
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 18 RHAGFYR 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd K Jones(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Lay, Ahmed, Driscoll, Gordon, Hudson, Jones-
Pritchard, Keith Parry, Sattar a/ac Stubbs 
 

26 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim 
 
27 :   COFNODION  
 
Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2019 fel gwir 
gofnod. 
 
28 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
CYNGHORDD                               EITEM                               RHESWM 
 
DRISCOLL                     Coffee Bunker                     Yn berchen/Yn prydlesu’r eiddo 
                                       Heol Dain Ffagan             yn agos at safle’r cais 
                                                                                   . 
 
29 :   DEISEBAU  
 
Cais rhif 19/02020/MNR, 29 Alexandra Road, Treganna 
Cais rhif 19/02075/MNR, Broadawel, Druidstone Road, Pentref Llaneirwg 
Cais rhif 19/02512/MNR, Coffee Bunker, 176 Heol Sain Ffagan 
Cais rhif 19/01802/DCH, 13 Heol-Y-Pavin, Llandaf 
 
Mewn perthynas â 29 Heol Alexandra, siaradodd y deisebydd.  Nid oedd yr 
ymgeisydd yn bresennol. 
 
30 :   CEISIADAU RHEOLI DATBLYGU  
 
Bu’r Pwyllgor yn trafod y rhestr 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 penderfyniadau yn unol ag 
Adran 70 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 neu Adran 74 Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth 1990). 
 
CEISIADAU A GANIATEIR  
 
19/01802/DCH – LLANDAF 
 



13 HEOL-Y-PAVIN 
Estyniad unllawr arfaethedig gydag addasiadau i’r un presennol 
 
Yn amodol ar amod 8 ychwanegol, fydd yn nodi: 
 
‘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.’  
 
 
19/02020/MNR – TREGANNA 
 
29 ALEXANDRA ROAD 
Newid 2 fflat yn bedwar gydag estyniad un llawr i’r cefn a throsi’r llofft.  
 
 
19/02075/MR – PONTPRENNAU/PENTREF LLANEIRWG 
 
BRODAWEL, DRUIDSTONE ROAD 
Adeiladu annedd sengl newydd yn ogystal â dymchwel modurdy presennol gan 
adeiladu modurdy newydd ynghyd â'r holl waith cysylltiedig. 
 
 
19/02245/MNR – TREGANNA 
 
67 BEDA ROAD 
Newid defnydd o breswyl (dosbarth C3) i dŷ amlfeddiannaeth 6 ystafell wely 
(dosbarth C4) ynghyd ag estyniad to dormer. 
 
 
19/02512/MNR – Y TYLLGOED 
 
COFFEE BUNKER, 176 ST FAGANS ROAD 
Dileu amod 3 Caniatâd Cynllunio CYF: 18/01979/MNR a ganiataodd ar gyfer 
amrywio dros dro amodau 4 a 20 Caniatâd Cynllunio CYF: 13/02323/MNR, tan 1 
Tachwedd 2019, fel y gall y safle agor yn barhaol rhwng 07:00 a 21:30 o ddydd Llun i 
ddydd Gwener, rhwng 08:00 a 21:30 ar ddydd Sadwrn a rhwng 08:00 a 18:30 ar 
ddydd Sul ac yn gweini bwyd poeth. 
 
 
19/02825/MNR – PLASNEWYDD 
 
217-223 Heol Casnewydd 
Dymchwel arfaethedig y tai allanol yng nghefn 217-223 heol casnewydd gan adeiladu 
dau dŷ amlfeddiannaeth 15 ystafell wely gydag amwynderau, mannau parcio, lle 
storio beiciau a gwastraff ar y safle. 
 



CEISIADAU WEDI’U GWRTHOD 
 
19/01521/MJR – CATHAYS 
 
TIR Y TU CEFN I 14 SGWÂR Y FRENHINES ANNE, PARC CATHAYS 
Cynnig i adeiladu hyb myfyrwyr â 15 ystafell sengl a 2 stiwdio hunangynhwysol 
ynghyd â lle storio beiciau a biniau, mannau parcio ac amwynderau ar y safle  
 

1. Byddai'r cynnig yn methu ag ymateb yn briodol i gymeriad a chyd-destun lleol 
a byddai'n amharu ar gymeriad a golwg Ardal Gadwraeth Parc Cathays, yn 
rhinwedd ffurf, graddfa a lleoliad di-gydymdeimlad yr adeilad arfaethedig, yn 
groes i bolisïau KP5 (i), KP17 a EN9 Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd 
mabwysiedig (2006-2026) ac Arfarniad Ardal Gadwraeth Parc Cathays (2009). 
 

Byddai'r cynnig yn niweidio lleoliad cartref angladd Rosemount a restrwyd yn radd II, 
yn rhinwedd ffurf, graddfa a lleoliad yr adeilad arfaethedig, yn groes i bolisi EN9 
Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd mabwysiedig (2006-2026). 
 
31 :   CEISIADAU WEDI EU PENDERFYNU GAN BWERAU DIRPRWYEDIG – 

TACHWEDD 2019  
 
Nodwyd 
 
32 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
33 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
22 Ionawr 2020 
 
 


