
Y PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 

Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, 
Neuadd y Sir, Rhuthun, ddydd Mercher 18 Mehefin 2014 am 9.30am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr J.R. Bartley (Cadeirydd), I W Armstrong, J A Butterfield, J 
Chamberlain-Jones, W L Cowie, J A Davies, M Ll Davies, R J Davies, S A 
Davies, C. Hughes, T.R. Hughes, P M Jones, G M Kensler (arsylwr), M. 
McCarroll, W M Mullen-James, R M Murray, P W Owen, D Owens, T M Parry, 
P Penlington, A Roberts, D Simmons, J Thompson-Hill, J S Welch, C H 
Williams, C L Williams a H O Williams  
 

HEFYD YN BRESENNOL 
 

Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (Graham Boase), Prif Gyfreithiwr 
(Cynllunio a Phriffyrdd) (Susan Cordiner), Prif Swyddog Cynllunio (Ian 
Weaver), Uwch Swyddog Cefnogi (Judith Williams) a Chyfieithydd (Sandra 
Williams). 
 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A Jones a 
B Tasker 
  
Nodwyd bod y Cynghorydd Ann Jones wedi cymryd lle'r Cynghorydd 
James Davies fel cynrychiolydd y Grŵp Ceidwadol ar y Pwyllgor 
Cynllunio a hynny ar unwaith.  Croesawyd y Cynghorydd Paul 
Penlington hefyd ar y Pwyllgor. 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD 
 

Nododd y Cynghorydd M Ll Davies bod ganddo gysylltiad yn Eitem 
Rhaglen Rhif 6.  
 

 
3 MATERION BRYS: Adroddiad Hwyr - Protocol ar gyfer Panelau 

Archwilio Safle 
 
 

4   COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 14 Mai 2014 
Cytunwyd eu bod yn gofnod cywir gyda diwygiad i gofnodi bod y 
Cynghorydd Stuart Davies wedi gofyn am gael diwygio’r nodiadau 
mewn perthynas ag eitem 10 (Canllawiau Cynllunio Atodol ar Dai 
Fforddiadwy), i gyfeirio at ei gais i ystyried y newidiadau i'r Polisïau 
Cynllunio. 

 
 

5 CEISIADAU AM GANIATÂD DATBLYGU   
 
 Ystyriwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 

(a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn ymwneud â cheisiadau a gyflwynwyd 
ac y mae angen i'r Pwyllgor benderfynu arnynt. 



 
PENDERFYNWYD:- 
 
(a) cadarnhau argymhellion y Swyddogion, fel y'u cynhwysir yn yr 

adroddiadau a gyflwynwyd, a bod caniatâd cynllunio neu wrthod 
caniatâd, fel y bo'r achos, yn cael eu cyhoeddi fel y bo'n briodol dan y 
ddeddfwriaeth berthnasol mewn perthynas ag:- 



Eitem: 1          Tudalen: 27 
 
 
Cais Rhif:  18/2014/0225/PF 
 
Lleoliad: Yr Hufenfa, Llandyrnog, Dinbych 
 
Disgrifiad: Codi 6 seilo a gwaith peirianneg cysylltiedig 
 

Siaradwyr Cyhoeddus:   
 
Mr J. Grieve (o blaid) 
Siaradodd Mr Grieve ar ran yr ymgeiswyr yn rhinwedd ei swydd fel 
Cyfarwyddwr Safle.  Y prif resymau y tu ôl i'r 6 seilo sy'n cael eu cynnig yw i 
gyflawni nod y cwmni o arbed ynni drwy adennill dŵr poeth ac oer a gwella 
ansawdd y cynnyrch terfynol. Roedd y cwmni wedi cyflawni nifer o 
lwyddiannau yn ddiweddar ac wedi cyflogi 40 o bobl leol yn ychwanegol, ac 
wedi cynyddu eu cynhyrchiant o 15,000 tunnell fetrig i 30,000 tunnell fetrig y 
flwyddyn.  Roedd y cwmni yn ymwybodol o bryderon lleol ac mae wedi 
ystyried y rhain yn llawn yn y gwelliannau sy'n cael eu gwneud.  Maent wedi 
comisiynu arolwg sŵn llawn i ganfod o ble mae'r sŵn yn dod.      
 
Trafodaeth Gyffredinol: 
Roedd y Cynghorydd Mervyn Parry yn cefnogi'r cais gan ei fod yn teimlo ei 
bod yn bwysig i'r gymuned leol gan fod y safle wedi darparu 40 o swyddi 
ychwanegol o ansawdd da i bobl leol sy'n talu mwy na'r isafswm cyflog a gall 
y cwmni gyflogi mwy.  Teimlai fod y materion sŵn yn ymwneud yn bennaf â 
chyfarpar hŷn y mae'r cwmni yn ceisio eu gwella.  Pan fydd y cyfarpar newydd 
yn ei le, roedd yn deall y byddai’r pympiau ar yr hen foeleri yn cael eu diffodd.  
Anogodd y Pwyllgor i gefnogi’r cais. 
 
Roedd y Cynghorydd Bill Cowie yn cefnogi'r cais ond gofynnodd am i'r 
Pwyllgor gael gwybod am ganlyniadau'r arolwg sŵn oherwydd bod angen 
datrys yr agwedd hon o'r cychwyn. 
 
Esboniodd Ian Weaver (Prif Swyddog Cynllunio) mai’r Aelodau sydd i 
benderfynu pa wybodaeth y maent yn credu sydd angen ei chyflwyno yn ôl i'r 
Pwyllgor neu a fyddent yn hapus i dderbyn bod yr wybodaeth yn dod yn ôl i'r 
Aelod Lleol i’w chymeradwyo.   
 
Cytunodd y Cynghorydd Cowie ei fod yn fodlon i'r wybodaeth gael ei chyfeirio 
yn ôl at yr Aelod Lleol yn hytrach na dod yn ôl i'r Pwyllgor. 
 
Cynigion: 
Cynigiodd y Cynghorydd Mervyn Parry y dylid RHOI caniatâd.  Eiliwyd hyn 
gan y Cynghorydd Cowie. 
 
PLEIDLAIS: 
Pleidleisiwyd yn unfrydol, trwy godi dwylo. 
 
RHODDWYD CANIATÂD FELLY YN AMODOL AR YR AMODAU YN 
ADRODDIAD YR SWYDDOGION.  



Eitem: 2          Tudalen: 35 
 
 
Cais Rhif:  43/2013/1318/PF 
 
Lleoliad: Parc Carafannau Plas Deva, Ffordd Talargoch, 

Gallt Melyd, Prestatyn 
 
Disgrifiad: Newid defnydd tir ar gyfer lleoli hyd at 43 o gartrefi 

parc ar gyfer deiliadaeth breswyl barhaol gan 
gynnwys gwelliannau mynediad a chadw adeilad 
presennol ar gyfer rheolwr y safle 

 
Rhoddwyd yr wybodaeth ychwanegol ganlynol i'r Pwyllgor: 
 

Ymgynghori: 
Cyngor Tref Prestatyn 
“Dim gwrthwynebiad” 
 
Unigolion preifat 
Gwrthwynebiad, gan: 
J. Huxley, 15 Morfa Ddu, St James Drive, Prestatyn 
 
- Crynodeb o'r sylwadau: 

Ailadrodd pryderon ynghylch cynllun y ffyrdd, draenio, a materion 
cynnal a chadw’r safle. 

 
Siaradwyr Cyhoeddus:   
 
Mr A. Knott (asiant) – o blaid 
Esboniodd Mr Knott bod y cartrefi parc arfaethedig ar gyfer pobl dros 50 oed 
sydd wedi ymddeol a lled-ymddeol. Byddai'r unedau eu hunain o ansawdd 
uchel, a byddai'r safle wedi’i dirweddu'n dda drwyddi draw.  Mae'r safle wedi 
bod yn wag ers 2006 ac yn 2007 rhoddwyd caniatâd amlinellol ar gyfer 
datblygiad preswyl ar y safle.  Ni chafodd y caniatâd hwn ei weithredu ac 
mae'r safle bellach wedi cael dyraniad tai yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir 
Ddinbych.  Mae'r cynnig yn rhoi’r cyfle i bobl hŷn symud o’u heiddo mawr i 
fyngalos bychan y gallant ymdopi â nhw.  Byddai hyn, gobeithio, yn caniatáu i 
drigolion Gallt Melyd aros yn yr ardal.  Mae gan yr ymgeiswyr eisoes 
gynlluniau tebyg yng Ngallt Melyd. 
 
Trafodaeth Gyffredinol: 
 
Cyflwynodd Paul Mead (Rheolwr Cydymffurfio a Rheoli Datblygu), yr eitem 
gyda chymorth arddangosfa ffotograffig.  Eglurodd fod hwn yn gais anodd gan 
ei fod yn codi materion cadarnhaol a negyddol.  Awgrymwyd bod y polisïau 
CDLl yn ceisio cymysgedd o fathau a daliadaethau o dai gan gynnwys 
mannau agored, ond nid dyma beth oedd yn cael ei gynnig.  Cafwyd ar ddeall 
bod Cartrefi Parc dod o fewn y diffiniad o garafannau, ac felly yn gorfodi 
ystyriaeth o bolisi PSE12 - Chalet, carafannau statig a theithiol a safleoedd 
gwersylla, nad yw'n caniatáu newid defnydd o ddefnydd twristiaeth i ddefnydd 
preswyl. Ni all swyddogion gefnogi'r cais yn ei ffurf bresennol. 
 



Roedd y Cyng Win Mullen-James (Is-gadeirydd) wedi bod ar yr ymweliad 
safle cyn y pwyllgor ac roedd yn cefnogi’r hyn a ddywedodd y Swyddog.  
Roedd y Cyng Mullen-James yn teimlo nad oedd angen mwy o fyngalos yn yr 
ardal hon. 
 
Roedd y Cyng Ray Bartley (Cadeirydd) hefyd wedi mynychu’r ymweliad safle 
ac roedd yn cytuno â’r Cyng Mullen-James. 
 
Dywedodd y Cyng Joe Welch na ddylid caniatáu carafannau parhaol. 
 
Gofynnodd y Cyng Huw Hilditch Roberts am eglurhad o’r sefyllfa mewn 
perthynas â thalu Treth y Cyngor ac a ellir gweithredu’r defnydd diwethaf, fel 
safle carafannau, unwaith eto pe bai'r cais hwn yn methu. 
 
Atebodd Paul Mead nad oedd Treth y Cyngor yn ystyriaeth gynllunio 
berthnasol.  Ond, nododd y byddai angen trwydded safle o dan y gyfundrefn 
trwydded safle. 
 
Roedd y Cyng David Simmons yn cefnogi argymhelliad y Swyddogion gan y 
teimlai y gallai'r cynnig hwn osod cynsail. 
 
Awgrymodd y Cyng Stuart Davies bod y cais yn codi materion diddorol a 
tybiodd a yw hyn yn ffordd arall o ddarparu cartrefi, sydd efallai'n haeddu 
cefnogaeth. 
 
Cynigiodd y Cyng Meirick Lloyd Davies y dylid gwrthod gan y teimlai y 
byddai'r cais hwn yn agor y drws i geisiadau tebyg. 
 
Nid oedd y Cyng Huw Hilditch-Roberts o reidrwydd o blaid y cynnig ond 
tybiodd a oedd yna nam yn y polisi CDLl a fyddai'n caniatáu llety gwyliau 
llawn amser ond ddim yn cefnogi defnydd preswyl parhaol. 
 
Ymatebodd Paul Mead trwy esbonio y gellir ystyried Cartrefi Parc i ddiwallu 
anghenion tai mewn rhai lleoliadau.  Ond, yn y lleoliad hwn, mae polisi yn 
awgrymu bod cymysgedd o dai yn well.  Mewn perthynas â safleoedd eraill 
gyda deiliadaeth 12 mis, mae hyn yn ymwneud â defnydd at ddibenion 
gwyliau ac nid fel man preswyl parhaol. 
 
Esboniodd Graham Boase (Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd) fod 
yna berygl, os caiff y cynnig hwn ei dderbyn, y gallai datblygwyr eraill 
ddefnyddio'r math hwn o dai yn hytrach na darparu anheddau parhaol o 
ansawdd ar safleoedd a ddyrannwyd yn y Sir. 
 
Cynigion: 
Cynigiodd y Cyng Meirick Lloyd Davies y dylid GWRTHOD caniatâd.  
Eiliwyd hyn gan y Cyng Mervyn Parry.  
 
PLEIDLAIS: 
Gwrthodwyd y cais trwy godi dwylo. 
Gwrthodwyd - 24 
Ymatal - 3 
 

 



FELLY GWRTHODWYD CANIATÂD AM Y RHESYMAU A NODWYD YN 
ADRODDIAD Y SWYDDOGION    
 



Eitem: 3          Tudalen: 49 
 
Cais Rhif:  43/2014/0013/PS 
 
Lleoliad: Clwb Pêl-droed Prestatyn, Gerddi Bastion, Prestatyn 

 
Disgrifiad: Amrywio amod rhif 2 caniatâd cynllunio rhif 

43/2008/0072 i ganiatáu defnyddio'r llifoleuadau 
rhwng 1430 a 2200 ar ddim mwy na 3 diwrnod 
mewn unrhyw gyfnod o 7 niwrnod 

 
Trafodaeth Gyffredinol: 
 
Cyflwynodd Paul Mead (Rheolwr Cydymffurfio a Rheoli Datblygu) yr eitem ac 
eglurodd bod y clwb wedi bod ar y safle am 30 mlynedd.  Mae gofynion y 
gynghrair wedi newid dros y blynyddoedd ac mae hyn wedi cael effaith drwy'r 
gofyniad i ddarlledu rhai gemau.  Mae amodau wedi’u defnyddio yn flaenorol i 
gyfyngu ar y defnydd o lifoleuadau, ond yn amlwg mae hyn yn rhywbeth sy'n 
anodd ei reoli a bu rhai achosion o dorri rheolau.  Yr amseroedd defnydd a 
awgrymwyd yn y cynnig hwn yw 2.30pm i 10.00pm hyd at 3 diwrnod mewn 
unrhyw gyfnod o 7 niwrnod.  Mae'r swyddogion yn credu bod effaith y 
goleuadau yn dderbyniol yn amodol ar reolaethau. 
 
Dywedodd y Cyng Julian Thompson-Hill ei fod yn cefnogi'r clwb ond ei fod yn 
teimlo bod hwn yn gynnig anodd ei dderbyn.  Roedd yn teimlo bod 12 
achlysur ar gyfer gemau hwyr yn ddigonol ar gyfer defnyddio'r llifoleuadau, a 
bod y cynnig presennol yn rhoi potensial ar gyfer defnyddio’r goleuadau hyd 
at uchafswm o 156 diwrnod y flwyddyn.  Roedd yn teimlo y byddai hyn yn 
golygu na fyddai’r goleuadau yn cael eu defnyddio ar gyfer gemau yn unig, 
ond y byddant yn cael eu defnyddio ar gyfer digwyddiadau eraill megis 
hyfforddiant a byddai hyn yn arwain at effaith annerbyniol ar amwynder y 
cymdogion.  Yna cynigiodd y Cyng Thompson-Hill y dylid gwrthod y cais ar y 
sail y byddai'n arwain at gynnydd annerbyniol ar lefel amwynder preswyl yr 
eiddo cyfagos.  Eiliwyd y cynnig hwn gan y Cyng Bob Murray. 
 
Dywedodd y Cyng Paul Penlington bod Cyngor Tref Prestatyn wedi cydnabod 
y ffaith bod gwrthwynebiadau wedi'u codi ynglŷn â’r cynnig pan roeddent yn 
ystyried y cais. 
 
Derbyniodd Paul Mead yr anawsterau o lunio amodau addas. Mae Cynllunio 
wedi annog y clwb i gysylltu â chymdogion gymaint ag y bo modd.  Ond, 
cyfrifoldeb y Pwyllgor rŵan yw ystyried y cais ger eu bron. 
 
Cynigion: 
Cynigiodd y Cyng Thompson-Hill y dylid gwrthod y cais ar y sail y byddai'n 
cael cynnydd annerbyniol ar lefel amwynder preswyl yr eiddo cyfagos.  
Eiliwyd y cynnig hwn gan y Cyng Bob Murray. 
 
PLEIDLAIS: 
GWRTHOD 6 
CANIATAU 19 
 
Felly, rhoddwyd CANIATÂD yn amodol ar yr amodau yn adroddiad y 
Swyddogion. 



Eitem: 4          Tudalen: 57 
 
Cais Rhif:  31/2014/0432/PF 
 
Lleoliad: Tir i'r de o Barc Busnes Llanelwy (de)   

Ffordd Glascoed, Llanelwy 
 
 
Disgrifiad: Parhau i ddefnyddio tir fel safle adeiladu am hyd at 

5 mlynedd i'w ddefnyddio ar y cyd gydag estyniad 
gwaith Burbo Bank ar y tir 

 

 
Trafodaeth Gyffredinol: 
 
Cyflwynodd Ian Weaver (Prif Swyddog Cynllunio) yr eitem ac eglurodd bod 
gan y safle hwn, ar hyn o bryd, ganiatâd ar gyfer safle adeiladu ar gyfer 
gwaith sy'n gysylltiedig â ffermydd gwynt ar y môr, a chaniatâd diweddar a 
enillwyd ar apêl am storfa carafannau.  Mae mater yn ymwneud â llwybrau 
troed wedi’i godi o'r blaen ac eglurwyd y byddai'r mater hwn yn cael ei drin y 
tu allan i'r broses gynllunio. 
 
Esboniodd y Cyng Meirick Lloyd Davies safiad Cyngor Cefn Meiriadog.  
Gwrthodwyd y cais blaenorol am storfa carafannau gan yr awdurdod lleol a 
theimlai’r Cyngor Cymuned nad oedd y cais hwn yn well na'n waeth felly 
roeddent yn teimlo y dylid gwrthod y cais hwn hefyd.  Ond, cynigodd y Cyng 
Lloyd Davies argymhelliad y Swyddogion.  Eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Bill 
Cowie. 
 
Roedd y Cyng Dewi Owens yn teimlo y byddai'r fynedfa yn defnyddio tir 
amaethyddol da ac nid oedd yn deall pam eu bod yn bwriadu newid y fynedfa. 
 
Atebodd Ian Weaver ei fod ar ddeall bod yr ymgeiswyr yn mynd i barhau i 
ddefnyddio'r fynedfa bresennol ac nad oeddent yn cynnig unrhyw newid yn y 
manylion hyn. 
 
Cynigion: 
Cynigiodd y Cyng Meirick Lloyd Davies bod y cais yn cael ei GANIATÁU.  
Eiliwyd y cynnig gan y Cyng Cowie. 
 
PLEIDLAIS: 
Trwy godi dwylo, cafodd y cais ei GANIATAU. 
 

 
Felly, rhoddwyd CANIATÂD yn amodol ar yr amodau yn adroddiad y 
Swyddogion, diwygio’r daflen sylwadau hwyr ac ychwanegu rheolaethau 
ynglŷn â goleuadau allanol. 
 
 
 
 



Eitem: 5          Tudalen: 69 
 
Cais Rhif:  46/2014/0438/PC 
 
Lleoliad:  7  Deans Walk, Llanelwy 

 
Disgrifiad: Cadw sied storio gardd (cais ôl-weithredol) 
 

 
Siaradwr Cyhoeddus:   
 
Mr Bill Martin (o blaid) 
Esboniodd Mr Bill bod y cynnig ar gyfer sied gardd o ansawdd da sydd eisoes 
wedi'i chodi ar y safle.  Pan symudodd yr ymgeisydd i'r tŷ, roedd pagoda yno 
eisoes ac roedd yr ardal wedi’i chysgodi gan goed.  Prynwyd y sied fel pecyn 
a'i storio ar y dreif am beth amser cyn ei chodi.  Pan godwyd y sied, torrodd y 
gymdogion eu coed o amgylch y terfyn a wnaeth y sied yn weladwy.  Nododd 
Mr Bill hefyd ei fod yn teimlo nad oedd yr amod a oedd yn ymwneud â 
thynnu’r ffenestr ger y ffens yn ymarferol oherwydd bod y ffenestr yn rhan o'r 
strwythur. 
 
Trafodaeth Gyffredinol: 
 
Roedd y Cyng Cowie yn cefnogi argymhelliad y Swyddogion ond gofynnodd 
am gael ychwanegu amod arall i sicrhau nad yw dŵr glaw o'r sied yn draenio i 
ardd y cymdogion. 
 
Gofynnodd y Cyng Dewi Owens a oedd busnes yn cael ei gynnal o'r eiddo. 
 
Atebodd Paul Mead nad oedd yn ymwybodol o unrhyw dystiolaeth i ddangos 
bod busnes yn cael ei gynnal ar safle'r cais. 
 
 
Cynigion: 
 
Cynigiodd y Cyng Bill Cowie fod y dylid CANIATAU’R cais yn amodol ar 
gynnwys amod arall i sicrhau nad yw dŵr glaw yn draenio i ardd y cymdogion.  
Eiliodd y Cyng Richard Davies y cynnig. 
 
PLEIDLAIS: 
Trwy godi dwylo, cafodd y cais ei GANIATAU. 
 

 
FELLY RHODDWYD CANIATÂD     
Yn amodol ar:    

 Ddileu amod 1 yn adroddiad y Swyddog 

 Adolygu amod 2 i gydnabod natur y gwaith adeiladu, ond i sicrhau bod 
y ffenestr yn cael ei rhwystro yn barhaol 

 Ychwanegu amod sy'n gofyn am gymeradwyo gwaredu dŵr to 
 
 



EITEM RHAGLEN RHIF.  6 
 
 

ADRODDIAD GAN Y PENNAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 
CYHOEDD 

 
APÊL CYNLLUNIO 

 
CODI AMLOSGFA GYDA MAES PARCIO CYSYLLTIEDIG, FFORDD 
FYNEDIAD A GERDDI COFFA, ADEILADU MYNEDIAD NEWYDD I 

GERBYDAU A GWAITH TRIN  
 

 TIR I’R GORLLEWIN O BARC BUSNES LLANELWY AR OCHR 
DDEHEUOL FFORDD  GLASGOED,   LLANELWY 

 
CAIS RHIF. 31/2013/1069/PF 

 

 

Esboniodd Ian Weaver (Prif Swyddog Cynllunio), er bod yr awdurdod wedi 
cael gwybod am apêl gan yr apelydd, ni chafwyd cadarnhad eto ei fod wedi 
cael ei dderbyn fel un dilys gan yr Arolygiaeth Gynllunio ac nid oes dyddiad 
wedi’i bennu ar gyfer yr ymchwiliad cyhoeddus. 
 
Cynigiodd y Cyng Colin Hughes y dylid enwebu cynigydd ac eilydd y 
gwrthodiad gwreiddiol i gynrychioli'r Cyngor yn yr ymchwiliad cyhoeddus.  
Eiliwyd hyn gan y Cyng Win Mullen James. 
 
Ar ôl pleidleisio, cytunwyd: 
 

a) Bod y Pwyllgor Cynllunio yn penodi’r Cynghorwyr Bill Cowie ac 
Arwel Roberts i roi tystiolaeth yn yr Ymchwiliad. 
 

b) Bod y Pwyllgor Cynllunio yn cytuno i gael Bargyfreithiwr ac 
Ymgynghorydd Cynllunio i amddiffyn y rhesymau dros wrthod.  

 



 
EITEM RHAGLEN RHIF.  7 

 
 

DADANSODDIAD O APÊL CYNLLUNIO 2013/14 
 

Mae'r adroddiad yn darparu dadansoddiad manwl o'r penderfyniadau apêl 
cynllunio a wnaed o Ebrill 2013 hyd heddiw.  
 

Nododd yr Aelodau gynnwys yr adroddiad ac ni holwyd unrhyw gwestiynau. 
 
 
 
 
 
EITEM FRYS – Adroddiad hwyr 
 
EITEM RHAGLEN RHIF. 8 
 

PROTOCOL AR GYFER PANELAU ARCHWILIO SAFLE 
 

Roedd protocol diwygiedig ynghlwm yn yr adroddiad ar gyfer cynnal Panelau 
Archwilio Safle. 
 
Esboniodd Paul Mead (Rheolwr Cydymffurfio a Rheoli Datblygu) beth yw’r 
drefn bresennol.  Nododd y byddai'r newidiadau arfaethedig yn cael eu 
hadolygu ymhen 6 mis.   
 
Nododd y Cynghorydd David Simmons nad oedd unrhyw ddarpariaeth i 
ddirprwy fod yn bresennol os nad yw'r aelod lleol ar gael. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Bill Cowie y dylid diwygio paragraff 3.1 i gynnwys 
cynrychiolydd o bob plaid wleidyddol yn ogystal â'r Cadeirydd, Is-gadeirydd ac 
Aelod Lleol a dylid diwygio paragraff 3.3 i ddileu "gyda chytundeb y 
Cadeirydd" a’i amnewid gyda "hysbysu’r Cadeirydd".  Eiliwyd hyn gan y 
Cynghorydd Julian Thompson Hill. 
 
Cytunodd y swyddogion i ymgorffori'r gwelliannau a awgrymwyd 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.30am. 
 
 


