
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU

DYDD GWENER, 7 MEHEFIN 2019

Yn 
bressenol:

Cynghorydd (Cadeirydd)

Cynghorwyr Derbyshire, Goddard a/ac Jacobsen

60 :   DATGANIADAU O FUDDIANT 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau.

61 :   CAIS I AMRYWIO TRWYDDED SAFLE - PARK LANE FISH & CHIPS 

Ymgeiswyr: Matthew Phipps, cyfreithwyr TLT ar ran Park Lane 
Fish & Chips

Awdurdodau 
Cyfrifol:

Rob Gunstone a Justin Hardwick, Heddlu De Cymru
Rhys Morgan, Swyddog Trwyddedu
Gillian Jones, Llygredd Sŵn, Gwasanaethau 
Cymdogaeth

Personau Eraill: Y Cynghorydd Norma Mackie, Cynghorydd Ward

Christopher Hopkins, ar ran Gwesty’r Jurys

Y Cais:

Derbyniwyd cais am drwyddedu eiddo gan Park Lane Traditional Fish & Chips mewn 
perthynas â Park Lane Traditional Fish & Chips, 105-107 Heol y Frenhines, 
Caerdydd, CF10 2BG.

Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol:

(1) Mewn perthynas â'r gweithgareddau trwyddadwy canlynol:

(i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar ac oddi ar y safle;

(ii) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (y tu mewn a’r tu 
allan)

(2) Disgrifiad o’r Safle (fel y nodwyd gan yr ymgeisydd):

'Bwyty a siop cludfwyd Pysgod a Sglodion'

(3) Oni bai y nodir fel arall, gall yr eiddo fod ar agor i’r cyhoedd yn 
ystod yr oriau canlynol ac am unrhyw oriau sy’n codi yn sgil yr 
amseroedd ansafonol:
O ddydd Llun i ddydd Gwener:
dydd Sadwrn a dydd Sul

09:00 i 04:00
09:00 i 07:00

Amserau Ansafonol:



Ar Noswyl Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan, y Flwyddyn 
Newydd ac ar ddyddiau Sul cyn gwyliau’r banc tan 07:00 o'r gloch 
y bore canlynol.

(4) I ddarparu gweithgareddau trwyddadwy yn ystod yr oriau canlynol:

(i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar ac oddi ar y safle:

O ddydd Llun i ddydd Gwener: 11:00 i 23:00
(ii) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (y tu mewn a’r tu 

allan)

O ddydd Llun i ddydd Gwener:
Dydd Sadwrn a dydd Sul

12.00 tan 02:00
12.00 tan 02:00

Amserau Ansafonol:
Ar Noswyl Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan, y Flwyddyn 
Newydd ac ar ddyddiau Sul cyn gwyliau’r banc tan 07:00 o'r gloch 
y bore canlynol.

Dywedodd y Cadeirydd, mewn perthynas â'r wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd 
gan Heddlu De Cymru, y penderfynwyd nad oedd y wybodaeth yn berthnasol i'r 
cynrychiolaethau gwreiddiol ac felly na fyddai'n cael ei hystyried.  Cadarnhaodd yr 
Ymgynghorydd Cyfreithiol mai'r sail dros wneud y penderfyniad hwnnw oedd nad 
oedd y dystiolaeth a ddarparwyd gan Heddlu De Cymru yn berthnasol i'r cais, dim 
ond tystiolaeth a oedd o blaid ardal effaith gronnol; sy'n rhywbeth sydd eisoes wedi'i 
gymeradwyo ac yn bodoli. 

Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol

Heddlu De Cymru:

Dywedodd Rob Gunstone, ar ran Heddlu De Cymru, eu bod yn teimlo bod y 
dystiolaeth yn berthnasol ac yn cefnogi eu cynrychiolaeth gyffredinol o ran effaith 
gronnol.  

Awdurdod Trwyddedu:

Cyflwynodd Rhys Morgan ei wrthwynebiad ar sail y polisi Effaith Gronnol; dyletswydd 
yr ymgeisydd oedd dangos na fydd effaith negyddol ar unrhyw un o'r amcanion 
trwyddedu, ac nad yw'r cais hwn yn dangos hyn yn llwyr.  Adeilad sy'n cael ei redeg 
yn dda yw'r safon ofynnol a ddisgwylir gan bob ymgeisydd; mewn ardal Effaith 
Gronnol, mae'n rhaid iddynt fod yn eithriadol.

Nid yw pobl sy'n gadael safle trwyddedig yn hwyr y nos yn tueddu i adael yr ardal yn 
syth, maent yn ymweld â siopau cludfwyd neu fannau gwerthu bwyd parod, ac maent 
yn aml yn denu unigolion meddw.  Mae presenoldeb safle bwyd parod yn arafu eu 
gwasgariad. 

Gwasanaethau Cymdogaeth – Rheoli Llygredd:



Dywedodd Gillian Jones fod y cais yn amlinellu cynnydd sylweddol mewn oriau 
gweithredu yn ystod cyfnod pan fo pobl yn ceisio cysgu.  Mae cwsmeriaid yn y safle 
yn debygol o aros yn yr ardal i fwyta’r bwyd ac yfed beth maent wedi prynu.  Mae 
seddi gyferbyn hefyd a fyddai'n cael eu defnyddio.  

Mae'r safle yn union o dan westy, a nodir yn ystod yr wythnos bod llai o sŵn 
amgylchynol a bod y rhai sy'n defnyddio'r gwesty yn ystod yr wythnos yn bobl sy’n 
fwy tebygol o fod yn aros yno am faterion busnes yn hytrach na hamdden.  Gan ei 
bod yn debygol y bydd cwsmeriaid yn y safle wedi yfed alcohol, byddant yn siarad yn 
uwch nag y byddent fel arfer.

Gofynnodd Mr Phipps a oedd unrhyw gysylltiad wedi bod â safle’r ymgeisydd yn dilyn 
y cyfarfod â'r gwesty, a chynghorwyd na fu unrhyw ymateb, er bod e-bost wedi cael 
ei anfon atynt.

Personau Eraill:

Dywedodd y Cynghorydd Norma Mackie, Cynghorydd Ward ar gyfer Cathays y 
byddai ymestyn yr oriau agor yn sicr o arwain at gynnydd yn y niferoedd yn yr ardal, 
a fyddai yn ei dro yn achosi mwy o sŵn ac aflonyddwch ar yr adeg honno o'r nos, ac 
o ganlyniad felly sut y gall yr ymgeisydd dadlau y byddai'r amcanion trwyddedu'n cael 
eu hyrwyddo.  Nid oes safleoedd bwyd parod tebyg ar y pen hwnnw o Stryd y 
Frenhines, felly bydd yn denu cwsmeriaid o'r ardaloedd eraill ar ôl i'r clybiau gau.  

Er bod gwybodaeth wedi'i darparu y byddai staff yn codi sbwriel a gwagio’r biniau, ni 
allent fod yn gyfrifol am gasglu'r sbwriel yr holl ffordd i lawr y stryd.  Ni fyddai sbwriel 
yn cael ei daflu nes bod bwyd yn cael ei fwyta.  

Mae tystiolaeth bod cwynion yn cael eu gwneud oherwydd y bwyty a siop cludfwyd 
Pysgod a Sglodion, fe gyflwynir ei bod felly'n anodd gweld sut y gellir hyrwyddo'r 
amcanion polisi Effaith Gronnol a thrwyddedu pan fydd yr oriau agor yn cael eu 
hestyn.  

Cyflwynodd Mr Chris Hopkins ar ran Gwesty’r Jurys ei fod yn cyd-fynd â’r 
gwrthwynebiadau hynny a glywyd eisoes.  Mewn perthynas â'r gwrthwynebiad 
niwsans cyhoeddus, mae hyn o ran bod bwyd yn cael ei weinir tan 4.00 y bore yn 
ystod yr wythnos.  Mae newid yng nghwsmeriaid y gwesty yn ystod yr wythnos.  Ar y 
penwythnos mae'n ymwneud â mwynhau bywyd y nos, nid felly yn ystod yr wythnos. 
Bu cynnydd yn nifer y cwynion am lefelau sŵn ers i drwydded y safle gael ei 
chymeradwyo. Bydd cynnydd pellach mewn oriau agor ond yn cynyddu'r sŵn a'r 
aflonyddwch yn yr ardal gan ei bod yn debygol y bydd pobl ychwanegol yn cael eu 
denu i'r ardal.

Ar ran yr ymgeisydd, gofynnodd Mr Phipps a gysylltwyd â safle'r ymgeisydd mewn 
perthynas â'r cwynion am sŵn.  Ni fu unrhyw gyswllt â'r bwyty a siop cludfwyd 
Pysgod a Sglodion ond mae cyswllt wedi bod mewn cysylltiad â Pulse o'r blaen.

Sylwadau’r Ymgeisydd:

Cyflwynwyd y cais gan Mr Phipps a chyflwynodd fod yn rhaid barnu pob cais yn ôl ei 
deilyngdod. Ailadroddodd nad oedd unrhyw newid o ran gwerthu alcohol, mae'r cais 



yn ymwneud â darparu lluniaeth ysgafn yn y nos tan 4.00 y bore o ddydd Llun i 
ddydd Gwener.  

Mae perchnogion y safle yn weithredwyr profiadol sy'n gweithredu nifer o safleoedd 
trwyddedig yng Nghaerdydd, yn enwedig ar hyd Ffordd Churchill.  Maent yn cyfrannu 
at AGB Caerdydd; mae'r camerâu TCC yn y safle wedi helpu mewn perthynas â 
throseddau sylweddol, gan gynnwys y llofruddiaeth y tu allan i Matalan; ac mae dŵr 
yn cael ei ddarparu i Fugeiliaid y Stryd yn rhad ac am ddim. Roedd yn fusnes 
llwyddiannus a oedd yn gwasanaethu cynnyrch o ansawdd da.  Mae yna gyfleuster â 
seddi sy'n masnachu tan 5.00am ar y penwythnos.  Ni fu unrhyw ddigwyddiadau yn y 
fangre ar y diwrnodau hynny.  

Cynigir 29 o amodau yn y cais hwn sy'n ymdrin â phob mater a gynhwysir yn y polisi.  
Cynigir hefyd, yn dilyn sgwrs gyda'r Heddlu, y bydd y dyn drws yn gwisgo camera 
corff drwy gydol yr amser y mae ar ddyletswydd.  Ymhellach, ni fydd unrhyw wydrau 
yn cael eu defnyddio ar ôl 11.00pm, nid yw hyn ar y drwydded ar hyn o bryd, bydd yn 
cael ei wneud yn gyffredinol.

Dywedodd Mr Phipps, fel yr oedd y Swyddog Trwyddedu wedi nodi, y byddai dibynnu 
ar weithredu heb ddigwyddiad yn unig yn anwybyddu diben y polisïau effaith gronnol. 
Cafwyd cydymffurfiad llwyr mewn perthynas â'r mangreoedd hyn, nid unrhyw faterion 
gweinyddol hyd yn oed.  

Mae ystadegau wedi'u darparu mewn perthynas â safleoedd lluniaeth eraill yn y nos, 
gyda nifer ohonynt ar agor tan 5.00am sy'n dangos y bu nifer fawr o ddigwyddiadau 
ar y safleoedd hynny.  Cafwyd nifer fawr o ddigwyddiadau yn y safleoedd hynny. 
Mynegodd Mr Phipps bryder y bu cais i wrthod y cais oherwydd y polisi, a 
chwestiynodd a fyddai hynny'n deg, gan gofio bod yna safleoedd, o fewn yr ardal 
sydd wedi cael dros 200 o ddigwyddiadau, dros gyfnod o ddwy flynedd.

Wrth fynd i'r afael â materion a godwyd gan y pleidiau, cyflwynodd Mr Phipps y 
canlynol:

 Roedd unrhyw honiadau ynglŷn â phroblemau arogleuon yn destun dadl.  
Buddsoddwyd yn sylweddol yn y system sy'n cael ei phrofi a'i gwasanaethu'n 
rheolaidd. Ni chodwyd unrhyw bryderon gan y gwesty ac ni chafwyd deialog 
â'r safle ymgeisio;

 Mewn perthynas â lefelau sŵn amgylchynol, mae polisi'r Cyngor ei hun yn nodi bod 
arolwg o'r galw am dacsis yn ddiweddar yn dangos mai'r galw uchaf am dacsis yw 
rhwng 2.00am a 3.00am a hyn bob nos o'r wythnos;

 Mae lluniau TCC wedi'u darparu sy'n dangos bod seinydd allanol yn chwarae 
cerddoriaeth y tu allan i'r gwesty, mae'r lluniau fideo o hanner nos y 
penwythnos cyn y diwethaf, gyda'r bwriad o ddiddanu pobl ar y stryd, 
diddanu'r ysmygwyr neu ganiatáu i gwsmeriaid i weld bod safleoedd ar agor 
ac yn cynnig cerddoriaeth ddeniadol y tu mewn i demtio pobl i mewn; a

 Mae nifer o amodau wedi'u darparu i ddelio ag unrhyw broblemau sbwriel.



Cwestiynodd y Cynghorydd Mackie hyd a lled yr ardal a oedd yn cael ei gynnwys gan 
y staff o ran y mannau casglu sbwriel a dywedwyd nad oedd unrhyw gais ardal 
benodol wedi'i wneud, y gallai fod o waelod Stryd y Frenhines i Ffordd Churchill wrth 
y safle tacsis, ond nid heibio Burger King.  

Dywedwyd wrth yr Is-bwyllgor nad yw’n cael ei dderbyn bod y lluniau fideo TCC a 
ddarparwyd yn dangos y seinydd allanol y tu allan i'r gwesty o nos Sadwrn am 
hanner nos.

Wrth grynhoi, codwyd y pwyntiau canlynol:

 Ar ran Gwesty’r Jurys, roedd cwynion wedi cynyddu dros y 18 mis diwethaf a 
bydd y grant ond yn arwain at effaith negyddol bellach na all unrhyw nifer o 
amodau fynd i'r afael â hi;

 Ar ran rheoli llygredd, bydd defnydd dwysach yn creu mwy o sŵn ac yn cael effaith;

 Ailadroddodd y Cynghorydd Mackie y bydd mwy o bobl yn cael eu denu i’r 
ardal a bydd yn darparu ar gyfer pobl sy'n gadael Pulse yn yr oriau cynnar;

 Ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, mae'n rhaid ystyried a yw'r cais yn goresgyn 
rhagdybiaeth wrthbrofi'r polisi;

 Ar ran Heddlu De Cymru, mynegwyd pryder am wasgariad pobl yn yr ardal ac 
er yr ymddengys fod gan y safle enw da, dyna a ddisgwylir gan bob safle; a

 Dywedodd Mr Phipps na ddylid ystyried y cais hwn ar sail pryderon, tybiaethau 
a phryder cyffredinol a bod hwn yn gais eithriadol am ei fod yn safle eithriadol.   

PENDERFYNWYD: I’r Is-bwyllgor, ar ôl ystyried yr holl wybodaeth; ac yn unol â 
gofynion Deddf Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Datganiad a Pholisi 
Trwyddedu'r Awdurdod Trwyddedu ei hun, GWRTHOD y cais.

62 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI) 

Ni chyflwynwyd unrhyw eitemau brys yn y cyfarfod hwn.

Daeth y cyfarfod i ben am 11.55 am


