
Cynigion a Gwelliannau i'w Trafod yn y Dyfodol

Cynnig Heb Ddyddiad Trafod a Gyflwynwyd ar 06 Tachwedd 2002

NNDM1212 Carwyn Jones (Pen-y-bont ar Ogwr)

Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol:

Yn penderfynu: 

1. Bod pwyllgor, i’w adnabod fel Pwyllgor Penderfyniadau Cynllunio 2002-7, yn cael ei 
sefydlu, yn unol â Rheol Sefydlog 35, i gyflawni swyddogaethau’r Cynulliad o dan Adran 78 
(1) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 mewn perthynas â’r mater a nodir yn yr Atodlen i’r 
cynnig hwn (ynghyd â swyddogaethau’r Cynulliad, mewn perthynas â’r ail fater a nodir yn yr 
Atodlen, o dan Adran 22 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
1990), a bod swyddogaethau’r Cynulliad yn y cyswllt hwnnw yn cael eu dirprwyo i’r Pwyllgor 
hwnnw;

2. Mai aelodau’r Pwyllgor hwnnw fydd:

Sue Essex AC (Cadeirydd)
Karen Sinclair AC
Eleanor Burnham AC
Janet Davies AC

3. Y bydd y Pwyllgor yn peidio â bod pan fydd Cadeirydd y Pwyllgor yn llofnodi’r llythyr 
penderfynu yn unol â Rheol Sefydlog 35.16 neu ar 29 Tachwedd 2002, p’un bynnag sy’n 
dod gyntaf.

4. Os bydd y Pwyllgor yn peidio â bod heb i’r Cadeirydd lofnodi llythyrau penderfynu mewn 
perthynas â’r mater a nodir yn yr Atodlen i’r cynnig hwn, yna yn yr achos hwnnw dirprwyir y 
swyddogaethau a nodir ym mharagraff 1 uchod, mewn perthynas â mater o’r fath, i Brif 
Weinidog Cymru.

Atodlen

Apêl cynllunio gan Bovis Homes Ltd am ganiatâd cynllunio bras ar gyfer datblygu'r safle 
cyfan at ddibenion preswyl a chais llawn ar gyfer cam cyntaf datblygiad a fydd yn cynnwys 
121 o anheddau ynghyd â chynigion tirlunio, man agored a gwaith atodol arall ar dir yn 
Woodside, Brynbuga, Sir Fynwy.

Apêl cynllunio ac apêl caniatâd adeilad rhestredig gan Hutchinson 3G UK Ltd ar gyfer 
antenâu arfaethedig ar Empire House, 54-57 Mount Stuart Square, Caerdydd.
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