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Penderfyniad ar yr Apêl 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

gan Richard E. Jenkins BA (Anrh) MSc MRTPI 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru 

Dyddiad y penderfyniad::  23-01-2023 

Cyfeirnod yr apêl: CAS-01854-W2J4N9    

Cyfeiriad y safle: Caeau Llwynteg, Blaenplwyf, SY23 4DH 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

• Gwneir yr apêl o dan adran 78 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn erbyn gwrthod 
rhoi caniatâd cynllunio amlinellol. 

• Gwneir yr apêl gan Mrs S V Evans Davies yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir Ceredigion. 

• Gwrthodwyd y cais Cyf: A210041, dyddiedig 15 Ionawr 2021, drwy hysbysiad dyddiedig 
20 Rhagfyr 2021. 

• Y datblygiad arfaethedig yw caniatâd cynllunio amlinellol gyda’r holl faterion wedi’u 
cadw’n ôl ac eithrio mynediad ar gyfer codi tri o anheddau'r farchnad agored gyda 
thirlunio cysylltiedig, mynediad i gerbydau, lle parcio a gwaith ategol. 

• Cynhaliwyd ymweliad safle ar 24 Tachwedd 2022.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Penderfyniad 

1. Caniateir yr apêl a rhoddir caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer codi 3 o anheddau’r 
farchnad agored a gwaith cysylltiedig ar Gaeau Llwynteg, Blaenplwyf, SY23 4DH, yn unol 
â thelerau’r cais, Cyf: A210041, dyddiedig 15 Ionawr 2021, yn ddarostyngedig i’r amodau 
a bennwyd yn yr atodlen atodedig.  

Materion Gweithdrefnol 

2. Cymerwyd y disgrifiad o’r datblygiad a amlinellwyd yn nhempled llythyr y penderfyniad 
uchod o’r Ffurflen Gais. Fodd bynnag, disgrifir y datblygiad ar Hysbysiad Penderfyniad y 
Cyngor fel: “Codi 3 o anheddau’r farchnad agored a gwaith cysylltiedig”. Dywedodd yr 
apelydd ar y Ffurflen Apêl na fu unrhyw gytundeb i’r newid disgrifiad, er yr eglurwyd ers 
hynny nad oes unrhyw wrthwynebiad i’r apêl gael ei hystyried ar sail y disgrifiad 
diwygiedig.  

3. O ystyried bod y disgrifiad diwygiedig o’r datblygiad yn gyson â hwnnw a amlinellwyd ar y 
Ffurflen Gais i’r graddau ei fod yn cyfeirio at godi tri o anheddau’r farchnad agored a 
gwaith cysylltiedig, rwyf yn fodlon nad oes unrhyw ragfarn i’r apêl gael ei phenderfynu ar 
sail y disgrifiad diwygiedig. Wrth ddod i’r casgliad hwn, rwyf wedi bod yn arbennig o 
ystyriol bod y cais wedi’i wneud yn amlinellol gyda’r holl faterion, ac eithrio’r mynediad, 
gan gynnwys y materion tirlunio y cyfeiriwyd atynt yn y disgrifiad o’r datblygiad ar y 
Ffurflen Gais, wedi’u cadw yn ôl i benderfynu arnynt yn ddiweddarach. 
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4. Cyflwynodd yr apelydd gynlluniau diwygiedig drwy’r broses cais cynllunio. Penderfynodd 
y Cyngor y cais ar sail y cynlluniau diwygiedig ac, er tegwch, byddaf yn penderfynu’r apêl 
ar yr un sail. 

5. Cafodd ymgymeriad unochrog, a gyflwynwyd o dan ddarpariaethau Adran 106 y Ddeddf 
uchod, ei gyflwyno yng ngham ‘sylwadau terfynol’ y broses apêl. Mae’r Cyngor wedi cael 
y cyfle i wneud sylwadau ar y ddogfen hon ac mae wedi cadarnhau, ymhlith pethau eraill, 
bod y rhwymedigaeth yn gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer cyfraniad tuag at dai 
fforddiadwy. Mae’r Cyngor, felly, wedi tynnu’n ôl ei ail reswm dros wrthod. Rwyf innau 
wedi ystyried y cyfryw faterion, ac rwy’n fodlon bod y cyfraniad tuag at dai fforddiadwy yn 
angenrheidiol a bod yr ymgymeriad fel arall yn bodloni’r profion deddfwriaethol a pholisi 
ar gyfer rhwymedigaethau cynllunio. Byddaf, felly, yn rhoi pwys dyladwy iddo wrth 
benderfynu’r apêl, ac yn cyfyngu fy rhesymeg i’r prif fater sy’n destun dadlau.  

Prif Fater 

6. Y prif fater yw effaith y datblygiad arfaethedig ar ddiogelwch cerddwyr a diogelwch ar y 
ffordd.  

Rhesymau 

7. Mae’r apêl yn ymwneud â pharsel o dir wedi’i leoli oddi ar ymyl ddwyreiniol cefnffordd yr 
A487 ym Mlaenplwyf. Mae’r safle’n goleddfu’n raddol i ffwrdd oddi wrth yr A487, tuag at 
dir amaethyddol agored. Mae’r safle wedi’i ffinio i’r de gan eiddo preswyl sefydledig, a 
adwaenir fel Tegfan a Dolwerdd, a chan ysgubor gerrig i’r gogledd. Hefyd, ceir nifer o 
eiddo preswyl eraill yn y cyffiniau ehangach. Mae’r rhain yn cynnwys rhes o 4 eiddo 
preswyl teras a adwaenir yn lleol fel Teras Llwynteg, sydd wedi’u lleoli gyferbyn â safle’r 
apêl, ar ochr orllewinol yr A487. 

8. Mae cynnig yr apêl yn ceisio caniatâd cynllunio ar gyfer 3 o anheddau’r farchnad agored 
a gwaith cysylltiedig. Er bod y gosodiad mewnol yn parhau’n fater a gadwyd yn ôl, mae’r 
‘Cynllun Safle 3’ a gyflwynwyd [Cyf: 496/04 B, a dderbyniwyd gan y Cyngor ym mis Medi 
2021] yn dangos y byddai’r datblygiad yn cynnwys 3 o anheddau sengl, bob un ohonynt 
yn cael eu gwasanaethu gan le parcio oddi ar y stryd drwy ffordd ystâd fewnol sy’n 
arwain yn uniongyrchol o’r A487. Mae trefniadau parcio oddi ar y stryd ar gyfer 4 cerbyd 
arall yn cael eu cynnig hefyd i fodloni’r angen y dywedid ei bod yn gysylltiedig â rhai o’r 
anheddau presennol sydd wedi’u lleoli yn Nheras Llwynteg. 

9. Mae’r Cyngor yn gwrthwynebu’r datblygiad arfaethedig ar y sail y byddai’n methu darparu 
trefniadau mynediad digonol i wasanaethu’r datblygiad arfaethedig. Mae’n ymddangos 
bod safbwynt y Cyngor  yn hyn o beth wedi’i ddylanwadu’n gryf gan y sylwadau a 
gyflwynwyd gan Asiantaeth Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru (WGTRA) sydd wedi amlinellu 
cyfres o ‘wrthwynebiadau daliadol’. Mae’r gwrthwynebiadau hyn yn ymwneud â diffyg 
gwybodaeth canfyddedig ynglŷn â’r trefniadau parcio arfaethedig a’r goblygiadau yn sgil 
hynny ar gyfer cyflawni gwelededd digonol. Codwyd pryderon hefyd yn ymwneud â 
threfniadau cynnal a chadw arfaethedig, diogelwch cerddwyr a threfniadau casglu 
sbwriel. 

10. O ran y mater parcio, codwyd pryderon ynglŷn â’r ffaith fod cerbydau wedi’u parcio’n aml 
“oddi ar y gerbytffordd” ar hyd ffryntiad safle’r apêl. Dywedir bod y cerbydau hyn yn 
gysylltiedig â’r defnydd preswyl o dri o’r eiddo preswyl presennol a leolir ar hyd Teras 
Llwynteg. Nid oes gennyf unrhyw reswm i amau’r ffaith fod cerbydau’n gysylltiedig â’r 
anheddau hyn yn parcio yn y lleoliad hwn, er ei bod yn werth nodi bod y dystiolaeth a 
gyflwynwyd gyda’r apêl, ac yn wir yr arsylwadau a wneuthum adeg f’ymweliad â’r safle, 
yn cadarnhau bod y cyfryw drefniadau parcio yn digwydd ar y droedffordd i gerddwyr. 
Beth bynnag, haerir bod gan y cyfryw drefniadau hirsefydlog oblygiadau i’r datblygiad 
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arfaethedig gan y byddai parhau i barcio cerbydau ar y droedffordd sy’n ffryntio safle’r 
apêl yn debygol o rwystro gwelededd angenrheidiol o fynediad y safle. I’r gwrthwyneb 
honnir, pe bai’r trefniadau parcio presennol yn dod i ben o ganlyniad i’r datblygiad, y 
byddai’r cerbydau yn cael eu dadleoli heb unrhyw drefniadau amgen. 

11. I gydnabod y pryderon hyn, mae’r apelydd wedi cytuno i wneud darpariaeth ar gyfer 4 o 
faeau parcio oddi ar y stryd o fewn safle’r apêl. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, mae 
hyn yn ychwanegol at y trefniadau parcio sy’n gysylltiedig â’r anheddau arfaethedig. 
Mae’r cynnig i ddarparu 4 bae parcio ychwanegol yn seiliedig ar arolygon parcio’r 
apelydd ei hun sy’n dynodi nad oes mwy na dau gerbyd yn parcio ar y droedffordd i 
gerddwyr y tu allan i ffrynt safle’r apêl ar unrhyw un adeg benodol. Nid yw’r canfyddiadau 
hyn yn anghyson â’r sefyllfa adeg f’archwiliad o’r safle, er bod tystiolaeth eilaidd yn 
awgrymu bod hyd at dri char yn parcio yn y cyfryw leoliadau. Nid oes unrhyw arolygon 
neu asesiadau argyhoeddiadol, sy’n benodol i’r safle, wedi’u cyflwyno yn groes i’r 
dystiolaeth hon. 

12. Er hyn, mae’r Cyngor a’r WGTRA yn parhau i haeru y byddai’r datblygiad yn gwneud 
darpariaeth barcio annigonol i ddarparu ar gyfer anghenion meddianwyr anheddau 
presennol yn Nheras Llwynteg. Yn benodol, maent yn honni y dylid gwneud darpariaeth 
ar gyfer 1 lle fesul ystafell wely ar gyfer bob un o’r 3 eiddo teras yn Nheras Llwynteg sydd 
heb gyfleusterau parcio presennol oddi ar y stryd. Cymerir y gofyniad hwn o Ganllawiau 
Cynllunio Atodol (CCA) mabwysiedig y Cyngor o’r enw ‘Safonau Parcio Cyngor Sir 
Ceredigion’ (2015) ac mae’n gyfystyr ag angen am 9 o leoedd parcio. Mae’r WGTRA yn 
dadlau hefyd y dylai man parcio pellach gael ei ddarparu ar gyfer ymwelwyr â’r eiddo 
presennol hynny. 

13. Yn unol â darpariaethau’r CCA dywededig, mae’r WGTRA wedi adolygu’r gofynion parcio 
yng ngoleuni rhinweddau cynaliadwyedd y safle, ac wedi dod i’r casgliad nad oes unrhyw 
gyfiawnhad dros ofyniad parcio llai yn yr achos hwn. Mae’n haeru, felly, y dylai 10 o 
leoedd parcio oddi ar y stryd gael eu darparu o fewn safle’r apêl i ddarparu ar gyfer 
anghenion meddianwyr yr eiddo yn Nheras Llwynteg. Mae amod cynllunio a fyddai’n 
mynnu bod 10 o leoedd parcio yn cael eu darparu fel mesur lliniaru ar gyfer y cerbydau 
wedi’u dadleoli, ac i leihau’r risg y bydd cerbydau’n parcio o fewn llain welededd y 
mynediad arfaethedig, wedi’i gyflwyno felly fel rhan o gyflwyniadau ysgrifenedig WGTRA. 

14. Wrth ystyried y cyfryw faterion, mae’n berthnasol nodi bod Cylchlythyr Llywodraeth 
Cymru 016/2014: Defnyddio Amodau Cynllunio i Reoli Datblygu (2014) yn mynnu bod 
amodau cynllunio, ymhlith pethau eraill, yn ‘angenrheidiol’ ac ‘yn ymwneud yn deg ac yn 
rhesymol â’r datblygiad sydd i’w ganiatáu’. Yn yr achos hwn, er y byddai’r mynediad 
arfaethedig yn dadleoli cerbydau sydd, yn hanesyddol, wedi parcio ar hyd y droedffordd i 
gerddwyr, ni fyddai’r datblygiad yn arwain at golli unrhyw fannau parcio ffurfiol. Fel y 
cyfryw, a chan ystyried y ffaith na ddylid defnyddio amodau cynllunio i unioni materion 
presennol, canfyddaf fod yr amod a awgrymir sy’n mynnu darparu lleoedd parcio oddi ar 
y stryd i ddiwallu angen presennol, yn methu â bodloni’r profion polisi uchod. Nodaf y 
pryderon ynglŷn â’r risg y bydd cerbydau yn parhau i barcio ar y ffordd sy’n ffryntio safle’r 
apêl. Fodd bynnag, o ystyried bod pwerau digonol gan y Cyngor o dan ddeddfwriaeth ar 
wahân i reoli’r cyfryw faterion, nid wyf wedi fy mherswadio y byddai’r datblygiad yn 
tanseilio’n sylweddol lefelau cyfredol diogelwch ar y ffordd. 

15. O ran y materion eraill, mae’r WGTRA wedi cadarnhau ers hynny y gellir mynd i’r afael yn 
ddigonol â materion cynnal a chadw a mabwysiadu drwy gyfamodau’r ymgymeriad 
unochrog, darpariaethau deddfwriaethol eraill a defnyddio amodau cynllunio. Nid oes 
gennyf unrhyw reswm i lunio casgliad gwahanol ar y cyfryw faterion. Mae’n ymddangos 
bod dadl ynghylch mater symudiadau cerddwyr. Fodd bynnag, byddai’r datblygiad yn 
gymedrol o ran graddfa, a byddai’n cael ei wasanaethu gan lwybr troed i gerddwyr. Fel y 
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cyfryw, a chan ystyried y ffaith y canfûm uchod y byddai amod cynllunio sy’n mynnu 
darparu 10 o leoedd parcio oddi ar y stryd i wasanaethu anheddau wedi’u lleoli ar ochr 
gyferbyn y ffordd yn methu â bodloni’r profion polisi, nid wyf o’r farn bod darparu 
croesfannau heb eu rheoli yn angenrheidiol. Gellid mynd i’r afael â threfniadau casglu 
sbwriel drwy ddefnyddio amodau cynllunio. Nid yw’r cyfryw faterion, felly, yn cyfiawnhau 
atal caniatâd cynllunio.  

16. Felly, ar sail y dadansoddiad blaenorol, canfyddaf na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn 
creu risg sylweddol i ddiogelwch cerddwyr na diogelwch ar y ffordd, yn ddarostyngedig i 
bennu amodau cynllunio. Byddai’r datblygiad, felly, yn cydymffurfio’n fras â byrdwn 
Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Ceredigion 2007- 2022 (Mabwysiadwyd yn 2013) 
(CDLl), gan gynnwys Polisïau DM03, DM05, DM06 a DM09. Am yr un rhesymau, byddai 
hefyd yn gyson â nodau cyffredinol Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, 2021) (PPW), 
Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth (2007) (TAN18).  

17. Am y rhesymau hyn, a chan ystyried yr holl faterion a godwyd, deuaf i’r casgliad y dylid 
caniatáu’r apêl yn ddarostyngedig i amodau. Rwyf wedi ystyried y ddyletswydd i wella lles 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn unol â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy, o dan adran 3 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015. Rwyf hefyd wedi ystyried y ffyrdd o weithio a amlinellwyd yn adran 5 y Ddeddf, ac 
rwyf o’r farn fod y penderfyniad hwn yn gyson â’r egwyddor datblygu cynaliadwy Ddeddf 
drwy ei gyfraniad tuag at amcan llesiant Gweinidogion Cymru. 

18. Heb ragfarnu ei achos, mae’r Cyngor wedi awgrymu bod 20 o amodau cynllunio’n cael eu 
penni pe bai’r apêl yn cael ei chaniatáu. Mae hefyd yn cadarnhau’r 9 o amodau cynllunio 
ychwanegol a awgrymwyd gan WGTRA. Rwyf wedi ystyried yr amodau a awgrymwyd 
gan y sefydliadau hyn, ac ar ôl rhoi ystyriaeth i’r cyngor yng Nghylchlythyr 16/2014 LlC, 
rwyf wedi addasu geiriad rhai ohonynt er budd eglurder a chywirdeb. Hefyd, nid wyf 
ychwaith wedi pennu’r amodau hynny nad ydynt yn bodloni’r profion perthnasol. 

19. Nid wyf wedi gweld unrhyw dystiolaeth i gyfiawnhau gwyro oddi wrth y cyfnodau amser 
dechrau safonol. Rwyf, felly, wedi diwygio amodau awgrymedig rhifau 2 a 3 y Cyngor yn 
unol â hynny. Byddai Amod Rhif 9 o atodlen amodau awgrymedig y Cyngor yn dod o dan 
ddeddfwriaeth ar wahân ac nid ydyw, felly, yn bodloni’r profion perthnasol. Yn y 
cyfamser, mae amod awgrymedig Rhif 11 y Cyngor wedi’i ddiwygio i fynnu gwelliannau i 
fioamrywiaeth yn syml. Mae hyn oherwydd bod tirlunio yn parhau’n fater a gadwyd yn ôl, 
a gellir ei reoli’n ddigonol yn y cam materion a gadwyd yn ôl. Mae Amodau Rhifau 13 i 20 
awgrymedig y Cyngor naill ai’n anfanwl neu’n dod o dan ddeddfwriaeth ar wahân, ac nid 
ydynt, felly, yn bodloni’r profion angenrheidiol. 

20. Ceir rhywfaint o orgyffwrdd rhwng amodau awgrymedig Rhifau 6, 7 ac 8 y Cyngor a’r 
amodau a awgrymwyd gan WGTRA. Maent felly wedi’u diwygio/uno lle bo’n berthnasol i 
sicrhau eu bod yn bodloni’r profion polisi ac yn osgoi dyblygu. Rwyf wedi amlinellu uchod 
pam mae Amodau awgrymedig Rhifau 1, 2 a 3 WGTRA yn methu bodloni’r profion polisi. 
Nid ydynt wedi’u pennu, felly. Nid yw Amod awgrymedig Rhif 9 WGTRA wedi’i bennu 
ychwaith gan fod diffyg manwl gywirdeb iddo a diffyg cymal gweithredu/ gorfodi, ac ni 
fyddai unrhyw rym iddo felly. Beth bynnag, nid wyf wedi gweld unrhyw beth i awgrymu na 
ellid mynd i’r afael yn foddhaol â’r cyfryw faterion drwy ddarpariaethau deddfwriaeth ar 
wahân. 

Richard E. Jenkins 

AROLYGYDD   



Cyf: CAS-01854-W2J4N9 

5 

Atodlen Amodau Cynllunio 

1) Rhaid i fanylion edrychiad, tirlunio, gosodiad, a graddfa, (a elwir o hyn ymlaen "y 
materion a gadwyd yn ôl") gael eu cyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’u 
cymeradwyo ganddo’n ysgrifenedig cyn bod unrhyw ddatblygiad yn dechrau, a rhaid 
cyflawni’r datblygiad yn unol â’r manylion cymeradwy 

RHESWM: Cydymffurfio ag Adran 92 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, fel y’i 
diwygiwyd gan Adran 51 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. 

2) Rhaid dechrau’r datblygiad naill ai cyn i 5 mlynedd ddod i ben o ddyddiad y caniatâd 
hwn neu cyn i 2 flynedd ddod i ben o ddyddiad cymeradwyo’r olaf o’r materion a 
gadwyd yn ôl i’w cymeradwyo, pa un bynnag yw’r hwyraf.  

RHESWM: Cydymffurfio ag Adran 92 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, fel y’i 
diwygiwyd gan Adran 51 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. 

3) Rhaid gwneud unrhyw gais am gymeradwyo’r materion a gadwyd yn ôl i’r awdurdod 
cynllunio lleol ddim hwyrach na 3 blynedd o ddyddiad y caniatâd hwn. 

RHESWM: Cydymffurfio ag Adran 92 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, fel y’i 
diwygiwyd gan Adran 51 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. 

4) Rhaid cyflawni’r datblygiad yn unol â’r cynlluniau a’r dogfennau cymeradwy canlynol: 
Cynllun Lleoliad 496/01 Rhagfyr 2020; Cynllun Safle 3 496/04 B Medi 2021; Trefniant 
Mynediad Safonol Mabwysiedig 1469 004 B Tachwedd 2021. 

RHESWM: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei gyflawni yn unol â’r dogfennau, 
cynlluniau a lluniadau cymeradwy a gyflwynwyd gyda’r cais. 

5) Rhaid dylunio’r anheddau arfaethedig yn unol â’r terfynau uchaf ac isaf fel y’u 
datganwyd yng nghynllun dangosol Rhif 496/04B a rhaid iddynt beidio â bod 
uwchlaw’r terfynau uchaf: Hyd/Dyfnder - 8m - 18m ar y mwyaf; Lled - 6m - 12m ar y 
mwyaf; Uchafswm uchder o lefel y ddaear i’r crib - 8m ar y mwyaf.  

RHESWM: Er budd cymeriad a golwg yr ardal - Polisi DM06  

6) Cyn meddiannu’r anheddau, rhaid i gynllun ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu gael 
ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’i gymeradwyo ganddo’n ysgrifenedig mewn 
ymgynghoriad ag Asiantaeth Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru (WGTRA). Rhaid 
gweithredu’r cynllun fel y’i cymeradwywyd a’i gadw felly am byth. 

RHESWM: Er budd diogelwch ar y ffordd - Polisïau DM03, DM04, DM05, DM06 a 
DM09. 

7) Cyn dechrau unrhyw waith ar y safle, rhaid i gynllun manwl o fynediad y safle gael ei 
gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’i gymeradwyo ganddo’n ysgrifenedig. Rhaid 
gweithredu’r cynllun cymeradwy yn llawn cyn meddiannu unrhyw rai o’r anheddau a 
gymeradwyir drwy hyn a rhaid iddo gynnwys y canlynol man lleiaf:  

a. Cysylltedd i gerddwyr;  

b. Marciau Ffordd a lluniad arwyddion gan gynnwys atodlen;  

c. Adeiladwaith hwyluso Goleuadau Stryd;  

ch. Manylion a manylebau adeiladu palmentydd.  

RHESWM: Er budd diogelwch ar y ffordd - Polisïau DM03, DM04, DM05, DM06 a 
DM09. 
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8) Ni chaiff unrhyw ddatblygiad ddechrau hyd nes bod yr amlenni mynediad a lleiniau 
gwelededd arfaethedig cymeradwy wedi’u darparu, yn unol â’r cynlluniau a’r lluniadau 
cymeradwy. Rhaid cadw’r mynediad a’r lleiniau gwelededd am byth ar ôl hynny.  

RHESWM: Er budd diogelwch ar y ffordd - Polisïau DM03, DM04, DM05, DM06 a 
DM09. 

9) Cyn dechrau unrhyw waith ar y safle, rhaid cyflwyno Cynllun Safle Adeiladu a Rheoli 
Traffig (CSTMP) i’r awdurdod cynllunio lleol a’i gymeradwyo ganddo’n ysgrifenedig, 
mewn ymgynghoriad ag WGTRA. Rhaid gweithredu’r CSTMP cymeradwy fel y’i 
cymeradwywyd cyn dechrau unrhyw waith ar y safle.  

RHESWM: Er budd diogelwch ar y ffordd - Polisïau DM03, DM04, DM05, DM06 a 
DM09. 

10) Ni cheir meddiannu’r anheddau a gymeradwyir drwy hyn hyd nes bod ffordd fewnol yr 
ystâd, pennau troi, troedffyrdd a goleuadau stryd sy’n arwain at yr annedd honno 
wedi’u darparu, ynghyd â darpariaeth parcio ceir a mannau troi ar gyfer yr annedd 
honno, yn unol â’r cynllun gosodiad safle arfaethedig cymeradwy. Rhaid cadw’r ffyrdd 
ystad mewnol, troedffyrdd, llwybrau cysylltu cerddwyr, goleuadau stryd, darpariaeth 
parcio ceir a phennau troi am byth ar ôl hynny. 

RHESWM: Er budd diogelwch ar y ffordd - Polisïau DM03, DM04, DM05, DM06 a 
DM09. 

11) Cyn meddiannu’r anheddau a gymeradwyir drwy hyn, rhaid i gynllun goleuadau allanol 
gael ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’i gymeradwyo ganddo’n ysgrifenedig. 
Rhaid gweithredu’r cynllun cymeradwy fel y’i cymeradwywyd a’i gadw am byth.  

RHESWM: Er budd ecoleg leol - Polisïau DM06, DM14 a DM15.  

12) Ni chaiff unrhyw ddatblygiad fynd rhagddo hyd nes bod cynllun gwella ecolegol manwl 
wedi’i gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol a’i gymeradwyo ganddo’n ysgrifenedig. 
Rhaid gweithredu’r cynllun cymeradwy yn llawn cyn bod yr anheddau’n cael eu 
meddiannu, a rhaid ei gadw felly am byth.  

RHESWM: Er budd ecoleg leol - Polisïau DM14 a DM15. 

13) Rhaid i’r anheddau a gymeradwyir drwy hyn gynnwys darpariaeth seilwaith band eang 
‘all drosglwyddo data ar gyfradd gigadid’.  

RHESWM: Yn unol â Pholisi 13 Cymru’r Dyfodol 2040.  
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