
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 14 MEHEFIN 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Bowen-Thomson a/ac Goddard 
 

63 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiannau 
 
64 :   CAIS AM AMRYWIO TRWYDDED ADEILAD – THREE ARCHES, 

CYNCOED  
 
Yn bresennol: 
 
Awdurdod Cyfrifol:            PC Rob Gunstone, Heddlu De Cymru 
 
Ymgeiswyr:   wedi’u cynrychioli gan Matthew Phipps 
 
Personau eraill:  Bernard Hayward, Johanna Hunt, Bryn Hunt 
    Preswylwyr lleol 
 
Y Cais 
 
Mae cais i amrywio Trwydded yr Adeilad wedi’i dderbyn gan SA Brain & Co Limited 
«Licensee_Title» «Licensee_Name» parthed Three Arches, Heathwood Road, 
Cyncoed, Caerdydd. 
 
Mae’r cais yn cynnig trwyddedu’r ardal allanol a mewnosod bar fel y’i dangosir ar y 
cynllun a gyflwynir wedi’i atodi i’r adroddiad. 
 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Anerchodd PC Rob Gunstone yr Is-bwyllgor ac amlinellodd y cais.  Dywedwyd wrth 
yr aelodau bod Heddlu De Cymru wedi cyflwyno sylw ar y cais, gan gynnwys amodau 
awgrymedig sy’n perthyn i weithrediadau’r ardal allanol.   
 
Bu sylwadau’r Heddlu yn destun dialog rhwng yr ymgeiswyr a Heddlu De Cymru.  
Cytunodd yr ymgeisydd yn fras i dderbyn yr amodau a restrwyd yn y sylwadau 
ysgrifenedig.  Cafodd geiriad dau amod ei ddiwygio ychydig trwy gytundeb trwy bob 
parti. 
 
Mae'r amodau y cytunwyd arnynt fel a ganlyn: 
 
1. Mae hysbysiadau amlwg i’w rhoi yn yr ardal allanol yn unol â chyfeirnod 

cynllun Lic 2 dyddiedig 05/04/2019, sy’n gofyn i noddwyr barchu’r eiddo 
cyfagos ac i adael yn dawel. 

 
2. Caiff unrhyw oleuadau allanol yn wynebu i ffwrdd o eiddo preswyl. 
 



3. Bydd o leiaf 70% o'r ardal allanol a ddangosir ar gyfeirnod y Cynllun yn 
cynnwys byrddau a chadeiriau. 

 
4. Bydd adloniant a reolir yn yr ardal allanol yn dod i ben am 23:00  
 
5. Ar yr achlysuron hynny pan na fydd y bar yn yr ardal allanol yn cael ei 

ddefnyddio, caiff ei gloi mewn ffordd a fydd yn atal pobl rhag cael mynediad 
ato. 
 

6. Ni chaiff unrhyw ddigwyddiadau chwaraeon eu sgrinio yn ardal allanol yr 
adeilad yn unol â chyfeirnod cynllun Lic 2 dyddiedig 05/04 2019.  

 
7. Bydd gwerthu alcohol o unrhyw far o fewn yr ardal allanol fel y’i dangosir ar 

gyfeirnod Lic 2 dyddiedig 05/04/ 19 yn dod i ben am 2230 bob dydd. 
 
8. Ar yr achlysuron hynny pan fydd y bar allanol, yn unol â chyfeirnod cynllun Lic 

2 05/04/2019 ar agor er mwyn gwerthu neu gyflenwi alcohol, bydd yr amodau 
canlynol isod yn gymwys yn yr ardal leol 

 
a. Bydd aelod o staff yn bresennol bob amser. 

 
b. Bydd staff yn cynnal gwiriadau o gwmpas yr ardal allanol bob awr er mwyn 

monitro ymddygiad y cwsmeriaid, lefelau sŵn a chasglu gwydrau gwag.  
 
c. Bydd yr ardal allanol wedi’i goleuo’n ddigonol yn ystod oriau gweithredu. 
 
d. Caiff enw llawn y rheolwr penodedig sydd ar ddyletswydd i oruchwylio'r bar 

allanol ei gofnodi mewn naill ai rota ysgrifenedig neu electronig, cyn agor y 
bar allanol er mwyn gwerthu a chyflenwi alcohol. Caiff y rota hwn ei gadw yn 
yr adeilad a bydd ar gael i gyflogai’r Heddlu ar gais. Ni fydd mwy na chwe 
rheolwr a enwir y tynnir y "rheolwr penodedig" ohonynt a bydd rhestr 
gyfredol, naill ai'n ysgrifenedig neu'n electronig, o'r unigolion hyn, yn cael ei 
chadw yn yr adeilad. 
 

Sylwadau’r Bobl Eraill â Diddordeb 
 
Anerchodd Mr Bernard Hayward yr Is-bwyllgor.  Dywedodd Mr Hayward ei fod yn 
breswylydd lleol a’i fod yn byw gyferbyn â’r adeilad.  Roedd ei wrthwynebiadau i roi’r 
amrywiad yn seiliedig ar yr amcanion trwyddedu.  Dywedodd Mr Hayward ei fod yn 
fodlon ar y landlord, y tîm rheoli a sut maen nhw wedi ymdrin â’r problemau o ran 
sŵn a adroddwyd iddynt ond roedd yn pryderu am reolaeth strategol yr adeilad. 
 
Dywedwyd wrth yr aelodau bod troseddau ac anhrefn yn cynyddu.  Mae cwsmeriaid 
yr adeilad yn sefyllian ar ôl oriau ac mae hyn yn arwain at broblemau ar gyfer y 
preswylwyr.  Soniodd Mr Hayward am ddigwyddiad storïol pan y dywedwyd y cafodd 
preswylydd lleol ei fygwth gan gwsmeriaid o'r adeilad ar ôl cwyno am y sŵn roeddent 
yn ei greu. 
 
Dywedodd Mr Hayward fod niwsans cyhoeddus yn cael ei greu oherwydd sbwriel a 
phobl yn piso.  Awgrymwyd y byddai’r cais, pe byddai’n cael ei roi, yn arwain at 
gynnydd o ran cwsmeriaid yn yr adeilad ac, mae’n debyg, at gynnydd cyfatebol o ran 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans.   



 
Hefyd codwyd pryderon o ran diogelwch y cyhoedd oherwydd y gallai’r ardal allanol 
dynnu sylw gyrwyr sy’n dod at y cylchfan bach gyfagos a cholli ffocws. 
 
Awgrymwyd hefyd y byddai cynnydd o ran llygredd sŵn a golau.  Yn benodol, 
byddai’r oergelloedd arfaethedig yn glywadwy pe baent yn cael eu gosod a’u 
gweithredu trwy’r nos.  Dywedwyd wrth Mr Hayward y byddai hyn yn fater i’r Pwyllgor 
Cynllunio ei ystyried. 
 
Teimlai Mr Hayward fod rhoi man chwarae i blant yn agos i far yn hyrwyddo diwylliant 
yfed i blant a bod hyn yn fater diogelu ac amddiffyn plant. 
 
Dywedodd Mrs Johanna Hunt ei bod yn byw yn union gyferbyn â’r adeilad.  Mae’r 
‘bar’ yn agored i’r palmant ac ni fyddai unrhyw berthi neu waliau; mae tua 20 metr o’u 
drws blaen.  Mae Mrs Hunt yn dweud by byddai’r problemau o ran sŵn yn mynd yn 
anorchfygol.  Hefyd roedd llygredd golau yn debygol o gynyddu a byddai’r bar yn cael 
goleuadau ychwanegol wedi’u gosod.  Credai Mrs Hunt y byddai’r amrywiad 
arfaethedig hefyd yn peri niwed i blant. 
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Cyflwynodd Mr Phippa y cais hwnnw.  Dywedodd Mr Phipps fod yr ymgeiswyr yn 
parchu pryderon y preswylwyr.  Fodd bynnag, roedd y ddeiseb a gyflwynwyd parthed 
materion cynllunio a gofynnwyd i’r Aelodau gofio bod rhaid ystyried y cais ar 
weithgarwch trwyddedadwy yn unig. 
 
Yn nhermau’r cynnig, mae SA Brains yn fragdy adnabyddus, hir-sefydledig sy’n 
gweithredu dros 200 o adeiladau.  Roedd y cais yn ceisio ail-gyflunio’r ardal allanol er 
mwyn gosod bar allanol a man chwarae i blant.  Roedd yr ymgeiswyr yn ceisio 
darparu ar gyfer cwsmeriaid a phlant ac roedd y gwelliannau yn rhan o raglen 
buddsoddi mwy ar draws eu hystâd.  Mae caniatâd cynllunio ar gyfer yr ail-gyflunio 
wedi’i roi eisoes.   
 
Nid oedd yr ymgeiswyr yn derbyn y pryderon a godwyd o ran diogelu plant ac 
alcohol.  Byddai’r cyfleuster yn darparu man chwarae diogel a chaeedig i blant gyda'r 
gallu i rieni weld eu plant yn glir.  Ni chaniateid i blant ar eu pennau eu hunain ddod 
i'r adeilad a châi'r ardal ei rheoli gyda'r un safonau uchel â'r tu fewn i'r adeilad. 
 
Cyflwynodd Mr Phipps y Goruchwyliwr Adeiladau Penodedig.  Mae’r DPS, Mr Lyndon 
Edwards, yn byw yn yr adeilad gyda’i deulu.  Cefnogir y DPS gan dîm rheoli o 2 
reolwr a 2 arweinydd tîm y bydd angen iddynt fod ar ddyletswydd o dan yr amodau a 
gytunwyd gan Heddlu De Cymru.  Hefyd roedd 55 o staff eraill gan gynnwys 8 
cogydd a daeth 50% o’r incwm o’r adeilad o fwyd. 
 
Câi’r man allanol ei ddefnyddio fel y caiff ei ddefnyddio nawr.  Fodd bynnag, cafodd 
cyfanswm yr ardal ei leihau ac o ganlyniad tynnwyd y sylwadau gan Reolaeth 
Llygredd yn ôl.  Mae gan yr adeilad hanes rhagorol o ran cydymffurfio, a derbyniwyd 
un cwyn am sŵn yn unig ers 2012. Hefyd ni fu unrhyw gais i gynyddu'r oriau 
gweithredu yn yr ardal gweithredu.  Ar hyn o bryd, caniateir i’r ymgeiswyr 
ddefnyddio’r ardal tan 2330 ond, os rhoddid y cais, byddai’r bar yn gweithredu tan 
2230 o dan yr amodau a gytunwyd gyda Heddlu De Cymru. 
 



Yn nhermau pobl yn ymgynnull y tu allan i’r adeilad, dywedodd Mr Phipps fod y DPS 
yn byw yn yr adeilad.  Ni chodwyd unrhyw bryderon o’r blaen ac ni chaniateid hynny.  
Nid oedd Mr Phipps yn credu bod problemau i unrhyw raddau helaeth.  Beth bynnag, 
câi Teledu Cylch Cyfyng ei osod yn yr ardal  allanol a fyddai’n hyrwyddo’r amcanion 
trwyddedu ymhellach. 
 
Derbyniodd Mr Phipps y gallai'r newidiadau arfaethedig gynyddu masnach.  Fodd 
bynnag, nid oedd yn derbyn bod unrhyw beth o'i le ar hynny ac ni fyddai o reidrwydd 
yn tanseilio'r amcanion trwyddedu.  Nid oedd y ffaith y byddai’r adeilad yn denu mwy 
o gwsmeriaid yn wrthwynebiad cynaliadwy ac nid oedd yn sail ar gyfer gwrthod y 
cais. 
 
Gwahoddwyd cwestiynau gan y Cadeirydd.  Gofynnodd y preswylwyr lleol pam roedd 
yr adeilad wedi’i drwyddedu i ddefnyddio’r ardal allanol tan 2330 pan mai polisi’r 
Cyngor yw y dylai ardaloedd allanol gan am 2100.  Dywedodd y Swyddogion fod yr 
amod sy'n caniatáu gorffen am 2330 yn dod cyn polisi'r Cyngor.  Atgoffwyd aelodau 
na alwyd yr Is-bwyllgor i adolygu amodau presennol.  
 
Ceisiodd Aelod o’r Is-bwyllgor egluro’r amodau a gytunwyd gyda Heddlu De Cymru.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r bar allanol yn cau am 2230 ond dywedodd y 
sylw ysgrifenedig 2200.  Dywedwyd wrth yr Is-bwyllgor bod hyn yn wall teipio yn y 
sylw ysgrifenedig. 
 
PENDERFYNWYD: Ar ôl ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â gofynion Deddf 
Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Pholisi Datganiad Trwyddedu’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 fel y rhestrir uchod. 
 
65 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.30 am 
 


