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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
1.1 Mae'r adroddiad hwn yn cyd-fynd â’r ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol  

(CCA) drafft ar siopau tecawê poeth a fydd, os byddant yn cael eu 
mabwysiadu, yn cael eu defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. 

 
2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
2.1 Darparu gwybodaeth, a gofyn am sylwadau, ynglŷn â chynnwys y CCA drafft 

cyn ceisio cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Cynllunio i gynnal ymgynghoriad 
cyhoeddus.   
 

2.2 Mae Aelodau o'r Grŵp Llywio Aelodau Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) wedi 
gofyn bod y CCA drafft yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Trwyddedu cyn ei 
gymeradwyo gan y Pwyllgor Cynllunio.   

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Yr argymhelliad yw bod y Pwyllgor Trwyddedu yn derbyn yr adroddiad hwn a’r 

CCA drafft er gwybodaeth, ac yn darparu sylwadau i lywio'r drafft terfynol ar 
gyfer ymgynghoriad. 

 
4. Manylion yr adroddiad. 
 
4.1 Ar ôl mabwysiadu'r CDLl ar 4 Mehefin, 2013, cytunodd y Cyngor i ddwyn 

ymlaen y gyfres bresennol o CCA, gan gynnwys CCA 11 – Siopau Tecawê 
Poeth.  Fodd bynnag, o ystyried y gwahaniaethau rhwng y Cynllun Datblygu 
Unedol (CDU) blaenorol a pholisïau'r CDLl, a newid yn y cyd-destun ers i'r 
CCA presennol gael ei fabwysiadu yn 2003, ystyrir ei bod yn briodol i 
gynhyrchu CCA wedi’i ddiweddaru ar y pwnc hwn.  Os bydd yn cael ei 
fabwysiadu, bydd y CCA yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth asesu 
ceisiadau cynllunio. 

 
4.2 Mae'r CCA yn ategu polisïau Cynllun Datblygu Lleol trwy ddarparu arweiniad 

pellach (ar gyfer y Cyngor, datblygwyr a'r cyhoedd) ar leoliadau derbyniol a 



  

materion gweithredol y mae'n rhaid cael sylw fel rhan o unrhyw gais cynllunio.  
Bwriedir i gario ymlaen â rhan fwyaf o'r gofynion a gynhwysir yn y CCA 
presennol.  Y prif newid yn y canllawiau yw'r bwriad i gyflwyno cyfyngiad ar 
siopau tecawê poeth newydd o fewn 400m i unrhyw ffin ysgol.    

 
4.3 Bydd y CCA drafft yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio ar 30 Gorffennaf 

am gymeradwyaeth i ymgynghori.  Byddai'r cyfnod ymgynghori cyhoeddus yn 
para o leiaf 8 wythnos a disgwylir iddo ddechrau ym mis Medi 2014. Bydd 
canlyniadau'r ymgynghoriad yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Pwyllgor Cynllunio 
gyda CCA terfynol i’w mabwysiadu.   

 
5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Blaenoriaethau corfforaethol 2012-17. Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y CCA yn 

cyfrannu at flaenoriaeth ganlynol y Cyngor: 

 Datblygu'r economi leol - drwy ddarparu cyfarwyddyd ar gyfer busnesau 
sy'n ceisio datblygu siopau tecawê yn Sir Ddinbych. 

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Ni ragwelir bydd derbyn yr adroddiad hwn er gwybodaeth, a mabwysiadu 

dilynol y CCA yn creu unrhyw gost ychwanegol.  
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd 

am y penderfyniad?  Dylid cynnwys yr Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb a gwblhawyd fel atodiad i’r adroddiad. 

 
7.1 Ni chredir bod angen AEC ar gyfer yr adroddiad gwybodaeth hwn.  Mae'r 

canllawiau a gynhwysir yn y CCA drafft yn ategu'r polisïau yn y Cynllun 
Datblygu Lleol, y gwnaethpwyd AEC llawn ar ei gyfer ym mis Mai 2011. 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill?  
 
8.1 Bydd ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol yn cael ei gynnal yn dilyn 

cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Cynllunio. Ymgynghorwyd yn anffurfiol ar y 
CCA drafft gyda swyddogion yn y Gwasanaeth Tai a Datblygu Cymunedol, 
Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, y Gwasanaeth Addysg, 
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.   

 
8.2 Mae mewnbwn ar gynnwys y CCA hefyd wedi cael ei ddarparu trwy gyfrwng 

sesiwn gweithdy a gynhaliwyd gyda Grŵp Llywio Aelodau’r CDLl. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Dylai unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â'r canllawiau hyn gael eu cynnwys o 

fewn y cyllidebau presennol. 
 
10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 

lleihau? 
 



  

10.1 Heb CCA wedi’i ddiweddaru, ni fydd y Cyngor yn gallu gweithredu’r gofynion y 
mae'n eu hystyried yn angenrheidiol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ar 
gyfer siopau tecawê poeth.  Mae'r CCA presennol yn ategu polisïau yn y 
Cynllun Datblygu Unedol, a ddisodlwyd gan y CDLl ym Mehefin 2013, ac mae 
felly wedi dyddio. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
11.1 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol (2004). 


