
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 21 MEHEFIN 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire a/ac Ford 
 

66 :   DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant 
 
67 :   CAIS AM DRWYDDED SAFLE - PARK TAP, HEOL DDWYREINIOL Y 

BONT-FAEN, TREGANNA  
 
Ymgeiswyr:  Charles Whitten-Smith a Phil Newbould 
 
Y Cais 
 
Mae cais am grant gymeradwyaeth trwydded safle wedi'i dderbyn gan Suburban 
Taps Limited o ran Park Tap, 444 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna, 
Caerdydd, CF5 1BJ. 
 
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 

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

 
"Ar hyn o bryd mae'r safle yn uned fanwerthu wag ar stryd fawr, wrth ymyl 
busnesau bwyd a diod eraill o fath tebyg. Mae maes parcio cyhoeddus bychan 
o flaen yr uned. Bydd y lleoliad yn cael ei ddefnyddio fel micro-dafarn 
gymunedol fach, yr ail i ni, yn dilyn llwyddiant Radyr Tap. 

 
(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: 
  

 Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 12:00 i 23:30 
 Dydd Sul 12:00 i 22:30 
 Noswyl Nadolig: 12:00 i 00:30 
 Nos Galan: 12:00 i 00:30 

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

  

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

 Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 12:00 i 23:30 
 Dydd Sul 12:00 i 22:30 
 Noswyl Nadolig: 12:00 i 00:30 
 Nos Galan: 12:00 i 00:30 



 
Ar ddechrau’r gwrandawiad, rhoddodd swyddogion wybod i’r Is-bwyllgor bod yr 
ymgeisydd wedi derbyn yr amodau a argymhellwyd gan Heddlu De Cymru yn y 
sylwadau ysgrifenedig a dderbyniwyd. 
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Cyflwynodd Phil Newbould y cais.  Dywedodd Mr Newbould ei fod yn teimlo nad 
oedd gan y preswylydd lleol, a oedd wedi gwrthwynebu rhoi trwydded mangre, 
ddealltwriaeth sylfaenol o'r hyn y mae'r busnes yn ceisio ei gyflawni.  Fodd bynnag, 
byddai'n hapus i drafod y mater hwn gydag unrhyw drigolion lleol. 
 
Nod y busnes oedd darparu cwrw crefft, gwinoedd, gin, te a choffi.  Ni fyddai'r 
cynhyrchion hyn yn cael eu gwerthu am brisiau gostyngol.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau y byddai'r bar yn cyd-fynd â bwytai a mannau bwyd eraill yn yr ardal gyfagos 
ond yn cynnig rhywbeth gwahanol. 
 
Mae digon o le i storio biniau ar y safle.  Byddai'r rheolwyr hefyd yn sicrhau bod y 
ffryntiad yn glir o unrhyw sbwriel.  Nid oedd niwsans sŵn yn debygol o fod yn 
broblem gan nad oes gan yr eiddo unrhyw eiddo cyfagos. 
 
Roedd y gweithredwyr hefyd yn rhedeg busnes tebyg yn Radur.  Ni adroddwyd am 
unrhyw broblemau, na chwynion nac unrhyw achosion o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. 
 
Wrth ymateb i gwestiynau gan Aelodau'r is-bwyllgor, dywedodd Mr Newbould mai 
cyfanswm yr arwynebedd llawr oedd 50m2.  Roedd y landlord am ychwanegu ail lawr 
i'r adeilad a fyddai'n cynyddu'r arwynebedd llawr i tua 80m2.  Roedd deunydd 
gwrthsain yn cael ei osod hefyd er mai dim ond cerddoriaeth gefndirol fyddai'n cael ei 
darparu.  Nid oedd unrhyw gynlluniau i gael man allanol ar y safle. 
 
PENDERFYNWYD: Wedi ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â gofynion Ddeddf 
Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Datganiad Trwyddedu a Pholisi’r Awdurdod 
Trwyddedu ei hun, CYMERADWYODD yr Is-Bwyllgor y cais, yn amodol ar yr amodau 
y cytunwyd arnynt rhwng yr ymgeisydd a Heddlu De Cymru. 
 
 
68 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.00 pm 
 


