
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 22 IONAWR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd K Jones(Cadeirydd) 

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

34 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim 
 
35 :   COFNODION  
 
Cytunodd y Pwyllgor i gymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr 
2019. 
 
36 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
CYNGHORYDD EITEM RHESWM 
Jones-Pritchard 19/02797/MNR Personol gan ei fod 

wedi gweld a mynegi 
barn fel rhywun 
proffesiynol  

  
 
37 :   DEISEBAU  
 
Cais rhif 19/02291/MNR, 36 Beda Road, Treganna 
 
Mewn perthynas â’r uchod, siaradodd y deisebwr ac ymatebodd yr ymgeisydd.  
 
38 :   CEISIADAU RHEOLI DATBLYGU  
 
Bu’r Pwyllgor yn ystyried 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  
 
LANDORE COURT, 47-53 HEOL CHARLES, CANOL Y DDINAS 
Ailddatblygiad defnydd cymysg arfaethedig a arweinir gan breswylwyr sy'n cynnwys 
dymchwel yr adeilad swyddfa presennol a darparu 150 o fflatiau preswyl (defnydd 
Dosbarth C3) gyda chyfleusterau cymunol cysylltiedig ac ardaloedd amwynder awyr 
agored, gan gynnwys teras to i breswylwyr, a 2 uned fasnachol ar y llawr gwaelod 



(dosbarth defnydd A1/A2/A3/D1/D2), ynghyd â lle storio gwastraff, mannau parcio i 
feiciau, tirlunio, gwaith ardal gyhoeddus a gwaith a defnyddiau atodol. 
 
Cydsyniad Ardal Gadwraeth 
 

CEISIADAU A GANIATEIR WRTH WEITHREDU 
RHWYMEDIGAETH GYNLLUNIO YN UNOL AG 
ADRAN 106 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 
1990:  
 
 
19/2464/MJR – CATHAYS 
 
LANDORE COURT, 47-53 HEOL CHARLES, CANOL Y DDINAS 
Ailddatblygiad defnydd cymysg arfaethedig a arweinir gan breswylwyr sy'n cynnwys 
dymchwel yr adeilad swyddfa presennol a darparu 150 o fflatiau preswyl (defnydd 
Dosbarth C3) gyda chyfleusterau cymunol cysylltiedig ac ardaloedd amwynder awyr 
agored, gan gynnwys teras to i breswylwyr, a 2 uned fasnachol ar y llawr gwaelod 
(dosbarth defnydd A1/A2/A3/D1/D2), ynghyd â lle storio gwastraff, mannau parcio i 
feiciau, tirlunio, gwaith ardal gyhoeddus a gwaith a defnyddiau atodol. 
 

CEISIADAU WEDI’U GOHIRIO 
 
19/02291/MNR – TREGANNA 
 
36 BEDA ROAD 
Estyniad llawr gwaelod yn y cefn, dormerau yn y cefn ac i’r ochr ochr a throsi o ddwy 
i dair fflat. 
 
RHESWM: Er mwyn i swyddogion ddod â chynlluniau diwygiedig yn ôl. 
 
19/02797/MJR – CYNCOED 
 
40 HURON CRESCENT 
Estyniad 2 lawr yn y cefn a throsi tŷ i 2 annedd ar wahân. 
 
RHESWM: Er mwyn i ymweliad safle â'r lleoliad hwn gael ei gynnal. 
 
39 :   CEISIADAU WEDI EU PENDERFYNU GAN BWERAU DIRPRWYEDIG - 

RHAGFYR 2019  
 
Nodwyd 
 
40 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
41 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 26 CHWEFROR 2020  
 
 


