
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 16 MEDI 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd K Jones(Cadeirydd) 

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

85 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim 
 
86 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd a llofnodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Awst 2020 fel 
cofnod cywir. 
 
87 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
CYNGHORYDD EITEM REASON 
KEITH PARRY 20/01108/MJR Mynegi barn ar y cais 
Driscoll 20/0138/MNR Siarad fel Cynghorydd 

Ward 
                                                                                  
 
88 :   DEISEBAU  
 
Cais rhif 20/01108/MJR, ASDA Caerdydd, Coryton, Longwood Drive, Yr Eglwys 
Newydd 
 
Cais rhif 20/00800/MNR, Tir ger Mill Road, Tongwynlais 
 
Cais rhif 20/01384/MNR, Tir gerllaw 14 Marshall Close, Danescourt 
 
Mewn perthynas â'r uchod, ni siaradodd unrhyw un o'r deisebwyr.  
 
89 :   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  
 
20/01108/MJR – YR EGLWYS NEWYDD/TONGWYNLAIS 



 
ASDA CAERDYDD, CORYTON, LONGWOOD DRIVE 
Gwaith peirianyddol arfaethedig i Longwood Drive a phriffordd fynediad ASDA a’r 
trefniadau maes parcio, gan alluogi mynediad i ganolfan ganser arfaethedig Felindre.   
 
Yn amodol ar Argymhelliad 1 ychwanegol a fydd yn darllen: 
 
'Dylid rhoi'r caniatâd cynllunio yn amodol ar yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn derbyn 
llythyr cadarnhau gan Weinidogion Cymru nad yw'r penderfyniad wedi'i alw i mewn, 
ac mae'n awdurdodi'r Awdurdod Cynllunio Lleol i roi caniatâd cynllunio yn unol â'r 
Cyfarwyddyd dyddiedig 1 Gorffennaf 2020 a wnaed o dan Erthygl 18 o Orchymyn 
Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012. 
 
 
20/00834/MNR – YR EGLWYS NEWYDD/TONGWYNLAIS 
 
66 PARK ROAD 
Estyniadau i’r cefn ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf, estyniadau to a dormer a 
throsi'n 4 fflat 
 
Yn ddarostyngedig i ddiwygiad i Amod 2 sydd i ddarllen: 
 
Gwneir y gwaith datblygu yn unol â’r cynlluniau cymeradwy canlynol:  

 20-05 (3) Taflen rhif 5 – Cynnig Gweddlun Blaen 

 20-05 (3) Taflen rhif 5a – Cynnig Gweddlun Cefn + Ochr   

 20-05 (3) Taflen rhif 6 – Cynnig Llawr Gwaelod + Llawr Cyntaf   

 20-05 (3) Taflen rhif 7 – Cynnig Adran    

 20-05 (3) Taflen rhif 8 – Adran 3D 

 20-05 (4) Taflen rhif 9 - Cynllun Safle  
Rheswm: I sicrhau bod y datblygiad yn cael ei gwblhau yn foddhaol ac yn unol ag 
amcanion Polisi Cynllunio Cymru i hyrwyddo system gynllunio effeithlon ac effeithiol. 
 
Yn ddarostyngedig i ddiwygiad i Amod 5 sydd i ddarllen: 
 
5. Er gwaethaf y manylion a ddangosir ar Gynllun Cyf 20-05 (3) Taflen Rhif 5 a 20-05 
(4) Taflen rhif 9 a chyn meddiannu'r fflatiau a gymeradwywyd yma, bydd manylion 
gan gynnwys lleoliad, dyluniad a deunyddiau storio beiciau diogel dan orchudd ar 
gyfer o leiaf 8 beic yn cael eu cyflwyno a'u cymeradwyo'n ysgrifenedig gan yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd y cyfleusterau storio beiciau fel y'u cymeradwywyd 
yn cael eu cadw wedi hynny ac ni fyddant yn cael eu defnyddio at unrhyw ddiben 
arall. 
Rheswm: Sicrhau bod cyfleusterau parcio beiciau diogel ac o dan orchudd yn cael eu 
darparu i annog dulliau eraill o drafnidiaeth yn lle’r car preifat yn unol â Pholisi T5 y 
Cynllun Datblygu Lleol. 
 
Yn unol ag addasiad i Amod 6: 
 
6. Er gwaethaf y manylion a ddangosir ar Gynllun Cyf 20-05 (3) Taflen Rhif 5, 20-05 
(3) Taflen 5a a 20-05 (4) Taflen rhif 9 a chyn meddiannu'r fflatiau a gymeradwywyd 
yma, bydd manylion y cyfleusterau storio sbwriel arfaethedig (gan gynnwys gwastraff 
cyffredinol, ailgylchu a gwastraff bwyd) ac yn cynnwys lleoliad, dyluniad a 
deunyddiau yn cael eu cyflwyno a'u cymeradwyo'n ysgrifenedig gan yr Awdurdod 



Cynllunio Lleol. Dim ond at y diben o storio sbwriel y bydd y manylion a 
gymeradwywyd yn cael eu cadw ac nid at unrhyw ddiben arall. 
Rheswm: I ddiogelu a datblygu mewn modd sy’n diogelu amwynderau'r ardal yn unol 
â Pholisi W2 y Cynllun Datblygu Lleol.  
 
 
20/01384/MNR – LLANDAF  
 
TIR GERLLAW 14 MARSHALL CLOSE 
Cynnig i godi annedd atodedig  
 
Yn amodol ar ddileu'r amod 12 presennol. 
 
Yn ddarostyngedig i ddiwygiadau i Amod 3, 4 a 5 sydd i ddarllen 
 
3. Er gwaethaf darpariaethau Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

(Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygiad) (Cymru) 2013 (neu 
unrhyw Orchymyn yn diwygio, dirymu neu’n ailddeddfu’r 
Gorchymyn) ni chaiff ffenestri eu gosod ar y gweddlun ochr sy’n 
wynebu 16 Marshall Close neu’r gweddlun cefn llawr cyntaf, ac 
eithrio’r rhai a gymeradwywyd yma. 
 
 

4. Bydd y ffenestr llawr cyntaf ar y gweddluniau ochr sy’n wynebu 16 
Marshall Close yn cynnwys gwydr anhryloyw ac ni fydd yn agor yn 
is na 1.7 metr uwch lefel y llawr mewnol a chaiff ei chadw felly 
wedi hynny. 
 

5. Cyn i'r gwaith datblygu ddechrau, bydd manylion sy'n dangos 
darpariaeth o o leiaf 2 le parcio beiciau gan gynnwys y cyfleuster 
storio arfaethedig a chan gynnwys mynediad priodol i'r beiciau o'r 
briffordd yn cael eu cyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'u 
cymeradwyo'n ysgrifenedig. Caiff y manylion cymeradwy eu 
gweithredu cyn defnyddio’r datblygiad yn fuddiol. Ar ôl hynny, caiff 
y lleoedd parcio beiciau a mynediad eu cynnal ac ni chânt eu 
defnyddio at unrhyw ddiben arall. 
 
 
Yn ddarostyngedig i Amod 14 ychwanegol sydd i ddarllen: 

 
Er gwaethaf y manylion a ddangosir ar y Cynllun Cyf PP/600/C a PP/700/A, bydd 
ffenestr llawr cyntaf sy’n wynebu’r cefn o ddyluniad Oriel na fydd yn agor ac yn 
cynnwys gwydr anhryloyw i'r gweddlun de-ddwyreiniol er mwyn atal 14 Marshall 
Close rhag edrych dros yr ardd gefn . Bydd manylion y ffenestr yn cael eu cyflwyno 
a'u cymeradwyo'n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn i'r annedd gael 
ei meddiannu'n fuddiol drwy hyn. 
 
 
 



CEISIADAU A GANIATEIR WRTH WEITHREDU 
RHWYMEDIGAETH GYNLLUNIO YN UNOL AG ADRAN 106 
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1991.  
 
 
20/00800/MNR – YR EGLWYS NEWYDD/TONGWYNLAIS 
 
TIR ODDI AR MILL ROAD  
Codi 4 tŷ annedd sengl, mynediad newydd a gwaith datblygu cysylltiedig.  
 
Yn ddarostyngedig i Amod 18 ychwanegol sydd i ddarllen: 
 
'Er gwaethaf y cynlluniau a gyflwynwyd, cyn dechrau'r datblygiad, bydd manylion 
pellach am y gyffordd rhwng y ffordd fynediad arfaethedig a'r briffordd, gan gynnwys 
palmant botymog/cyrbau isel, yn cael eu cyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'u 
cymeradwyo'n ysgrifenedig.  Bydd y manylion a gymeradwywyd yn cael eu 
gweithredu cyn eu meddiannu'n fuddiol'. 
 
90 :   CEISIADAU WEDI EU PENDERFYNU GAN BWERAU DIRPRWYEDIG - 

AWST 2020  
 
Nodwyd 
 
91 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
92 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 14 HYDREF 2020  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 5.18 pm 
 


