
1

RHYBUDD o Benderfyniadau’r Pwyllgor Cynllunio a 
Gorchmynion a gynhaliwyd 20 Mai, 2020

Rhith-gyfarfod (Ar hyn o bryd nid oes modd i’r cyhoedd 
fynychu y cyfarfod)

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

Mae’r dogfennau ar gyfer y cyfarfod uchod ar wefan y Cyngor ynghyd â 
gweddarllediad o’r gweithgareddau].

Yn bresennol: Y Cynghorydd Nicola Roberts (Cadeirydd)

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

Y Cynghorydd Richard A Dew – Aelod Portffolio ar gyfer 
Cynllunio

Ymddiheuriadau: Y Cynghorydd Richard Owain Jones

Hefyd yn bresennol: Prif Swyddog Cynllunio: Rheolwr Datblygu Cynllunio; 
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol; Swyddog Pwyllgor. 

1.00 o'r gloch - 1.35 o'r gloch 

RHIF YR EITEM A’R PWNC 2 DATGANIAD O DDIDDORDEB

PENDERFYNIAD Dim wedi ei dderbyn.

RHIF YR EITEM A’R PWNC 3 COFNODION

PENDERFYNIAD Cyflwynwyd cofnodion blaenorol y Pwyllgor 
Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 4 
Mawrth, 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir. 

RHIF YR EITEM A’R PWNC 4 I DDIRPRWYO I'R PRIF SWYDDOG 
CYNLLUNIO HAWLIAU'R PWYLLGOR I 
WNEUD PENDERFYNIAD DROS GYFNOD 
PLA COVID-19

PENDERFYNIAD PENDERFYNWYD y byddai cyfarfodydd o’r 
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion yn cael eu 
cynnal yn rhithiol, bob mis, cyn gynted a bo 



2

hynny’n ymarferol bosibl, fodd bynnag, yn y 
cyfamser:-

 I ddirprwy i Brif Swyddog Cynllunio’r Cyngor 
yr hawl i wneud yr holl benderfyniadau sydd 
wedi eu neilltuo i’r Pwyllgor o dan 
Gyfansoddiad y Cyngor, bo hyn unai o dan 
baragraffau 3.4.3.1 i 3.4.3.16 (yn gynwysedig) 
neu yn rhywle arall;

 Bod y ddirprwyaeth i aros mewn grym tan 
bod y cyfyngiadau ar gynnal cyfarfodydd 
cyhoeddus yn parhau mewn lle ond ei fod yn 
cael ei adolygu bob mis gan y Prif Swyddog 
Cynllunio mewn ymgynghoriad ag 
Arweinyddion y Grwpiau (neu eu dirprwyon) 
ag uwch swyddogion er mwyn mesur ei 
effeithiolrwydd;

 Ar gyfer y ceisiadau rheini sydd eisoes wedi 
eu galw i mewn i’r Pwyllgor gan aelodau 
lleol, ni wneir penderfyniad arnynt o dan y 
ddirprwyiaeth yma hyd nes bod yr aelodau 
lleol yna wedi cael cyfle rhesymol pellach i 
wneud sylwadau penodol mewn ysgrifen ar y 
ceisiadau hynny cyn dyddiad penodol.  Bydd 
rhaid i’r Prif Swyddog Cynllunio gymeryd 
ystyriaeth priodol o’r sylwadau hynny cyn 
ymarfer ei hawliau dirprwyiedig ar y 
ceisiadau hynny;

 Yn lle siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor bydd 
y Prif Swyddog Cynllunio yn hysbysu’r 
aelodau o’r cyhoedd sydd wedi gwneud 
sylwadau ar gais o’i fwriad i’w ddyfarnu o 
dan yr hawl hw.  Bydd yn gwahodd yr 
aelodau hynny o’r cyhoedd i wneud 
sylwadau ysgrifenedig pellach erbyn 
dyddiad penodol ag i gymeryd ystyriaeth 
priodol o’r sylwadau ysgrifenedig pellach 
yna cyn iddo ymarfer ei hawl dirprwyiedig ar 
y cais yna;

 Ble mae gan y Prif Swyddog Cynllunio yr 
hawl i ddyfarnu cais o dan y dirprwyiaeth 
yma fe all, fodd bynnag ag am unrhyw 
reswm, ddewis peidio ag ymarfer yr hawl yna 
ac mewn achosion o’r fath bydd rhaid 
dyfarnu’r cais gan y Pwyllgor.  Bydd y Prif 
Swyddog Cynllunio yn cymeryd i ystyriaeth 
barn y rheini y cyfeirir atynt ym mharagraff 2 
uchod tra’n dod i benderfyniad o dan y 
paragraff hwn;
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 Bod y ddirprwyaeth yn dirymu yn awtomatig 
unwaith mae gwys yn cael ei gyhoeddi i’r 
Pwyllgor nesaf gyfarfod drwy ymgynnull yn 
Siambr y Cyngor, ond, os yw cyfarfod o’r 
fath yn cael ei ohirio neu’i ddileu am ba 
bynnag reswm yna yr adfywir y ddirprwyaeth 
yma a’i weithredu arno gan y Prif Swyddog 
Cynllunio hyd nes y bydd cyfarfod o’r fath yn 
cael ei gynnal;

 Bod Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor yn 
cael eu hysbysu mewn modd amserol o 
unrhyw benderfyniadau a wneir o dan y 
ddirprwyaeth yma;

 Bod sesiwn hyfforddiant i’w drefnu cyn y 
cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor yn bersonol yn y 
Siambr er mwyn i aelodau a swyddogion 
gael ail-ymgyfarwyddo eu hunain efo trefn 
arferol y Pwyllgor a’r gofynion perthnasol.


