeradwyo 
gan Gyngor Sir Ynys Môn yn ei rôl fel Corff 
Cymeradwyo SDCau (CCS) cyn i’r gwaith adeiladu 
gychwyn. Bydd dyletswydd ar y CCS i fabwysiadu 
systemau sy’n cydymffurfio, cyhyd a’u bod wedi eu 
hadeiladu ac yn gweithredu yn unol â’r cynigion a 
gymeradwywyd, gan gynnwys unrhyw amodau 
cymeradwyaeth y CCS. 
 
Does dim cynllun draenio wedi ei gyflwyno sy’n 
dangos y cynllun a fwriedir. O ganlyniad i faint a 
natur y datblygiad efallai y bydd angen cyflwyno 
cais am CCS cyn dechrau ar y gwaith adeiladu. 
 
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Parcio-
lonydd-a-theithio/Rheoli-llifogydd-a-
d%C5%B5r/Corff-cymeradwyo-systemau-draenio-
cynaliadwy-CCS.aspx 
 

 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cais trwy ysgrifennu at gymdogion . Y dyddiad diwethaf ar gyfer derbyn 
sylwadau oedd 16/07/2020. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, ni dderbyniwyd unrhyw lythyrau. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
21C162 - Cais amlinellol gyda rhai materion wedi eu cadw’n ôl ar gyfer codi dwy annedd  ynghyd â 
manylion llawn y fynedfa yn lle'r defnydd cyfreithlon o dir fel Iard Lo a gymeradwywyd dan gais cynllunio 
llawn A \ 2792 yn Parciau, Llanddaniel - Gwrthodwyd 01/02/2016 
 
 
FPL / 2020/3 - Cais llawn am addasiadau ac estyniadau gan gynnwys anecs ynghyd ag ymestyn y cwrtil 
yn Parciau, Llanddaniel - Caniatawyd 04/03/2020. 
 
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. Bydd yr estyniad yn cynyddu ôl-troed yr annedd gwreiddiol o tua 35% - 
40%. 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. Ni fydd diwygio'r cynllun a gymeradwywyd yn flaenorol yn ychwanegu cynyddu’r 
arwynebedd llawr heblaw am falconi i lawr cyntaf rhan ymwthiol yr estyniad a darparu drysau deublyg i'r 

https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Parcio-lonydd-a-theithio/Rheoli-llifogydd-a-d%C5%B5r/Corff-cymeradwyo-systemau-draenio-cynaliadwy-CCS.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Parcio-lonydd-a-theithio/Rheoli-llifogydd-a-d%C5%B5r/Corff-cymeradwyo-systemau-draenio-cynaliadwy-CCS.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Parcio-lonydd-a-theithio/Rheoli-llifogydd-a-d%C5%B5r/Corff-cymeradwyo-systemau-draenio-cynaliadwy-CCS.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Parcio-lonydd-a-theithio/Rheoli-llifogydd-a-d%C5%B5r/Corff-cymeradwyo-systemau-draenio-cynaliadwy-CCS.aspx


ddau lawr, gan ddarparu mynediad i'r balconi ar y llawr cyntaf a bydd yr iard flaen yn ychwanegu 
diddordeb at y ffasâd hwn. 
 
Mae’r cais hefyd yn cynyddu’r arwynebedd y bydd y cwrtil yn cael ei ymestyn 140m2 sydd gyfwerth â 
chynnydd o 13%. Bydd y fynedfa amaethyddol newydd yn dod yn lle’r giât bresennol sy’n darparu 
mynediad i’r cae lle bydd yr estyniad i’r cwrtil. Bydd y fynedfa newydd wedi’i lleoli tua 30m i’r gogledd-
ddwyrain o’r fynedfa bresennol a bydd yn darparu gwell gwelededd i’r rhai hynny sy’n cael mynediad i’r 
briffordd o’r cae.  
  
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 fyddant 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. Ni fydd ychwanegu balconi at y cynigion a gymeradwywyd yn flaenorol yn 
golygu unrhyw effeithiau pellach ar breifatrwydd perchnogion a deiliaid eiddo cyfagos o ystyried y 
gwahaniad rhwng yr anheddau hynny a safle'r cais hwn. 
I atgyfnerthu hyn, ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau yn erbyn y cynnig yn sgil yr ymgynghoriadau statudol. 
 
Priffyrdd 
 
Mae'r fynedfa amaethyddol newydd y bwriedir ei darparu o ddyluniad priodol a fydd yn cynnig ffordd mwy 
diogel i mewn ac allan o'r cae na'r fynedfa gyfredol o ystyried y bydd ganddi leiniau gwelededd priodol ac 
o gofio y byddai'r giât wedi ei gosod yn ôl o'r gerbydlon, tra bod y porth presennol yn dilyn llinell y ffens. 
Er bod y fynedfa wedi’i gosod yn ôl o'r gerbydlon, amherir ar welededd i'r gogledd ddwyrain oherwydd y 
gwrych sy’n creu’r ffin ac sydd ar ymyl y ffordd.  
 
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, a bod y datblygiad yn cael ei gyflawni yn unol â'r manylion a gyflwynwyd a'r amodau a 
awgrymir yn ymateb y swyddog priffyrdd i'r ymgynghoriad. 
 
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 a Bloc Arfaethedig - 1749-A3-02 
· Drychiadau Arfaethedig - 1749-A3-05  
. Drychiadau Arfaethedig - 1749-A3-06 
· Cynllun Llawr Gwaelod Arfaethedig - 1749-A3-07 
. Cynllun Sylfaen a Draenio Arfaethedig - 1749-A3-07 
· Cynllun Llawr Cyntaf Arfaethedig 1749-A3-08 
. Golygfa 3D arfaethedig - 1749-A3-09 
. Golygfa 3D arfaethedig - 1749-A3-12 
. Lluniad Adrannol- 1749-A3-16 (x2) 
. Dist Llawr - 1749-A3-18 
· Manylion Mynedfa Amaethyddol - 1749-A3-20 (x2) 
. Manyleb Plannu 
 
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
(04) Rhaid i'r mynediad gael ei gosod allan a'i hadeiladu'n gwbl unol â'r cynllun a gyflwynwyd cyn 
dechrau'r defnydd a ganiateir drwy hyn ac wedi hynny rhaid ei chadw'n rhydd rhag rhwystr 
parhaol a'i defnyddio at ddibenion mynediad yn unig. 
 
Rheswm: Er lles diolgelwch y briffordd 
 
(05) Rhaid adeiladu'r fynedfa gyda'i graddiant yn ddim mwy nag 1 mewn 20 am y 5 metr cyntaf yn 
ôl o ymyl agosaf y gerbydlon gyfagos. 
 
Rheswm: Er lles diolgelwch y briffordd 
 
(06) Rhaid adeiladu'r fynedfa gyda lleiniau gwelededd 2.4 metr x 90 metr ar y naill ochr a'r llall. O 
fewn y lleiniau gwelededd ni chaniateir unrhyw beth sy'n fwy na 1 metr yn uwch na lefel y 
gerbydlon gyfagos ar unrhyw adeg. 
 
Rheswm: Er lles diolgelwch y briffordd 
 
(07) Rhaid cwblhau'r fynedfa gyda wyneb bitwmen / concrit am y 5 metr cyntaf o ymyl agosaf y 
Briffordd Sirol a bydd raid i'r system draenio dŵr wyneb fod wedi'i chwblhau a bod yn gweithio'n 
berffaith cyn dechrau'r defnydd a ganiateir drwy hyn. 
 
Rheswm: Er lles diolgelwch y briffordd 
 
(08) Ni chaniateir i ddŵr wyneb o'r tu mewn i gwrtil y safle ollwng i'r briffordd sirol. Ni fydd unrhyw 
ddatblygiad yn cychwyn nes bod y manylion dylunio llawn ar gyfer draenio'r safle wedi'u cyflwyno 
i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'u cymeradwyo ganddo. Ni chaniateir meddiannu unrhyw annedd 
nes bod y cynllun a gymeradwywyd wedi'i weithredu'n llawn ac er boddhad ysgrifenedig yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol. 
 
Rheswm: Er lles diolgelwch y briffordd 
 
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.  


