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RHYBUDD o Benderfyniadau’r Pwyllgor Cynllunio a 
Gorchmynion a gynhaliwyd ar ffurf cyfarfod rhithiol ar ddydd 
Mercher, 4 Tachwedd 2020.

[Mae’r ddogfen hon er gwybodaeth yn unig, a bydd cofnodion llawn o’r 
cyfarfod gerbron y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion 
i’w cymeradwyo].

Mae dogfennau’r cyfarfod uchod ar gael ar wefan y Cyngor, ynghyd â 
gwe-ddarllediad byw o’r cyfarfod]. 

Yn bresennol Cynghorydd Richard Owain Jones (Is-gadeirydd) (Yn y Gadair)

Cynghorwyr John Griffith, Glyn Haynes, T Ll Hughes MBE, 
K P Hughes, Vaughan Hughes, Eric Wyn Jones, Dafydd Roberts a 
Robin Williams

Ymddiheuriad Councillor Nicola Roberts

Hefyd yn 
Bresennol: 

Local Members: Councillors   

Cynghorydd Nicola Roberts (Cadeirydd)

Aelodau Lleol: Cynghorwyr Margaret M Roberts (ar gyfer cais 
7.1),Llinos Medi (ar gyfer cais 7.2), Alun Mummery ac R.Meirion 
Jones (ar gyfer cais 7.4), Dafydd Rhys Thomas (ar gyfer cais 7.5), 
Cynghorydd Richard Dew (Aelod Portffolio Cynllunio)

(1:00 y. p. tan  2:30  y. p.) 

RHIF YR EITEM A’R PWNC 3 COFNODION

PENDERFYNIAD Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y 
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 
7 Hydref, 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

RHIF YR EITEM A’R PWNC 4 YMWELIAD SAFLEOEDD

PENDERFYNIAD Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a 
gynhaliwyd ar 21 Hydref, 2020 ac fe’i cadarnhawyd 
fel cofnod cywir.

RHIF YR EITEM A’R PWNC 6 CEISIADAU A FYDD YN CAEL EU GOHIRIO

PENDERFYNIAD Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y 
cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

RHIF YR EITEM A’R PWNC 7 CEISIADAU'N CODI
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PENDERFYNIAD 7.1 FPL/2019/217 – Cais llawn ar gyfer codi 17 o 
anheddau fforddiadwy, adeiladu dwy fynedfa 
newydd ar gyfer cerbydau a 3 mynedfa 
amaethyddol newydd, gosod gorsaf bwmpio 
ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar dir ger 
Craig y Don Estate a Cherry Tree Close, Benllech.

Penderfynwyd gohirio’r penderfyniad ar y cais 
yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y 
rheswm a roddwyd. 

7.2 47C151B – Cais llawn ar gyfer codi chwech o 
lifoleuadau 5 medr o uchder i'r 'manège' yn Ty'n 
Ffordd, Elim

Penderfynwyd cadarnhau penderfyniad 
blaenorol y Pwyllgor i wrthod y cais yn groes i 
argymhelliad y Swyddog a hynny am y 
rhesymau a roddwyd. 

7.3  FPL/2020/45 – Cais llawn i gynyddu nifer y 
carafanau teithiol (23 yn ychwanegol) ar y safle o 
15 i 38 yn Talli Ho, Prys Iorwerth Uchaf, Bethel, 
Bodorgan.

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag 
argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn 
amodol ar yr amodau a restrwyd ynddo ac yn 
amodol hefyd ar ddiwygio amod (03) er mwyn 
adlewyrchu darpariaeth y Cynllun Teithio.  

7.4 FPL/2020/92 – Cais llawn ar gyfer creu 2 le 
parcio yn 3 Bronallt, Ffordd Cambria Road, 
Porthaethwy.

Penderfynwyd gwrthod y cais yn groes i 
argymhelliad y Swyddog gan yr ystyriwyd nad 
oedd yn cydymffurfio â Pholisi PS20.   

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, 
gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod 
nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi 
adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a 
roddwyd am wrthod y cais).

7.5 19C1231 – Cais amlinellol ar gyfer codi 32 
annedd marchnad a 4 annedd fforddiadwy, 
adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a cherddwyr, 
darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â 
manylion llawn y
fynedfa a’r gosodiad ar dir ger Cae Rhos Estate, 
Ffordd Porthdafach Road, Caergybi.

Penderfynwyd gwrthod y cais yn groes i 
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argymhelliad y Swyddog o ganlyniad i bryderon 
am effaith y cais ar draffig a rhwydwaith lleol y 
briffordd.

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, 
gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod 
nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi 
adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a 
roddwyd am wrthod y cais).

RHIF YR EITEM A’R PWNC 8 CEISIADAU ECONOMAIDD

PENDERFYNIAD Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y 
cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

RHIF YR EITEM A’R PWNC 9 CEISIADAU AM DY FFORDDIADWY

PENDERFYNIAD Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y 
cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

RHIF YR EITEM A’R PWNC 10 CEISIADAU'N GWYRO

PENDERFYNIAD 10.1 VAR/2020/49 – Cais o dan Adran 73A i 
ddiwygio amod (01) o ganiatâd cynllunio rhif 
17C278A (Codi annedd) er mwyn diwygio dyluniad 
yr annedd yn Bron Heili, Lon Ganol, Llandegfan.

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn unol ag 
argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn 
amodol ar yr amodau a restrwyd ynddo.

RHIF YR EITEM A’R PWNC 11 CYNIGION DATBLYGU A GYFLWYNWYD 
GAN GYNGHORWYR A SWYDDOGION

PENDERFYNIAD Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y 
cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

RHIF YR EITEM A’R PWNC 12 GWEDDILL Y CEISIADAU

PENDERFYNIAD 12.1 FPL/2020/154 – Cais llawn ar gyfer gosod 
grisiau dur a llwyfan golygfa ar y tŵr gogledd 
dwyreiniol yn Eglwys St. Cybi, Caergybi. 

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn unol ag 
argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn 
amodol ar yr amodau a restrwy ynddo.
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RHIF YR EITEM A’R PWNC 13 MATERION ERAILL

PENDERFYNIAD Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y 
cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


