
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 26 CHWEFROR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd K Jones(Cadeirydd) 

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

42 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim 
 
43 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Ionawr 2020 fel cofnod 
cywir.  
 
44 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 

CYNGHORYDD EITEM NATUR Y BUDDIANT 

Y Cynghorydd 
Gordon  

19/02071/MJR Cynghorydd ward – yn 
gwrthwynebu ac yn siarad 
yn erbyn y cais  

Y Cynghorydd 
Jacobsen  

19/03219/MJR Cynghorydd Ward 

Y Cynghorydd Jones-
Pritchard 

19/02797/MNR Wedi gweld a mynegi barn 
o’r blaen yn berthnasol i’w 
proffesiwn. 

 
 
45 :   DEISEBAU  
 
Cais rhif 19/02071/MJR, tu cefn i 35 Romilly Crescent a 70-72 Llandaf Road, Glan-yr-
afon. 
 
Cais 18/03020/MJR, hen westy’r Great Eastern, 54 Metal Street, Adamsdown 
 
Mewn perthynas â’r uchod, siaradodd y deisebwr ar bob cais    
 
 
46 :   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’r pwerau a ddirprwyir iddo 
benderfynu ar y ceisiadau rheoli datblygu canlynol yn ôl yr argymhellion a nodir yn 
adroddiad y Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 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  
 
19/02797/MJR – CYNCOED 
 
40 HURON CRESCENT, LAKESIDE 
Estyniad 2 lawr yn y cefn a throsi tŷ i 2 annedd ar wahân 
 
20/00044/MNR – CATHAYS 
 
11-12 HEOL YR EGLWYS, CANOL Y DDINAS, CAERDYDD 
Newid defnydd o ddatblygiad defnydd cymysg (manwerthu a sui generis) i ddefnydd 
A3 (bwyty) a defnydd masnachol cymysg. 
 
 

CAIS A GANIATEIR WRTH WEITHREDU 
RHWYMEDIGAETH GYNLLUNIO YN UNOL AG 
ADRAN 106 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 
1990:  
 
19/01374/MJR – PLASNEWYDD 
 
195-197 HEOL Y PLWCA 
Dymchwel yr adeilad presennol ac adeiladu llety pwrpasol i fyfyrwyr gan ymgorffori 
gofod llawr dosbarth A1/A2/A3 a D2 ar y llawr gwaelod a’r holl waith datblygu 
cysylltiedig  
 
19/02071/MJR – GLAN YR AFON  
 
CEFN 35 ROMILLY CRESCENT A 70-72 LLANDAFF ROAD 
Datblygiad defnydd cymysg sy'n cynnwys 34 o unedau annedd gyda chymysgedd o 
1-5 o welyau, parcio a hyd at 9 uned fasnachol a allai fod yn cynnwys defnyddiau 
A1/A2/A3. 
 
Mae paragraffau 8.10 a 8.13 o'r adroddiad yn golygu 2 lawr ac nid 1½. 
 
Yn ddarostyngedig i ddiwygiad i Amod 28 sydd i ddarllen: 
 
‘Bydd ffenestr tŷ bach plot 3 a ddangosir ar luniad P08 Rev A yn un na fydd yn agor 
islaw uchder o 1.8m yn uwch na lefel y llawr mewnol ac wedi ei gosod â gwydr 
anhryloyw a chaiff ei chynnal a’i chadw felly wedi hynny.  Dylai’r ffenestri barugog a 
nodwyd ar ystafelloedd byw/bwyta/cegin fflat 4 a ddangosir ar luniad P11 Rev B a 
fflat 9 a ddangosir ar lun Rhif. P12 Rev B gael eu rhoi yn eu lle felly a chânt eu cynnal 
a’u cadw felly wedi hynny.  Bydd ffenestr ystafell fyw/bwyta/cegin fflat 2 a ffenestr lloft 
fflat 4 a ddangosir ar luniad rhif P15 rev B wedi eu gwneud o wydr anhryloyw a’u 
cynnal a’u cadw felly wedi hynny.  Caiff y ffenestri y nodwyd y dylai eu hanner isaf 
fod yn farugog a ddangosir ar ystafell wely 1 fflat 3 ac ystafell fyw/bwyta/cegin fflat 5 
a ddangosir ar luniad rhif P15 B eu rhoi yn eu lle felly a’u cynnal a’u cadw felly wedi 



hynny.  Dylai goleuadau'r to i’w gosod a’u gwneud yn farugog a ddangosir ar ystafell 
wely 2 Plot 6 gael eu rhoi yn eu lle felly ac wedi hynny eu cynnal a'u cadw felly. 
Dylai’r gwydr anhryloyw a nodwyd yn y gegin/ystafell fwyta/stafell fyw yn fflat y to ym 
mhlot 34 a ddangosir ar luniad P17 Rev A ei roi yn ei le yn y fath fodd ac wedi hynny 
ei gynnal a’i gadw felly, a dylid rhoi gwydr anhryloyw yn ffenestri’r ystafell ymolchi ar 
lefel uchel, a’r ystafell ymolchi ensuite yn fflat y to ym mhlot 34 a ddangosir ar luniad 
P17 Rev A ac wedi hynny eu cynnal a'u cadw felly’. 
 
 
 
19/02851/MJR – BUTETOWN 
 
SAFLE GERLLAW EGLWYS Y SANTES MAIR FORWYN, BUTESTREET 
Ysgol gynradd newydd 2 dosbarth mynediad a Dechrau'n Deg a chanolfan adnoddau 
arbennig i gymryd lle ysgol gynradd bresennol Eglwys y Santes Mair Forwyn. 
 
Yn amodol ar deitl newydd sydd i ddarllen: 
 
5.8 Swyddog Trafnidiaeth yn datgan 
 
19/03219/MJR – PENTWYN 
 
CYN ORSAF YR HEDDLU, MAELFA  
Dymchwel garejys presennol a datblygu 41 o fflatiau gofal-parod byw'n annibynnol a 
gwaith cysylltiedig. 
 
Yn ddarostyngedig i ddiwygiad i Amod 6 sydd i ddarllen: 
 
'llinell 6 hepgor "ysgol" a mewnosod "datblygiad" 
 
19/03320/MJR - TROWBRIDGE 
 
HEN GANOLFAN IEUENCTID A CHYMUNEDOL LLANEIRWG, CRICKHOWELL 
ROAD, LLANEIRWG,  
Dymchwel y ganolfan gymunedol bresennol a chodi llety byw'n annibynnol i bobl hŷn 
sy’n cynnwys 60 o fflatiau hunangynhwysol un a dwy ystafell wely, cyfleusterau 
cymunedol cysylltiedig a pharcio ceir oddi ar y stryd. 
 
Yn ddarostyngedig i Amod 15 ychwanegol sydd i ddarllen: Cyn i'r datblygiad gael ei 
ddwyn i ddefnydd buddiol rhaid cyflwyno manylion am y driniaeth ffiniol i'r Awdurdod 
Cynllunio Lleol a'u cymeradwyo'n ysgrifenedig ganddynt a'u gweithredu yn unol â'r 
manylion cymeradwy. 
Rheswm: Sicrhau bod modd cael mynediad at y system garthffosiaeth a draeniau 
(polisi CDLl EN10). 
 
Yn ddarostyngedig i ddiwygiad i Amod 2 sydd i ddarllen: Diwygio Amod 2 fel bod 
lluniadau AL (01) 01 ac AL (01) 02 wedi eu diwygio i AL (01) 01 ac AL (01) 02 A.  
 

CEISIADAU WEDI’U GWRTHOD  
 
18/03020/MJR – ADAMSDOWN 
 



CYN-WESTY’R GREAT EASTERN, 54 METAL ST 
Adeiladu 20 fflat fforddiadwy, mynediad, tirlunio a gwaith atodol ar dir ger Metal 
Street a Sun Street. 
 
RHESYMAU: 
 
1. Mae’r cynnig yn rhinwedd ei leoliad, dyluniad, ei ddefnydd o ddeunyddiau a’r 
driniaeth o’r ffin ar hyd Sun Street  yn methu â darparu math cynaliadwy o 
ddatblygiad o ansawdd uchel sy'n ymateb yn gadarnhaol i gymeriad yr ardal, yn 
groes i Bolisi mabwysiedig KP5 Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd (2006-2026) a 
chyngor a gynhwysir yng Nghanllaw Cynllunio Mewnlenwi y Cyngor (Tachwedd 
2017), Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn.10) a TAN 12 (Dylunio) 
 
2. Byddai'r cynnig, yn rhinwedd ei leoliad a'i ddyluniad, yn methu â darparu 
amgylchedd byw saff a diogel, gan arwain at niwed i amwynderau perchnogion y 
dyfodol, yn groes i bolisi KP5 a pholisi C3 o Gynllun Datblygu Lleol mabwysiedig 
Caerdydd (2006-2026) a'r cyngor a geir ym Mholisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 10) a 
TAN 12 (Dylunio).  
 
3. Byddai'r cynnig, yn rhinwedd ei leoliad a'i ddyluniad, yn methu â diogelu neu wella 
lleoliad Eglwys Sant German a restrwyd yn Gradd 1 a'r Ficerdy Rhestredig Gradd 2, 
yn groes i bolisi EN9 (Cadwraeth yr Amgylchedd Hanesyddol) o Gynllun Datblygu 
Lleol mabwysiedig Caerdydd (2006-2026) a'r cyngor a geir ym Mholisi Cynllunio 
Cymru (Rhifyn 10) a TAN 24. 
 
 

CEISIADAU WEDI’U GOHIRIO 
 
19/01533/MJR – TREDELERCH 
 
782-786 HEOL CASNEWYDD 
Dymchwel adeiladau presennol a datblygiad defnydd cymysg arfaethedig gan 
gynnwys preswyl, manwerthu a pharcio cysylltiedig 
 
RHESWM: Er mwyn ystyried ffenestri sy'n agos i eiddo cyfagos ymhellach. 
 
 
47 :   CEISIADAU A BENDERFYNIR GAN BWERAU DIRPRWYEDIG - IONAWR 

2020  
 
Nodwyd 
 
48 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am Time Not Specified 
 


