
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 16 MEHEFIN 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd K Jones(Cadeirydd) 

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

45 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
46 :   PENODI CADEIRYDD A DIRPRWY GADEIRYDD  
 
 
I nodi, yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 27 Mai 2021, penodwyd y Cynghorydd 
Keith Jones fel Cadeirydd y Pwyllgor hwn a'r Cynghorydd Edward Stubbs fel Dirprwy 
Gadeirydd y Pwyllgor hwn. 
 
47 :   PENODI’R PWYLLGOR A’R CYLCH GORCHWYL  
 
Yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 27 Mai 2021, penodwyd yr aelodaeth a’r 
Cylch Gorchwyl canlynol i’r Pwyllgor hwn: 
 
Aelodaeth:  
 
Y Cynghorwyr Ahmed, Asghar Ali, Gordon, Hudson, Jacobson, Keith Jones, 
JonesPritchard, Keith Parry, Sattar a Stubbs (1 swydd wag)   
 
Cylch Gorchwyl: Y swyddogaethau hynny a restrir yn Adran A, Atodlen 1 Rheoliadau 
Trefniadau Gweithredol yr Awdurdodau Lleol (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) 
(Cymru) 2001 ac unrhyw ddiwygiadau o ran hynny ac unrhyw faterion ategol hefyd fel 
y diffinnir yn Rheoliad 4(2) i (6) y Rheoliadau. Y swyddogaethau hynny a restrir ym 
mharagraffau 1-12 Adran 1, Atodlen 1 Rheoliadau Trefniadau Gweithredol yr 
Awdurdodau Lleol (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2001 ac unrhyw 
ddiwygiadau o ran hynny ac unrhyw faterion ategol hefyd fel y diffinnir yn Rheoliad 
4(2) i (6) y Rheoliadau. 
 
48 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod ar 19 Medi 2021 yn gofnod cywir a chawsant eu 
llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
49 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
50 :   DEISEBAU  
 
Nid oedd unrhyw ddeisebau 
 



51 :   CEISIADAU RHEOLI DATBLYGU  
 

CEISIADAU A GANIATEIR  
 
20/02448/MNR – LLANISIEN 
 
TIR CRONFA DDŴR LLANISIEN, HEOL LLYS-FAEN 
Atgyweirio ac adfer grisiau presennol yr arglawdd, disodli un set o risiau, gosod un 
set newydd o risiau’r arglawdd o fynedfa'r de-orllewin, adeiladu pont droed o lawr 
cyntaf yr hyb ymwelwyr i'r arglawdd, gosod llwybrau troed newydd ar hyd yr arglawdd 
a ffordd fynediad newid i gerbydau o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr i'r llithrfa 
newydd 
 
21/00302/MNR – CATHAYS 
 
49 DALTON STREET 
Trosi annedd i 3 fflat gydag estyniad cefn deulawr, estyniad to clun i'r talcen gydag 
estyniad i’r to dormer. 
 
Yn unol ag addasiad i Amod 3: 
 
Cyn meddiannu'r fflatiau a gymeradwyir drwy hyn, rhaid darparu cynwysyddion storio 
sbwriel yn allanol a rhaid darparu sgrin wrth ymyl y lloc cwrt blaen yn unol â lluniad 
rhif P693_L_201, ac ar ôl hynny rhaid eu cadw.  
 
 

CEISIADAU A GANIATEIR AR WEITHREDIAD RHWYMEDIGAETH 
CYNLLUNIO YN UNOL AG ADRAN 106 DEDDF CYNLLUNIO TREF A 
GWLAD 1991:  
 
 
20/02175/MJR - LLANISIEN 
 
TIR CRONFA DDŴR LLANISIEN, HEOL LLYS-FAEN 
Datblygu canolfan ymwelwyr gan gynnwys caffi/bwyty, gweithdy cychod a gwaith 
cysylltiedig, gan gynnwys mynediad, tirlunio, llwybrau troed a chyfleusterau 
hamdden.  
 
Yn amodol ar ddiwygiad i Amod 26 sydd i ddarllen: 
 
Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn dechrau nes bod cynllun wedi'i gyflwyno a'i 
gymeradwyo'n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) sy'n manylu ar yr 
ardaloedd o fewn y safle lle gall gwaith adeiladu ddechrau cyn i Strategaeth Lliniaru 
Seilwaith Gwyrdd gael ei chymeradwyo'n ysgrifenedig. Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn 
dechrau ar dir y tu allan i'r ardal a nodwyd ar y cynllun cymeradwy hyd nes y bydd 
Strategaeth Lliniaru Seilwaith Gwyrdd wedi'i gyflwyno i'r ACLl a'i gymeradwyo'n 
ysgrifenedig. Bydd y Strategaeth Lliniaru Seilwaith Gwyrdd yn cynnwys y canlynol: (i) 
Moch Daear: Cynllun i ddangos na chaniateir mynediad i unrhyw aelodau o'r 
cyhoedd o fewn 30 metr i set moch daear.  Bydd manylion y ffensys nad ydynt yn 
rhai sy’n rhwystro moch daear hefyd yn cael eu cyflwyno i'w cymeradwyo'n 
ysgrifenedig; (ii) Cennau:  Arolwg o Gymunedau Cennau ar gerrig Cronfa Ddŵr 
Llanisien i ddarparu llinell sylfaen ar gyfer monitro gweithrediad a rheolaeth y safle 



(ar ôl datblygu); (iii) Pryfed Tân: cynllun o gynefinoedd ar gyfer Pryfed Tân ynghyd â 
manylion am eu hail-greu a'u gwella; (iv) Amffibiaid: Datganiad Dull Asesu Risg i 
sicrhau bod amffibiaid yn cael eu diogelu wrth glirio pob ardal o gynefin amffibiaid 
daearol addas; (v) Ymlusgiaid: cynllun o gynefinoedd ar gyfer nadroedd y glaswellt a 
slorymod, ynghyd â manylion ar gyfer eu hail-greu a'u gwella; (vi) Cynefinoedd 
SoBCN: cynllun sy'n manylu ar ardaloedd o golledion cynefinoedd SoBCN ynghyd â 
manylion am ddarpariaeth cynefinoedd digolledu a rhaglen ar gyfer eu gweithredu; 
(vii) Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop: manylion lleoliad, nifer, model a safle 
nodweddion clwydo ystlumod a lleoliad a safle blychau nythu pathewod segur. Bydd 
y datblygiad yn cael ei wneud yn unol â'r manylion a gymeradwywyd cyn eu 
meddiannu'n fuddiol.   
 
Yn amodol ar Amod 41 ychwanegol a fydd yn darllen: 
 
ADAR SY'N NYTHU  
 
Ni fydd unrhyw wrychoedd, coed, prysgwydd na llwyni yn cael eu tynnu rhwng 1 
Mawrth a 15 Awst, oni ellir dangos i foddhad ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio 
Lleol nad oes unrhyw adar yn nythu yn y llystyfiant i'w symud ar unwaith (48 awr) cyn 
i'r gwaith ddechrau.  
 
Yn amodol i’r diwygiad canlynol i’r Amodau: 
 
Diwygio'r rhannau perthnasol o Amod 2 (Cynlluniau a Dogfennau Cymeradwy) fel a 
ganlyn: (ii) DCWW 761-01 Chwefror 2020 – Uwchgynllun Llanisien a Llys-faen (xxv) 
LIS-ARC-XX-070-DR-C-0012 Diwygiad P01 – Trawsdoriadau Ffordd Mynediad  – 
Taflen 1 o 2; (xxvi) LIS-ARC-XX-070-DR-C-0013 Diwygiad P01 – Trawsdoriadau 
Ffordd Mynediad  – Taflen 2 o 2 
 
Yn amodol i’r diwygiad canlynol i’r Amodau: 
 
Diwygio Amod 2 i ddileu cyfeiriadau at Gynlluniau Rheoli Coetiroedd o'r rhestr o 
ddogfennau cymeradwy – 2(xviii) a 2(xix) (mae'r asiant yn awgrymu cynnwys hyn o 
fewn y Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg a chefnogir hyn); (ii) Nid yw Amod 2 yn 
cyfeirio at y Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg gan nad yw'n ddogfen gymeradwy eto. 
Caiff y ddogfen hon ei chyflwyno a'i chymeradwyo o dan amod 28; 6(iii)   
 
Amod 28 - diwygiadau y cytunwyd arnynt ynghyd â chyfeiriad penodol at y gofyniad 
am Reoli Coetiroedd fel y tanlinellir uchod yn 2(v) ac isadran (i). 
 
Diwygio Amod 28:  Cyn defnydd buddiol, bydd Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg 
(CRhTE) ar gyfer darparu, rheoli a chynnal a chadw tirwedd a nodweddion ecolegol y 
safle ar gyfer oes y datblygiad yn cael ei gyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'i 
gymeradwyo ganddo. Bydd y CRhTE yn ddogfen fyw a bydd yn cynnwys, ond heb 
fod yn gyfyngedig i, fanylion am: (i) Amcanion ar gyfer rheoli'r safle, gan gynnwys 
cynnal a gwella coetiroedd presennol a nodweddion y SoDdGA; (ii) Cynefinoedd, 
tirwedd, nodweddion amgylcheddol ac ecolegol presennol ac arfaethedig; (iii) Cyflwr 
sylfaenol y nodweddion yn (ii), a chyflwr disgwyliedig y nodweddion hyn; (iv) 
Amserlennu ac amseru gweithgareddau; (v) Rheoli, monitro a chynnal a chadw 
nodweddion tirwedd, amgylcheddol ac ecolegol newydd a phresennol gan ecolegydd 
sydd â chymwysterau addas i gyflawni a chynnal y cyflwr disgwyliedig; (vi) Mesurau 
cyfnewid os bydd unrhyw dirwedd neu nodweddion amgylcheddol yn marw, yn cael 



eu dileu neu'n cael eu difrodi neu eu heintio'n ddifrifol; 5(vii) Cyfrifoldebau rheoli a 
chynnal a chadw; (viii) Amserlenni, hyd y cynllun, y dull o adolygu a diweddaru 
cynlluniau (wedi'u llywio gan fonitro) ar adegau penodol yn ôl y cytunwyd a'r 
egwyddorion a'r broses reoli addasol i'w defnyddio o dan y cynllun; (ix) Ymrwymiad i 
fonitro nodweddion soDdGA yn barhaus am oes y datblygiad, gyda hyblygrwydd 
wedi'i adeiladu i gynyddu neu leihau dwysedd yr arolwg, drwy gytundeb o dan y 
CRhTE, yn dibynnu ar ganlyniadau a chyflwr y nodweddion SoDdGA; (x) Ymrwymiad 
i ddilyn arfer gorau ar gyfer y gyfundrefn monitro ffwng (h.y. 5-6 gwaith y flwyddyn 
rhwng diwedd mis Awst (i ddal hygrocybe cyfryngol ac Entoloma spp) a dechrau mis 
Rhagfyr). Astudiaethau DNA i'w hystyried fel dull ychwanegol; (xi) Monitro effeithiau 
hamdden a cherdded cŵn ar y SoDdGA h.y. arolygon o gerdded a chydymffurfio â 
chŵn, arolygon o bridd ar gyfer cynnwys maetholion, a gynhelir ar amserlenni priodol; 
(xii) Wrth asesu risgiau o ddefnydd y safle i ddiddordeb arbennig soDdGA, defnyddir 
yr egwyddor ragofalus wrth ystyried yr angen am weithredu i ddiogelu'r diddordeb 
arbennig. (xiii) Camau i'w cymryd os dangosir bod y SoDdGA yn mynd yn llai ffafriol; 
(xiv) Bydd ymrwymiad y bydd cynnal y diddordeb arbennig yn cael blaenoriaeth dros 
hamdden, a bydd hamdden yn cael ei gwtogi os oes angen. Rheswm: Sicrhau bod 
tirwedd a nodweddion ecolegol y safle yn cael eu rheoli'n foddhaol yn y tymor hir yn 
unol â Pholisïau'r Cynllun Datblygu Lleol EN5 (Safleoedd Dynodedig) ac EN6 
(Rhwydweithiau Ecolegol a Nodweddion Pwysigrwydd ar gyfer Bioamrywiaeth).  
 
Yn ar amodol ar ddiwygio Paragraff 8.95 i nodi: 
 
Mae hawliau meddianwyr y safle a thrydydd partïon o dan Ddeddf Hawliau Dynol 
1998 wedi cael eu hystyried..."  
 
Yn unol ag addasiad i Amod 3: 
 
(Oriau Agor Caffi/Bwyty):  Ac eithrio archebion grwpiau preifat, dim ond rhwng 
8:00am a 6:00pm ar unrhyw ddiwrnod y derbynnir neu y caniateir i aelodau'r cyhoedd 
aros yng nghaffi / bwyty'r ganolfan ymwelwyr.  Bydd unrhyw archebion grŵp preifat 
yn dod i ben erbyn 11:00pm.  
 
Yn amodol ar ddiwygio Argymhelliad 1 i nodi: 
 
YN AMODOL AR ofyniad na chaniateir dyroddi hysbysiad penderfynu oni dderbynnir 
awdurdodiad ysgrifenedig gan Weinidogion Cymru yn unol â'i Gyfarwyddyd dyddiedig 
10 Mehefin 2021 a wnaed o dan Erthygl 18 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 
(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012: Caniateir y caniatâd cynllunio hwnnw 
yn amodol ar y partïon perthnasol yn ymrwymo i gytundeb cyfreithiol rhwymol gyda'r 
Cyngor o dan ddarpariaethau ADRAN 106 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, o 
fewn 6 mis i ddyddiad y Penderfyniad hwn oni chaiff ei ymestyn gan y Cyngor yn 
ysgrifenedig, mewn perthynas â materion a nodir ym mharagraff 9.3 o'r adroddiad 
hwn ac yn amodol i'r amodau canlynol: 
 Cyfeiriwch hefyd at baragraffau 1.28, 7.14 (vii), ac 8.89  
 
52 :   CEISIADAU A BENNIR GAN BWERAU DIRPRWYEDIG - MAI 2021  
 
Nodwyd 
 
53 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 



Nid oedd unrhyw faterion brys i’w trafod. 
 
54 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 21 GORFFENNAF 2021  
 
 
 


