
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 14 AWST 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jones(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Lay, Asghar Ali, Driscoll, Goddard, Gordon, 
Hudson, Jacobsen a/ac Jones-Pritchard 
 

20 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Y Cynghorydd Satar 
 
21 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2019 yn gofnod 
cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
22 :   AELODAETH  
 
Nododd y Pwyllgor i’r Cyngor yn ei gyfarfod ar 18 Gorffennaf 2019 gymeradwyo bod 
y Cynghorydd Susan Goddard yn cael ei phenodi i'r Pwyllgor hwn. 
 
23 :   DEISEBAU  
 
Deisebau 
 

(i) Cais rhif 19/01339/MNR, 238 Pantbach Road, Rhiwbeina 
(ii) Cais rhif 19/01682/MNR, Cyn-safle Cardiff Scientific Laboratory, 5-13 Crofts 

Street, Plasnewydd 
(iii) Cais rhif 19/01370/MNR, cyn-safle Ty Glas, 75 Ty Glas Avenue, Llanisien 
(iv) Cais rhif A/19/00057/MNR, cyn-safle Ty Glas, 75 Ty Glas Avenue,  

Llanisien 
(v) Cais rhif A/19/00058/MNR, cyn-safle Ty Glas, 75 Ty Glas Avenue,  

Llanisien 
(vi) Cais rhif A/19/00059/MNR, cyn-safle Ty Glas, 75 Ty Glas Avenue,  

Llanisien 
 
Mewn perthynas â (ii) siaradodd y deisebwr ac ni ymatebodd yr ymgeisydd/asiant. 
 
 
 
24 :   CEISIADAU RHEOLI DATBLYGU  
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr atodlen o geisiadau rheoli datblygu a gyflwynwyd yn unol â 
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 
 
PENDERFYNWYD: Y dylai’r Pwyllgor hwn yn unol â phwerau a ddirprwyir iddo 
benderfynu ar y ceisiadau rheoli datblygu canlynol yn ôl yr argymhellion a nodir yn 
adroddiad Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Ddinas yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau 
pellach fel y manylir arnynt isod, a rhoi gwybod am y penderfyniad yn unol ag Adran 



70 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 neu Adran 16 Adran 74 Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth 1990). 
 

CEISIADAU A GANIATEIR 
 
19/00017/MNR – PLASNWEYDD 
 
160-166 STRATHNAIRN STREET 
Dymchwel yr holl adeiladau cyfredol ac adeiladu 10 fflat hunangynhwysol (7 x 1 
ystafell wely/3 x 2 ystafell wely) gydag amwynder ar y safle, storfa feics a storfeydd 
gwastraff. 
 
Yn ddarostyngedig argymhellion cynghorol ychwanefol i ddarllen: 
 
'Cynghorir yr ymgeisydd i gysylltu â’r adran Rheoli Asedau (029 22 330954 
rheoliasedau@caerdydd.gov.uk) i gael unrhyw drwyddedau angenrheidiol ar gyfer 
hysbysfyrddau/sgaffaldiau ar y briffordd fabwysiedig.  Rhaid i unrhyw waith adferol 
angenrheidiol sy'n codi o ganlyniad i weithredu'r datblygiad gael ei wneud mewn 
modd sy'n bodloni'r broses o Reoli Asedau.  
 
 
19/01733/MJR – PONTPRENNAU / PENTREF LLANEIRWG 
 
CAM 2, TIR I’R DWYRAIN O CHURCH ROAD AC I’R GOGLEDD A’R DE O BRIDGE 
ROAD, PENTREF LLANEIRWG.  
Materion a gadwyd yn ôl mewn perthynas â 13/00578/DCO (ymddangosiad, tirlunio, 
cynllun a graddfa). Ar gyfer cam 2 Pentref Sant Edern, yn cynnwys 57 annedd gyda 
gwaith tirweddu, ailbroffilio tir, mynediad a phriffyrdd cysylltiedig a bodloni amodau 
15,22 a 23 y caniatâd amlinellol.  
 
Yn ar amodol ar ddiwygio Paragraff 8.20 i ddarllen: 
 
'Mae gan 46 o'r anheddau arfaethedig 2 le parcio ar dramwyfeydd.   Yn ychwanegol, 
byddai gan 11 o'r anheddau fodurdai ar wahân a byddai gan 7 fodurdai integrol.  
Byddai gan bob un o'r anheddau 2 ystafell wely 1 lle parcio yr un ... ' 
 

CEISIADAU A GANIATEIR WRTH WEITHREDU 
RHWYMEDIGAETH GYNLLUNIO YN UNOL AG 
ADRAN 106 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 
1990 
 
19/01538/MJR – CATHAYS  
 
PARKGATE HOUSE, CYN ADEILAD Y LLYS SIROL A THIR CYFAGOS, HEOL Y 
PORTH, CANOL Y DDINAS 
 
Dymchwel rhannol, adnewyddu, newid defnydd ac ailddatblygu Parkgate House, hen 
Adeilad Llys Sirol a thir cyfagos i'w ddefnyddio fel gwesty gan gynnwys newidiadau 
mewnol cysylltiedig i adeiladau rhestredig. 

mailto:assetmanagement@cardiff.gov.uk


 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 12 (Cynllun Draeniau) sydd i ddarllen: 
Cynllun Draeniau:  Ac eithrio gwaith dymchwel ni fydd unrhyw ddatblygiad yn 
dechrau hyd nes y bydd cynllun draeniau ar gyfer y safle wedi'i gyflwyno i'r Awdurdod 
Cynllunio Lleol a'i gymeradwyo'n ysgrifenedig ganddo.  Bydd y cynllun yn darparu ar 
gyfer gwaredu dŵr budr, dŵr wyneb a dŵr tir, ac yn cynnwys asesiad o'r posibilrwydd 
o waredu dŵr wyneb neu ddŵr tir drwy ddulliau cynaliadwy.  Wedi hynny, bydd y 
cynllun yn cael ei weithredu yn unol â'r manylion cymeradwy cyn meddiannu'r 
datblygiad ac ni chaniateir i unrhyw ddŵr budr, dŵr wyneb a draeniau tir gysylltu'n 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r system garthffosiaeth gyhoeddus. 
 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 15 (sŵn adloniant o fariau/bwytai/ystafelloedd 
swyddogaeth i ddarllen: 
Sŵn adloniant o fariau/bwytai/ystafell swyddogaeth: Ni fydd unrhyw sŵn sy'n deillio o 
fariau/bwytai/ystafelloedd swyddogaeth  gwesty (wedi'i fesur yn y paramedr LAfmax, 
5 munud) yn fwy na lefel sŵn y cefndir amgylchynol (LA90, 5 munud) y tu allan i 
ffenestri unrhyw ystafelloedd sy'n sensitif i sŵn yn y 2 Park Street gyfagos (Canolfan 
Cyfiawnder Sifil a Theuluol Caerdydd) yn ystod yr oriau 07:00 -19:00 dydd Llun i 
ddydd Gwener. 
 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 17 (Parcio Beiciau) sydd i ddarllen: 
Parcio Beiciau Ni fydd unrhyw ddatblygiadau uwchben y ddaear yn digwydd nes bod 
y manylion sy'n dangos y ddarpariaeth o leoedd parcio beiciau wedi'u cyflwyno i'r 
ACLL a'u cymeradwyo yn ysgrifenedig ganddo.  Caiff y manylion cymeradwy eu 
gweithredu cyn defnyddio’r datblygiad yn fuddiol.  Ar ôl hynny, caiff y lleoedd parcio 
beiciau eu cynnal ac ni chaiff eu defnyddio at unrhyw ddiben arall. 
 
19/01682/MNR – PLASNEWYDD 
 
CYN-SAFLE CARDIFF SCIENTIFIC LABORATORY, 5-13 CROFTS STREET 
Adeiladu 9 uned breswyl 
 

CEISIADAU WEDI’U GOHIRIO 
 
19/01339/DCO – RHIWBEINA 
 
238 PANTBACH ROAD 
Dymchwel rhan o’r adeiladau unllawr a deulawr ac adeiladu adeilad tri llawr sy’n 
cynnwys dwy uned fasnachu a fflat un ystafell wely ar y llawr daear a thri fflat 
dwplecs ar y llawr cyntaf ac ar yr ail lawr. 
 
RHESWM: Er mwyn sefydlu rhesymau dros wrthod. 
 
19/01370/MNR – LLANISIEN 
 
THE TY GLAS BLAENOROL, 75 TŶ GLAS AVENUE 
Ad-drefnu'r safle ehangach gan gynnwys parcio a chynllun patio, gosod lôn gofleidiol 
a chynnwys cefn o ardal storio corrach tŷ a gwaith cysylltiedig ar y safle.  Gosod 2 
arddangosiad trefn cwsmeriaid a'r cyfyngydd uchder postyn gôl.  Newidiadau i'r 
gweddluniau gan gynnwys y drysau mynediad a bythau gyrru thrwyddynt newydd, 
offer newydd i'r to. 
 



RHESWM: Er mwyn i ymweliad safle â'r lleoliad hwn gael ei gynnal.  
 
A/19/000057/MNR – LLANISIEN 
 
THE TY GLAS BLAENOROL, 75 TŶ GLAS AVENUE 
Gosod 1 arwydd Totem rhydd 6m 
 
RHESWM: Er mwyn i ymweliad safle â'r lleoliad hwn gael ei gynnal. 
 
A/19/000058/MNR – LLANISIEN 
 
THE TY GLAS BLAENOROL, 75 TŶ GLAS AVENUE 
Gosod 1 arwydd Totem rhydd 6m. 
 
RHESWM: Er mwyn i ymweliad safle â'r lleoliad hwn gael ei gynnal. 
 
A/19/000059/MNR – LLANISIEN 
 
THE TY GLAS BLAENOROL, 75 TŶ GLAS AVENUE 
Gosod arwyddion safle gan gynnwys 4 arwydd rhydd, 1 arwydd baner a 18 arwydd 
DOT 
 
RHESWM: Er mwyn i ymweliad safle â'r lleoliad hwn gael ei gynnal. 
 
25 :   CEISIADAU WEDI EU PENDERFYNU GAN BWERAU DIRPRWYEDIG – 

GORFFENNAF 2019  
 
Nodwyd 
 
26 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
27 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 18 MEDI 2019  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 3.32 pm 
 


