
 

PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd TRWY CYFRWNG FIDEO, Dydd 
Mercher, 12 Mai 2021 am 9.30 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Ellie Chard, Ann Davies, Peter Evans, Alan James (Is-Gadeirydd), 
Brian Jones, Tina Jones, Gwyneth Kensler, Christine Marston, Melvyn Mile, Bob Murray, 
Merfyn Parry, Pete Prendergast, Peter Scott, Tony Thomas, Julian Thompson-Hill, 
Joe Welch (Cadeirydd), Emrys Wynne a Mark Young 
 
Arsylwyr - Y Cynghorwyr Meirick Lloyd Davies a Cheryl Williams  
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Arweinydd Tîm - Tîm Lleoedd (TD); Swyddogion Cynllunio (PG, LD a TH), Gweinyddwyr 
Pwyllgor (RTJ, KJ, SJ) 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. 
 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Datganodd y Cynghorydd Melvyn Mile gysylltiad personol ag eitem 5 ar y rhaglen, 
oherwydd bod ganddo gysylltiad gwaith mewn perthynas â’r ymgeisydd.  
 
Datganodd y Cynghorydd Pete Prendergast gysylltiad personol sy’n rhagfarnu ag 
eitem 9 ar y rhaglen, oherwydd mai ef oedd yr ymgeisydd.  
 
Gofynnodd y Cynghorydd Emrys Wynne i'r pwyllgor sut fyddai aelodau’n cael y 
ffurflenni datgan cysylltiad tra’r oedd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy ddulliau 
hybrid, dywedodd y cadeirydd wrth y pwyllgor fod modd eu cwblhau'n ddigidol, ac y 
byddai'r tîm democrataidd yn dosbarthu’r ffurflenni i’r rhai a oedd eu hangen.  
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Ni chodwyd unrhyw fater brys. 
 

4 COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 14 Ebrill 2021. 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Ebrill 
2021 fel cofnod cywir 
 

5 CAIS RHIF. 03/2018/1141 - GWESTY TYN Y WERN, FFORDD MAESMAWR  
LLANGOLLEN  



 
Cyflwynwyd cais i ddymchwel y gwesty presennol ac adeiladu 16 annedd ar safle 
Gwesty Tyn y Wern Maesmawr Road, Llangollen LL20 7PH. 
 
Siaradwr Cyhoeddus  
 
Richard Corbett (O blaid) – diolchodd i'r pwyllgor am gael siarad, a diolchodd i'r 
swyddogion am yr adroddiad manwl. Yr unig ystyriaeth o ran y datblygiad oedd y 
lleoliad,  a oedd yn rhannol y tu allan i’r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer Llangollen. 
Roedd safle Tyn y Wern yn westy mewn cyflwr gwael, a oedd wedi bod ar werth am 
10 mlynedd ond heb werthu. Roedd y diffyg diddordeb yn ei gwneud hi’n amlwg 
bod datblygu gwesty a bwyty yn anymarferol.  
 
Roedd y safle’n addas ar gyfer datblygu tai a fyddai’n diwallu anghenion trigolion 
Llangollen, ac yn rhoi hwb i Sir Ddinbych a Llangollen. Roedd y tir wedi’i rannu ac 
roedd 52% o'r tir y tu allan i ffiniau datblygu’r CDLl ac roedd 48% o fewn ffiniau 
datblygu’r CDLl. Anfonodd yr ymgeisydd e-bost at y pwyllgor gan dynnu sylw at 
bolisi cynllunio cenedlaethol 11, a fyddai’n cefnogi datblygu ar dir a ddatblygwyd yn 
flaenorol (tir llwyd).  
 
Dywedodd Mr Corbett nad oedd CDLl Sir Ddinbych yn alinio gyda’r polisi cynllunio 
cenedlaethol, ac felly roedd yn ystyriaeth gynllunio berthnasol, a oedd yn drech na’r 
rheswm dros wrthod. Hysbyswyd y pwyllgor am y ceisiadau cynllunio niferus a 
gymeradwywyd ar draws Gogledd Cymru i fynd i’r afael â’r anghenion o ran tai. 
Roedd Llywodraeth Cymru wedi’i gwneud yn glir bod angen darparu tai. Er bod y 
cynnig yn erbyn y CDLl lleol, roedd yr angen am dai ar safleoedd tir llwyd o blaid 
cymeradwyo’r cais.  
 
Trafodaeth Gyffredinol – 
 
Rhoddodd y Cynghorydd Melvyn Mile (aelod lleol) wybod i’r pwyllgor am ddau safle 
arall yn Llangollen, nid oedd y safleoedd hyn wedi cael eu datblygu ac roeddent 
wedi dirywio ac yn effeithio ar apêl weledol y dref. Y rheswm dros grybwyll yr eiddo 
eraill oedd i amlygu pryder pe na bai gwaith yn cael ei gynnal ar westy Tyn y Wern, 
byddai’r safle’n dod yn ddolur llygad arall yn y dref.  
 
Gofynnodd y pwyllgor a fyddai’r datblygiad yn cael ei adeiladu ar safle tir llwyd, a 
faint o bwysau dylid ei roi ar yr angen am dai yn Sir Ddinbych wrth drafod y cais.   
 
Ymatebodd Swyddogion gan ddweud bod y safle yn safle tir llwyd a bod 
Llywodraeth Cymru (LlC) yn pwysleisio defnyddio safleoedd tir llwyd, ond nid yw 
hyn yn golygu y dylai’r safle gael ei ddatblygu y tu allan i ffiniau datblygu’r CDLl. 
Roedd yr angen o ran tai ar gyfer y cyflenwad 5 mlynedd, a’r Cynllun Corfforaethol 
oedd adeiladu 1000 annedd rhwng 2017 a 2021, ac fe gyrhaeddwyd y targed hwn. 
Bu i’r swyddogion cynllunio argymell dilyn y CDLl a gymeradwywyd gan y Cyngor.  
 
CYNNIG -Cynigodd y Cynghorydd Melvyn Mile, ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd 
Ellie Chard, y dylid cymeradwyo’r cais yn groes ag argymhellion y swyddogion.  
 



Y rheswm dros y cynnig oedd y canllawiau gan LlC o fis Chwefror 2021, a oedd ar 
gyfer datblygu safleoedd tir llwyd o ran prinder tai, hefyd ar gyfer gwella amwynder 
gweledol y dref. Mae’r safle eisoes wedi dechrau dirywio a phe na bai’r safle’n cael 
ei ddatblygu byddai hyn yn parhau. O edrych ar y datblygiad CDLl nesaf, nid oedd y 
cynllun safle ar dudalen 46 yn gywir, ac nid oedd y safle bellach yng nghefn gwlad 
agored. 
 
Pleidlais - 
Cymeradwyo – 2 
Ymatal - 1 
Gwrthod - 15 
 

PENDERFYNWYD y dylid GWRTHOD y cais yn unol ag argymhellion y 
swyddogion fel y nodwyd yn yr adroddiad a’r papurau ategol.  
 

6 CAIS RHIF. 42/2020/0923 - FORMER QUARRY OFF HIGH STREET, DYSERTH  
 
Cyflwynwyd cais ar gyfer codi annedd aml-lawr â garej ar wahân gyda storfa 
uwchben, codi annedd unllawr a gwaith cysylltiedig ar Dir yn yr Hen Chwarel, ger y 
Stryd Fawr, Dyserth, Y Rhyl.  
 
Siaradwr Cyhoeddus – 
 
Eleanor Carpenter (Asiant) (O blaid) -  
 
Diolchodd i’r pwyllgor am y cyfle i siarad, roedd y cais i godi annedd teulu â digon o 
le, ac annedd arall llai i deulu agos ar ran fach o safle'r hen chwarel yn Nyserth. 
Roedd gan yr ymgeisydd ddiddordeb mewn diogelu’r ecoleg ar gyfer gweddill y 
chwarel a’i gwella lle bo’n bosibl. Roedd y safle o fewn ffiniau anheddiad Dyserth, 
oherwydd y lleoliad a'r graddfa rhoddwyd cryn ystyriaeth i’r dyluniad a’r deunyddiau 
ar gyfer y datblygiad. Bwriadwyd adeiladu datblygiad modern gan y byddai dyluniad 
llai yn fach iawn o gymharu â lleoliad y datblygiad. Byddai’r safle hefyd wedi’i 
guddio’n dda ac ni fyddai’n cael effaith andwyol ar yr Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol. Byddai’r datblygiad yn gynaliadwy.  
 
Roedd y llifogydd ar y safle yn hanesyddol ac nid yn ddiweddar. Roedd y cais yn 
unol â’r holl bolisïau cynllunio. Roedd yr ymgeisydd yn fodlon gweithio ochr yn ochr 
ag unrhyw amodau ychwanegol a oedd yn cael eu hychwanegu gan y pwyllgor, 
ochr yn ochr ag unrhyw Gytundebau Adran 106.  
 
Trafodaeth Gyffredinol -  
 
Nid oedd gan y Cynghorydd David Williams (aelod lleol) unrhyw wrthwynebiad i’r 
cais, fodd bynnag nid oedd yn deall sut y gellid delio gyda’r dŵr oherwydd mai 
cerrig oedd ar y rhan fwyaf o'r safle ac ni fyddai ffos gerrig yn effeithiol.  
 
Dywedodd y Swyddogion eu bod yn deall y pryderon ynglŷn â llifogydd, fodd 
bynnag, byddai’n rhaid cytuno ar y trefniadau draenio y tu allan i’r awdurdod 
cynllunio, a byddai’n rhaid i’r Systemau Draenio Cynaliadwy gael eu cymeradwyo 



gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy a fyddai’n delio gyda’r 
materion hynny.  
Nododd y Cynghorydd Merfyn Parry ei bryderon o ran y Systemau Draenio 
Cynaliadwy a’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy gan fod hwn yn 
fater nad oedd gan y pwyllgor cynllunio unrhyw reolaeth drosto. Gofynnodd a ddylid 
uwchgyfeirio’r mater i sicrhau bod yr awdurdod cynllunio yn cael mwy o effaith ar 
faterion, ac eu bod yn cael eu trin cyn dod i’r pwyllgor cynllunio. Hoffai ychwanegu 
amod bod yr aelod lleol yn cael ei gynnwys gyda thrafodaethau gyda Systemau 
Draenio Cynaliadwy a’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy. 
 
Ymatebodd y Swyddogion gan ddweud nad oedd modd i gynllunio wneud yr amod 
yn berthnasol i'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, fodd bynnag 
byddai modd gwneud cais am drafodaethau gyda’r aelodau lleol. Fe allai’r mater 
fod yn dyblygu deddfwriaeth a allai gael ei herio. 
 
CYNNIG – Cynigodd y Cynghorydd Merfyn Parry y dylid cymeradwyo’r cais gydag 
amod ychwanegol bod y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy a’r 
llifogydd tir yn cael eu trafod gyda’r aelod lleol cyn unrhyw ddatblygiad.  
 
Cytunodd y pwyllgor gyda’r sylwadau a godwyd gan y Cynghorydd Merfyn Parry. 
Fodd bynnag, gofynnodd y pwyllgor bod cofnod hanesyddol yn cael ei greu o’r safle 
fel y gofynnwyd gan y Cynghorydd Emrys Wynne.  
 
Roedd Swyddogion yn credu y gellid cynnwys amod ar gyfer cofnodion hanesyddol 
ffotograffig yn y penderfyniad ond nid oedd amod o ran y Corff Cymeradwyo 
Systemau Draenio Cynaliadwy yn rhwymo mewn cyfraith. Fodd bynnag, gellid 
cyflwyno’r adroddiad i’r aelod lleol cyn dechrau ar unrhyw waith datblygu ar y safle.  
 
Pleidlais - 
Cymeradwyo – 18 
Ymatal – 0 
Gwrthod – 0 
 
PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’r cais yn unol ag argymhellion y 
swyddogion a’r amodau ychwanegol. 
 

7 CAIS RHIF. 45/2020/0844 - SANDY LODGE 83 DYSERTH ROAD Y RHYL  
 
Cyflwynwyd cais i addasu ac ymaddasu cartref nyrsio presennol i gynnwys estyniad 
i ddwy ystafell wely ychwanegol ar y llawr cyntaf, dau set o risiau wedi’u hamgáu 
fydd yn allanfeydd tân, a chanopi mynediad yn Sandy Lodge, 83 Ffordd Dyserth, Y 
Rhyl, LL18 4DT.  
 
Cynigodd y Cynghorydd Brian Jones y dylid gohirio’r cais nes yr oedd ymweliad 
safle wedi cael ei gynnal, gan y byddai’n fuddiol i’r pwyllgor cyn trafod y cais. 
Dywedodd hefyd nad oedd yn hapus nad oedd yr aelodau lleol wedi derbyn unrhyw 
ohebiaeth gan swyddogion ers i’r cais gael ei gyflwyno yn y cyfarfod diwethaf.  
 
CYNNIG -  Cynigodd y Cynghorydd Brian Jones bod y cais yn cael ei ohirio, eiliwyd 
y cynnig gan y Cynghorydd Ann Davies. 



 
Pleidlais - 
Cymeradwyo - 13 
Ymatal – 0 
Gwrthod – 4 
 
PENDERFYNWYD bod y cais i addasu ac ymaddasu cartref nyrsio presennol yn 
Sandy Lodge, Y Rhyl yn cael ei ohirio tan gyfarfod yn y dyfodol am y rhesymau a 
nodwyd uchod gan y Cynghorydd Brian Jones.  
 

8 CAIS RHIF. 43/2021/0275 - 36 FFORDD LLYS NANT, PRESTATYN  
 
Cyflwynwyd cais i godi estyniad deulawr â tho ar oleddf ar ochr yr annedd yn 36 
Ffordd Llys Nant, Prestatyn.  
 
Nid oedd gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill (aelod lleol) unrhyw 
wrthwynebiad i’r cais ac roedd yn fodlon cynnig cymeradwyo’r cais.  
 
CYNNIG -  Cynigodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill y dylid cymeradwyo’r cais 
yn unol ag argymhellion y swyddogion, eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Gwyneth 
Kensler.  
 
Pleidlais - 
Cymeradwyo - 17 
Ymatal – 0 
Gwrthod – 0 
 
PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’r cais yn unol ag argymhellion y 
swyddogion. 
 

9 CAIS RHIF. 45/2021/0195 - 53 BRYN CWNIN ROAD, Y RHYL  
 
Cyflwynwyd cais i godi estyniad i gefn annedd yn 53 Bryn Cwnin Road, Y Rhyl.  
 
Nid oedd gan y Cynghorydd Ellie Chard (aelod lleol) unrhyw wrthwynebiad i 
argymhellion y swyddogion ac roedd yn hapus i gefnogi’r cais.  
 
CYNNIG - Cynigodd y Cynghorydd Ellie Chard, ac fe eiliwyd y cynnig gan y 
Cynghorydd Melvyn Mile, y dylid cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhellion y 
swyddogion. 
 
Pleidlais - 
Cymeradwyo - 17 
Ymatal – 0 
Gwrthod – 0 
 
PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’r cais yn unol ag argymhellion y 
swyddogion. 
 



10 ADRODDIAD MATERION CYFFREDINOL - GWRTHWYNEBIADAU I 
ORCHYMYN DIOGELU COED RHIF 4 (2020) A WNAED GAN GYNGOR SIR 
DDINBYCH  
 
Roedd yr adroddiad i hysbysu aelodau’r pwyllgor bod y cyngor wedi derbyn sawl 
gwrthwynebiad i’r Gorchymyn Diogelu Coed Rhif 4 (2020) dros dro Tir yn 118 Bro 
Deg, Rhuthun, a wnaed ar 9 Rhagfyr 2020 ac i argymell cadarnhau’r Gorchymyn 
Diogelu Coed. Roedd y Gorchymyn Diogelu Coed yn diogelu un dderwen aeddfed 
(T1) yng ngardd gefn yr eiddo.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd wybod i’r pwyllgor am yr argymhelliad, sef cadarnhau’r 
Gorchymyn Diogelu Coed Rhif   4 (2020) Tir yn 118 Bro Deg, Rhuthun heb 
addasiad er mwyn parhau i ddiogelu’r dderwen.  
 
Dywedodd y Swyddog fod gan y goeden Orchymyn Diogelu Coed brys am 6 mis ac 
y byddai hwn yn dod i ben ym mis Mehefin. Roedd yr ymgynghorydd coed wedi 
sylweddoli bod rhai namau ar y goeden, a phe na baent wedi cael eu trin, byddai 
hynny wedi gallu bod yn beryglus, roedd y pryderon hynny wedi cael sylw, ac fe 
ddylai'r goeden allu adfywio.  
 
Bu i’r Cynghorydd Emrys Wynne (aelod lleol) ganmol sut y datryswyd y materion 
mewn perthynas â’r goeden, fodd bynnag, dywedodd fod y goeden yn edrych yn 
wahanol iawn i’r lluniau yn yr adroddiad. Fodd bynnag, nid oedd ganddo unrhyw 
wrthwynebiad i ymestyn y Gorchymyn Diogelu Coed. Er nad oedd ganddo unrhyw 
wrthwynebiad i ymestyn y Gorchymyn Diogelu Coed, gofynnodd y Cynghorydd 
Wynne a oedd tebygolrwydd i wreiddiau’r goeden achosi unrhyw niwed i systemau 
draenio cyfagos. Dywedodd y Swyddogion bod yr adroddiad yn ymwneud â’r 
Gorchymyn Diogelu Coed, fodd bynnag, pe bai'r broblem gyda'r systemau draenio 
yn codi, byddai’n cael ei thrin yn unol â hynny. 
 
CYNNIG – Cynigodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill y dylid cadarnhau’r 
Gorchymyn Diogelu Coed Rhif 4 (2020) Tir yn 118 Bro Deg, Rhuthun heb addasiad 
er mwyn parhau i ddiogelu’r dderwen, eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Alan 
James.  
 
Pleidlais - 
Cymeradwyo - 16 
Ymatal – 0 
Gwrthod – 0 
 
PENDERFYNWYD cadarnhau’r Gorchymyn Diogelu Coed heb addasiad er mwyn 
parhau i ddiogelu’r dderwen.  
 

11 CYNLLUNIO AR GYFER AWYR DYWYLL' - CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL 
AR GYFER GOLAU YN AHNE BRYNIAU CLWYD A DYFFRYN DYFRDWY - 
DRAFFT YMGYNGHORI  
 
Roedd yr adroddiad hwn yn ymwneud â Chanllaw Cynllunio Atodol (CCA) drafft ar 
gyfer golau yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a 



Dyffryn Dyfrdwy, a fyddai’n cael ei ddefnyddio wrth benderfynu ar geisiadau 
cynllunio, pe bai’n cael ei fabwysiadu. 
 
Darllenodd y Cadeirydd yr argymhellion ar gyfer yr adroddiad sef bod y Pwyllgor 
Cynllunio yn cytuno’r CCA drafft ‘Cynllunio ar gyfer Awyr Dywyll’ - Canllaw 
Cynllunio Atodol ar gyfer golau yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy’ ar gyfer 
ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
Roedd Tony Thomas, fel Cadeirydd y Pwyllgor AHNE, yn cefnogi’r adroddiad yn 
llawn, a’r cynnig ar gyfer yr adroddiad, roedd y Cynghorydd  Mark Young yn ei 
gefnogi’n llawn ac yn hapus i eilio’r argymhelliad.  
 
Roedd pob aelod a oedd yn bresennol yn hapus i’r adroddiad gael ei gyflwyno 
mewn ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Cynllunio yn cytuno’r CCA drafft ‘Cynllunio ar 
gyfer Awyr Dywyll’ - Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer golau yn AHNE Bryniau 
Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy’ a bod yr adroddiad yn cael ei gyflwyno mewn 
ymgynghoriad cyhoeddus. 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11:05am 
 
 


