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1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 

1.1 Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â phenderfyniad y Pwyllgor Cynllunio i wrthod y 
datblygiad uchod, ac mae'r Cyngor wedi cael rhybudd ymlaen llaw gan yr Arolygiaeth 
Gynllunio bod apêl yn cael ei gyflwyno, gyda chais ar gyfer delio â’r apêl mewn 
Gwrandawiad. 
 

1.2 Bydd yr adroddiad yn rhoi gwybodaeth gefndir berthnasol i’r Aelodau ac yn gofyn i’r 
Aelodau benodi dau gynrychiolydd a chytuno i ddefnyddio ymgynghorydd cynllunio i 
gynorthwyo gyda chyflwyno’r achos yn yr Ymchwiliad yn unol â Phara. 9.3 y Protocol 
Ymglymiad Aelodau ac Apeliadau Cynllunio.  

 
 

2. CEFNDIR  
 

2.1 Mae'r apêl cynllunio wedi deillio o benderfyniad y Pwyllgor i wrthod cymeradwyo 
cynigion ar gyfer addasu adeilad presennol yn annedd ar dir Neuadd Llanbedr.  

 
2.2 Cafodd y cais cynllunio ei ystyried yn y Pwyllgor Cynllunio ar 14 Mai 2014, ac 

argymhelliad y Swyddogion oedd RHOI caniatâd.  Penderfynodd y Pwyllgor WRTHOD 
caniatâd cynllunio, am y rhesymau canlynol:  

 
1. Ym marn yr Awdurdod Cynllunio Lleol, nid yw'r cynigion yn cydymffurfio â phrawf ii Polisi 

PSE4 Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych o ran nad yw'r annedd yn cael ei chynnig fel 
uned fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol, ac felly ni fyddai'n cyfrannu at gyflawni tai 
fforddiadwy yn unol â strategaethau'r Cyngor. 
 

2. Nid yw’r cynnig i ymestyn y cwrtil preswyl y tu hwnt i'r hyn a gymeradwywyd fel rhan o'r 
caniatâd cynllunio sy'n bodoli 16/2009/1155/PF, gan gynnwys datblygu tŷ haf ar wahân, 
yn cael ei ystyried yn dderbyniol mewn egwyddor ac o ran effaith ffisegol o ran Polisi 
VOE2 Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych gan y byddai'n cael effaith weledol annerbyniol 
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ac yn achosi niwed annerbyniol i gymeriad ac ymddangosiad y dirwedd o fewn Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. 

 
 
2.4 Cynigiwyd y penderfyniad i wrthod caniatâd gan y Cynghorydd Huw O. Williams a’i 

eilio gan y Cynghorydd Huw Hildich-Roberts.  
 
2.5 Y dyddiad ar y Dystysgrif Penderfyniad ffurfiol oedd 14 Mai 2014. 

 
2.6   Fel sy'n wir mewn sefyllfaoedd tebyg, bydd Swyddogion y Cyngor a’r Ymgynghorydd 

yn darparu’r cymorth angenrheidiol yn ystod yr Ymchwiliad. 
 

 
3. Y PENDERFYNIAD Y GOFYNNIR AMDANO 

 
3.1 Gan fod y penderfyniad i wrthod yn groes i argymhelliad y Swyddog, mae angen dilyn 

y Protocol a fabwysiadwyd ar gyfer ymdrin ag Apeliadau Cynllunio a Chynnwys 
Aelodau, a dyna pam y gofynnir am benderfyniad y Pwyllgor ar y canlynol: 
 
Mae paragraff 9.3 yn nodi: 
“Bydd yn ofynnol i Aelodau'r Pwyllgor Cynllunio roi tystiolaeth mewn ymchwiliad neu 
wrandawiad anffurfiol mewn apeliadau lle mae argymhelliad swyddog wedi ei wrthdroi.  
Bydd y Pwyllgor Cynllunio’n penodi cynrychiolwyr i roi tystiolaeth yn y 
gwrandawiad/ymchwiliad (fel arfer cynigydd ac eilydd y cynnig)". 
 

3.2 Mae’r angen i ddefnyddio ymgynghorydd Cynllunio i gyflwyno achos y Cyngor, hefyd 
yn gofyn am benderfyniad gan y Pwyllgor i ganiatáu i Swyddogion symud ymlaen 
gyda'r trefniadau angenrheidiol mewn pryd ar gyfer paratoi’r Datganiad Achos, a 
chyflwyno tystiolaeth yn yr Ymchwiliad ei hun. 

 
 
4. ARGYMHELLIAD  

 
4.1 Bod y Pwyllgor Cynllunio yn penodi dau gynrychiolydd i roi tystiolaeth yn yr 

Ymchwiliad. 
 
4.2 Bod y Pwyllgor Cynllunio yn cytuno i ddefnyddio Ymgynghorydd Cynllunio i amddiffyn y 

rhesymau dros wrthod. 
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