
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 19 AWST 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd K Jones(Cadeirydd) 

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

76 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Keith Parry. 
 
77 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau 
 
CYNGHORYDD EITEM RHESWM 
Sean Driscoll 20/01165/MNR Buddiant Rhagfarnus 

ar y sail mai ef yw’r 
ymgeisydd.  

 
78 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd a llofnodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 
2020 fel cofnod cywir.   
 
79 :   DEISEBAU  
 
Rhif Cais, 20/00411/DCH, 23 Heol Pant-Y Rhyn, Yr Eglwys Newydd 
 
Mewn perthynas â’r uchod, siaradodd y deisebwr.  
 
80 :   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 Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd, 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 1980 neu Adran 74 Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1980: 
 

CEISIADAU A GANIATEIR  
 
20/001165/MNR – Y TYLLGOED 
 
4 CHESTNUT ROAD 
Addasiadau arfaethedig ac estyniad ochr/cefn i’r siop bresennol, blaen siop newydd 
ac adleoli staer allanol. 



 
20/01047/MJR – ADAMSDOWN 
 
118 HEOL CASNEWYDD 
Newid defnydd arfaethedig i lety a reolir ar gyfer pobl ddigartref 
 

CEISIADAU A GANIATEIR WRTH WEITHREDU 
RHWYMEDIGAETH GYNLLUNIO YN UNOL AG ADRAN 106 
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1991. 
 
18/01280/MJR – BUTETOWN 
 
TIR GER 12-14 DRAKE WALK, GLANFA’R IWERYDD 
Llety chwe llawr a wasanaethir sy’n cynnwys fflatiau a wasanaethir gyda lle 
masnachol/amwynder ar y llawr gwaelod, ail-lwybro’r llwybr cerdded cyhoeddus ar 
lan yr afon ac adnewyddu pont gerdded y gamlas gyflenwi'r dociau bresennol. 
 
 
Yn ddarostyngedig i ddiwygiad i Amod 9 sydd i ddarllen: 
 
“ Parcio beiciau: Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn digwydd nes bod manylion sy’n 
dangos darparu 11 lle parcio arhosiad hir diogel dan do i feiciau a 6 lle parcio 
arhosiad byr sy’n hygyrch i’r cyhoedd i feiciau wedi’u cyflwyno a’u cymeradwyo’n 
ysgrifenedig gan yr ACLl.   Caiff y manylion a gymeradwywyd eu gweithredu cyn eu 
meddiannu’n fuddiol  Ar ôl hynny, caiff y lleoedd parcio beiciau eu cynnal ac ni chaiff 
eu defnyddio at unrhyw ddiben arall. 
 
18/02999/MJR – BUTETOWN 
 
ADEILAD WALTERS, CLARENCE ROAD 
Dymchwel yr adeilad presennol a chodi bloc fflatiau preswyl 4/6 llawr sy’n cynnwys 
35 o gartrefi fforddiadwy, storfa biniau, lle parcio i feiciau a gwaith cysylltiedig.  
 
Yn amodol ar argymhelliad 5 ychwanegol a fydd yn darllen: 
 
Rhybudd:  Mae Trwydded Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop (RhWE) yn ofynnol 
ar gyfer y datblygiad hwn.  Nid yw’r caniatâd cynllunio hwn yn rhoi cydsyniad i 
ymgymryd â gwaith sy;n gofyn am drwydded RhWE.  Mae’n drosedd cipio, lladd neu 
aflonyddu RhWE yn fwriadol neu ddifrodi neu ddinistrio eu safleoedd bridio neu eu 
mannau gorffwys.  Os byddwch yn euog o unrhyw droseddau gallech gael eich anfon 
i’r carchar am hyd at 6 mis a/neu dderbyn dirwy ddiderfyn.  Er mwyn ymgymryd â’r 
gwaith o fewn y gyfraith, gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr angen am drwydded 
gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
 

CEISIADAU WEDI’U GWRTHOD  
 
20/0041/DCH- WHITCHURCH/TONGWYNLAIS 
 
23 HEOL PANT-Y-RHYN 
Addasiadau i sgriniau ar ochrau chwith a dde y balconi. 



 
 
 
81 :   ADRAN 119 DEDDF PRIFFYRDD 1980 CAIS - PENTRYCH RHIF 25  
 
Ystyriodd y Pwyllgor Cynllunio adroddiad i gymeradwyo’r Cais am Wyriad A 119 i 
ganiatáu i’r Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus gyfarwyddo Gwasanaethau Cyfreithiol 
o brosesu Gorchymyn Cyfreithiol ar gyfer ymgynghori cyhoeddus. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor Cynllunio i gymeradwyo’r Cais am 
Wyriad er mwyn caniatáu’r i’r Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus  gyfarwyddo 
Gwasanaethau Cyfreithiol i brosesu’r Gorchymyn Cyfreithiol. 
 
 
82 :   CEISIADAU A BENNIR GAN BWERAU DIRPRWYEDIG  
 
Nodi'r ceisiadau a benderfynwyd gan bwerau dirprwyedig ym mis Gorffennaf 2020. 
 
83 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
84 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 16 MEDI 2020 AM 1.30PM  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 4.05 pm 
 


