
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 27 IONAWR 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd K Jones(Cadeirydd) 

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

11 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriad am absenoldeb. 
 
12 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau:  
 

Cynghorydd Eitem Natur y Buddiant 

Y Cynghorydd 
Jones-Pritchard 

5i - 20/02372/DCH - 
64 Heol y Coleg 

Buddiant Rhagfarnol fel asiant 
i'r ymgeisydd. 

Y Cynghorydd 
Stubbs 

5b - 20/01279/MJR – 
Tir yn Ffordd Rover 

Buddiant Rhagfarnol – bydd yn 
siarad fel Cynghorydd Ward 

Y Cynghorydd 
Keith Parry 

5a - 20/02632/MJR – 
Tir i'r Gogledd 
Orllewin o Ysbyty'r 
Eglwys Newydd  

Buddiant Rhagfarnol – barn a 
fynegwyd yn flaenorol 

Y Cynghorydd 
Keith Parry 

6 – Gorchymyn 
Addasu Adran 53 – 
Llinell Rheilffordd 
Segur yr Eglwys 
Newydd  

Buddiant Rhagfarnol – barn a 
fynegwyd yn flaenorol mewn 
perthynas â thir i Ogledd 
Orllewin Ysbyty'r Eglwys 
Newydd. 

Y Cynghorydd 
Gordon 

5a - 20/02632/MJR – 
Tir i'r Gogledd 
Orllewin o Ysbyty'r 
Eglwys Newydd  

Buddiant Rhagfarnol – barn a 
fynegwyd yn flaenorol 

 
13 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr 2020 fel gwir 
gofnod. 
 
14 :   DEISEBAU  
 
Cais rhif 20/01279/MJR, Tir yn Ffordd Rover 
 
Cais rhif 20/00153/MJR, 17-41 Clearwater Way, Cyncoed  
 
Cais rhif 20/01629/MJR, The Paddle Steamer, Sgwâr Loudoun, Butetown  
 
Cais rhif 20/01459/MNR, Parc Caedelyn, Rhiwbeina  
 
Cais rhif 19/03148/MNR, Trenewydd, Fairwater Road, Llandaf   



 
Mewn perthynas â'r uchod, siaradodd pob deisebydd ac ymatebodd yr asiantau yn 
unol â Rheol Gweithdrefn y Pwyllgor Cynllunio 14.2.  
 
15 :   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 argymhelliad a nodir yn 
adroddiadau 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  
 
20/01279/MJR – SBLOT 
 
TIR YN FFORDD ROVER 
 
Ailbwysleisiodd y Cynghorydd Stubbs ei ddiddordeb rhagfarnol yn yr eitem hon a 
siaradodd fel Cynghorydd Ward. 
 
Adnewyddu 17/02130/MJR ar gyfer tynnu deunydd llenwi ac adeiladu Gweithfeydd 
Pŵer Biomas (hyd at 9.5MW) ac uchafswm o 130,000 troedfedd sgwâr o lety 
diwydiannol (dosbarth defnydd B8), ffordd fynediad newydd a gwaith tirlunio 
cysylltiedig. 
 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 14 (Cyfannu'r Groenen MDPE) i ddarllen: Ni fydd 
unrhyw waith islaw'r groenen, sy'n sail i'r haen gapio wreiddiol, nac mewn mannau 
eraill islaw'r gor-faich yn digwydd nes bod cynllun atgyweirio i adfer a chynnal 
uniondeb y groenen lle bo angen yn dilyn ymchwiliadau safle wedi'i gyflwyno i'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol a'i gymeradwyo'n ysgrifenedig. Gwneir yr atgyweiriadau yn 
unol â'r manylion cymeradwy o fewn amserlen a gytunir yn ysgrifenedig gyda'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol.   
 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 16 (Manylion Draenio) sydd i ddarllen: Ni fydd 
unrhyw ddatblygiad yn digwydd o fewn unrhyw gam, ac eithrio tynnu gor-faich o'r 
safle, nes bod cynllun draenio ar gyfer y cam datblygu hwnnw wedi'i gyflwyno i'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol a'i gymeradwyo'n ysgrifenedig. Bydd y cynllun yn dangos 
sut y bydd y rhan honno o'r datblygiad yn cael ei draenio'n effeithiol; y dull o waredu 
dŵr wyneb a dangos sut y bydd llifau budr yn trosglwyddo i'r system garthffosiaeth 
gyhoeddus. Wedi hynny, bydd y cynllun yn cael ei weithredu yn unol â'r manylion 
cymeradwy cyn cwblhau'r cam hynny ac ni chaniateir i unrhyw ddŵr wyneb neu 
ddraenio tir gysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r system garthffosiaeth 
gyhoeddus.  
 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 18 (Asesiad Ansawdd Aer) i ddarllen:  Cyn 
cymeradwyo unrhyw gais am faterion a gadwyd yn ôl ar gyfer y Cynllun Pŵer 
Biomas, bydd Asesiad Ansawdd Aer (AAA) ar gyfer dyluniad manwl y Gwaith Biomas 



yn cael ei gyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'i gymeradwyo'n ysgrifenedig. Bydd 
yr AAA yn cynnwys asesiad o effaith yr allyriadau’r gweithfeydd ac unrhyw fesurau 
lliniaru angenrheidiol er mwyn sicrhau bod effeithiau cyffredinol y gweithfeydd yn 
dderbyniol. Bydd y gweithfeydd yn cael ei adeiladu yn unol â'r manylion cymeradwy 
a'i gynnal a'i gadw wedi hynny.  
 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 20 Amseroedd Cyflenwi): Dim ond rhwng 09:00 a 
17:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn y bydd y danfoniadau'n digwydd ar y safle ac nid 
ar ddydd Sul na Gwyliau Banc ar unrhyw adeg.   
 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 28 (Darparu Cyffordd Ffordd Rover) i ddarllen:  Cyn 
adeiladu unrhyw adeilad, cymeradwyir cyffordd flaenoriaeth Ffordd Rover/Mynediad 
i'r Safle drwy hyn yn ysgrifenedig (Darlun Rhif 173097/SK/11 Diwygiad A) gan yr 
awdurdod priffyrdd sy'n goruchwylio a'i weithredu er eu boddhad ysgrifenedig.  
 
Yn amodol ar Amod 37 ychwanegol (Terfyn Gofod Llawr Diwydiannol) ni fydd mwy 
na 130,000 troedfedd sgwâr o lety diwydiannol (Dosbarth Defnydd B8) yn cael eu 
hadeiladu ar safle'r cais.  
 
 
20/01785/MNR – Y TYLLGOED 
 
184 BWLCH ROAD 
Newid defnydd o annedd preswyl i Dŷ Amlfeddiannaeth, addasiadau allanol a 
chynnydd yn uchder y ffin.  
 
 
20/02241/DCH – CYNCOED 
 
410 HEOL CYNCOED  
Estyniad cefn ac ochr gyda dormerau ochr a goleuadau to.   
 
 
20/02372/DCH – YSTUM TAF 
 
64 HEOL Y COLEG 
Estyniad ochr un llawr sy'n cynnwys cyntedd.  
 
Ailbwysleisiodd y Cynghorydd Jones-Pritchard ei ddiddordeb rhagfarnol yn yr eitem 
hon a gadawodd y cyfarfod yn ystod trafodaeth ar yr eitem hon. 
 
20/01459/DCO – RHIWBEINA 
 
PARC CAEDELYN, CAEDELYN ROAD  
Codi 3 llifolau 
 
Yn amodol ar Amod 5 ychwanegol (Lefelau Arddwysedd Goleuol):  
Er gwaethaf y manylion a gyflwynwyd, ni fydd y llifoleuadau'n cael eu defnyddio nes 
bod manylion wedi'u cyflwyno a'u cymeradwyo'n ysgrifenedig, sy'n dangos na fydd y 
lefelau arddwysedd goleuol yn fwy na lefel o 1 yn y goeden fawr sydd wedi'i lleoli 
wrth ymyl y parc chwarae presennol neu lefelau golau cefndir yn y nos, pa un bynnag 



sydd fwyaf. Bydd y lefelau Golau a'r manylion a gyflwynir fel y'u cymeradwywyd yn 
cael eu cynnal wedi hynny.  
 
 
20/02632/MJR – YR EGLWYS NEWYDD/TONGWYNLAIS  
 
TIR I'R GOGLEDD-ORLLEWIN O YSBYTY'R EGLWYS NEWYDD, HEOL Y PARC 
 
Ailbwysleisiodd y Cynghorwyr Keith Parry ac Iona Gordon eu buddiannau rhagfarnol 
a gadawsant y cyfarfod yn ystod trafodaeth ar yr eitem hon.  
 
Amrywio rhan C o Amod 1 i ymestyn y terfyn amser ar gyfer cyflwyno materion a 
gadwyd yn ôl o 18 mis i 27/09/22 ac amrywio rhan D o Amod 1 i nodi: Bydd y 
datblygiad a ganiateir drwy hyn yn cael ei ddechrau cyn i 5 mlynedd ddod i ben o 
ddyddiad y caniatâd hwn – a gymeradwywyd yn flaenorol o dan 17/01735/MJR.  
 
 

CEISIADAU A GANIATEIR WRTH WEITHREDU 
RHWYMEDIGAETH GYNLLUNIO YN UNOL AG ADRAN 106 
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1991:  
 
20/00153/MJR – CYNCOED 
 
17-41 CLEARWATER WAY 
Codi dau lawr newydd uwchben yr unedau presennol i greu 15 o fflatiau ychwanegol, 
estyniadau ochr sy'n cynnwys estyniad i gaffi (dosbarth defnydd A3) ar y llawr 
gwaelod, adnewyddu unedau masnachol presennol, triniaethau gweddlun i’r eiddo, 
gwaith amgylchedd cyhoeddus, gwaith priffyrdd a gwaith cysylltiedig arall (disgrifiad a 
chynlluniau diwygiedig). 
 
20/01629/MJR – BUTETOWN  
 
THE PADDLE STEAMER, SGWÂR LOUDOUN 
Dymchwel arfaethedig strwythurau presennol ac ailddatblygiad ar gyfer fflatiau 
fforddiadwy a gwaith cysylltiedig.  
 
 
19/03148/MNR – LLANDAF 
 
TRENEWYDD, FAIRWATER ROAD 
Estyniad ochr deulawr ac estyniad cefn un llawr gyda therasau allanol cefn a thirlunio 
newydd, creu meithrinfa gofal dydd newydd, newid defnydd o swyddfeydd (dosbarth 
B1) i sefydliadau dibreswyl (dosbarth D1)  
 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 12 (Sŵn) i ddarllen: 
Rhaid i'r sŵn gan y peiriannau ac offer sefydlog ar y safle gyflawni gradd lefel sŵn 
cefndir minws 5dB yn yr adeilad agosaf sy'n sensitif i sŵn, wrth ei fesur a'i gywiro yn 
unol â BS4142: 2014 (neu unrhyw Safon Brydeinig sy'n diwygio neu'n disodli'r safon 
honno).  
 



16 :   ADRAN 53, GORCHYMYN ADDASU (DAN DDEDDF BYWYD GWYLLT A 
CHEFN GWLAD 1981) I GOFNODI LLWYBR CYHOEDDUS AR HYD HEN 
REILFFORDD YR EGLWYS NEWYDD  

 
Ailbwysleisiodd y Cynghorydd Keith Parry ei ddiddordeb rhagfarnol a gadawodd y 
cyfarfod yn ystod trafodaeth ar yr eitem hon.  
 
Ystyriodd y Pwyllgor gais i'r Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus gan y cyhoedd sy’n 
nodi defnydd hanesyddol ar hyd y rheilffordd segur gan gerddwyr a cherddwyr cŵn.   
Roedd amheuaeth ynghylch eu hawl oherwydd y cais cynllunio i adeiladu'r bont 
newydd ar draws yr hafnau rheilffordd i gael mynediad i safle arfaethedig Ysbyty 
Felindre. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor ar y cais hwn i addasu'r map a'r 
datganiad diffiniol ac y dylid cyfarwyddo'r Cyfarwyddwr Llywodraethu, Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Swyddog Monitro i brosesu'r gorchmynion cyfreithiol priodol.  
 
17 :   CEISIADAU WEDI EU PENDERFYNU GAN BWERAU DIRPRWYEDIG - 

RHAGFYR 2020  
 
Nodwyd 
 
18 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim  
 
19 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 17 CHWEFROR 2021  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.01 pm 
 


