
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 21 EBRILL 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd K Jones(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Stubbs, Ahmed, Asghar Ali, Gordon, Jacobsen, 
Jones-Pritchard a/ac Wong 
 

27 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Hudson, Keith Parry 
a Sattar. 
 
28 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 17 Chwefror 2021 yn 
gofnod cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd.   
 
29 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
30 :   DEISEBAU  
 

1. 20/01580/MJR, Clwb Ceidwadwyr Tredelerch, 633 Heol Casnewydd  
2. 21/00337/MNR, 53 Heol Wellfield, Plasnewydd  

 
Mewn perthynas ag 1, siaradodd y deisebydd, ni wnaeth yr ymgeisydd ymateb.   
Mewn perthynas â 2, siaradodd y deisebydd ac atebodd yr asiant.   
 
31 :   CEISIADAU RHEOLI DATBLYGU  
 

CEISIADAU A GANIATEIR  
 
21/00337/MNR – PLASNEWYDD 
 
53 HEOL WELLFIELD 
Newid defnydd y llawr gwaelod i ddarparu defnydd cymysg o Ddosbarth A1 
(manwerthu) ac A3 (Caffi/bwyty/siop goffi).  
 
Yn amodol ar y diwygiad canlynol i Amod 4.  
 
4. Caniateir i aelodau'r cyhoedd ddefnyddio'r ardal awyr agored y tu ôl i'r safle at 

ddibenion dosbarth A3 yn unig, rhwng 09:30 a 20:00 ar unrhyw ddiwrnod. 
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod amwynderau safleoedd eraill yn y cyffiniau yn 
cael eu gwarchod, yn unol â pholisi EN13 o'r Cynllun Datblygu Lleol. 

 
Yn amodol ar Amod 8 ychwanegol, fydd yn nodi: 
 



8 Cyn defnyddio'r ardal awyr agored y tu ôl i'r safle gan aelodau o'r cyhoedd at 
ddibenion dosbarth A3, darperir dull amgáu 1.8m solet ar hyd ffin safle ochr y de-
orllewin, ac wedi hynny fe'i cedwir. 
Rheswm: Sicrhau bod amwynderau safleoedd eraill yn y cyffiniau yn cael eu 
diogelu, yn unol â pholisi EN13 o'r Cynllun Datblygu Lleol.  

 
Yn amodol ar Amod 9 ychwanegol, fydd yn nodi: 

 
9 Ni chaniateir i aelodau'r cyhoedd fynd i mewn neu adael safle dosbarth A3 o 

Bangor Street, a bydd y gatiau sy'n amgáu'r safle o Bangor Street yn parhau ar 
gau bob amser fel bod yr ardal awyr agored y tu ôl i'r safle yn cael ei defnyddio 
gan aelodau o'r cyhoedd at ddibenion dosbarth A3.  
Rheswm: Sicrhau bod amwynderau safleoedd eraill yn y cyffiniau yn cael eu 
diogelu, yn unol â pholisi EN13 o'r Cynllun Datblygu Lleol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEISIADAU A GANIATEIR WRTH WEITHREDU 
RHWYMEDIGAETH GYNLLUNIO YN UNOL AG ADRAN 106 
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1991.  
 
20/01543/MJR – BUTETOWN 
 
YSTÂD DDIWYDIANNOL YR ANGOR, HEOL DUMBALLS 
Dymchwel unedau diwydiannol presennol a chodi datblygiad defnydd cymysg yn 
cynnwys fflatiau preswyl wedi'u gosod dros ddau adeilad gan gynnwys lleoedd 
amwynder a rennir dan do ac yn yr awyr agored ar gyfer defnydd preswyl, sgwâr 
cyhoeddus, parcio ar y safle unedau masnachol ar y llawr a allai gynnwys 
dosbarthiadau defnydd A1 / A2 / A3 a gwaith tirlunio a pheirianneg cysylltiedig.   
 
20/02068/MJR - LLANISIEN 
 
CARTREF IORWERTH JONES I'R HENOED, TRENCHARD DRIVE  
Datblygiad arfaethedig o 20 cartref Cyngor, cynigion draenio cynaliadwy, plannu 
tirwedd gan gynnwys ecotone a gwaith cysylltiedig (cynlluniau diwygiedig)   
 

CEISIADAU WEDI’U GWRTHOD  
 
20/01580/MJR – TREDELERCH 
 
CLWB CEIDWADWYR TREDELERCH, 633 HEOL CASNEWYDD  
Adeiladu cyfleuster tŷ clwb pwrpasol newydd, ac ar ôl ei gwblhau yn dymchwel 
adeilad presennol y clwb cyn adeiladu 27 o fflatiau hunangynhwysol yng nghefn y 
safle rhwng adeilad newydd y clwb ac afon Rhymni.  
 



 
32 :   CEISIADAU WEDI’U PENDERFYNU GAN BWERAU DIRPRWYEDIG - 

CHWEFROR 2021 A MAWRTH 2021  
 
Nodwyd 
 
33 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
34 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 19 MAI 2021  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am Time Not Specified 
 


