
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 23 AWST 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Goddard a/ac Jacobsen 
 

1 :   DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. 
 
2 :   CAIS I GANIATÁU TRWYDDED MANGRE - CANOLFAN MILENIWM 

CYMRU  
 
Ymgeiswyr: Mark Symcox, DPS 
 Kelly Evans a Steve Morris, Canolfan Mileniwm Cymru 
 
Yr Awdurdod Cyfrifol: Sophia Koprowski, Gwasanaethau Cymdogaeth 
 
Eraill â Diddordeb David Jenkins, Valerie Jenkins, Ann Brady  
 
Y Cais 
 
Derbyniwyd cais am Ganiatáu Trwydded Mangre gan  «Licensee_Title» 
«Licensee_Name»Ganolfan Mileniwm Cymru mewn perthynas â Chanolfan Mileniwm 
Cymru, Plas Bute, Caerdydd.   
 
Mae'r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol: 
 
(1) Mewn perthynas â'r gweithgareddau trwyddadwy canlynol: 
 

(i) Gwerthu alcohol drwy fanwerthu i'w fwyta ar y safle ac oddi yno 
(ii) Darparu adloniant wedi'i reoleiddio ar ffurf dramâu (dan do), ffilmiau 

(dan do ac awyr agored), cerddoriaeth fyw (dan do ac awyr agored), 
cerddoriaeth wedi'i recordio (dan do ac awyr agored), perfformiadau 
dawns (dan do ac awyr agored) ac unrhyw beth o ddisgrifiad tebyg (dan 
do ac awyr agored) 

(iii) Darparu lluniaeth hwyr y nos (dan do ac awyr agored) 
 
Ar ddechrau'r gwrandawiad, cynghorwyd yr Is-bwyllgor a phawb a oedd yn bresennol 
bod yr ymgeiswyr wedi dod i gytundeb â Heddlu De Cymru a'u bod wedi derbyn 24 
amod ar drwydded y safle.  Mae'r ymgeisydd hefyd wedi diwygio cynllun yr ardal 
drwyddadwy arfaethedig.  Felly, byddai'r cais yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu'r 
amodau hynny.  Cytunodd Heddlu De Cymru i dynnu eu cynrychiolaeth yn ôl. 
 
Sylwadau'r Awdurdod Cyfrifol 
 
Bu Sophia Koprowski yn annerch yr Is-bwyllgor.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr 
amodau a'r cynllun diwygiedig y cytunwyd arnynt rhwng yr ymgeisydd a Heddlu De 
Cymru wedi lleddfu pryderon rheoli llygredd i bob pwrpas.  
 



Sylwadau Personau Eraill 
 
Anerchwyd yr Is-bwyllgor gan Mr David Jenkins.  Dywedodd Mr Jenkins ei fod yn 
awdiolegydd gyda rhai cymwysterau ôl-raddedig yn y maes.  Dywedodd Mr Jenkins 
nad oedd yn glir beth roedd Canolfan Mileniwm Cymru yn ei geisio.  Fodd bynnag, 
hoffai'r trigolion weld rhai mesurau rheoli ar waith i liniaru'r posibilrwydd o achosi 
niwsans sŵn. 
 
Dywedodd Mr Jenkins fod canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd yn rheoli'r lefelau sŵn a 
ganiateir mewn ardal breswyl.  Roedd 72 o breswylfeydd yn adeilad y Quayside a 32 
yn Ocean Buildings, ynghyd ag eraill yn yr ardal.  Awgrymodd Mr Jenkins fod y 
Ganolfan felly mewn ardal breswyl.   
 
Felly, dylai'r lefelau sŵn derbyniol fod yn 55dbs yn ystod y dydd a 45dbs yn ystod y 
nos.  Gofynnodd Mr Jenkins a fyddai'r Ganolfan yn barod i dderbyn amod ar 
drwydded y safle sy'n gosod terfynau ar y lefelau sŵn fel y gall y preswylwyr gael 
sicrwydd.  Roedd o'r farn na ddylai lefelau sŵn fod yn uwch na'r lefelau ar gyfer 
sgwrsio arferol.  Pe derbynnid yr amod, byddai modd ei orfodi a byddai preswylwyr 
yn cael rhywfaint o warchodaeth.  Byddai'r amod hefyd yn caniatáu i'r Ganolfan 
fonitro lefelau sŵn. 
 
Dywedodd Mr Jenkins ei fod wedi byw yn yr ardal am 10 mlynedd a bod y trigolion yn 
cael eu 'plagio' yn rheolaidd gan niwsans sŵn.  Gofynnwyd i Mr Jenkins a oedd 
unrhyw rai o'r problemau niwsans sŵn yn gysylltiedig â gweithgareddau yn y 
Ganolfan.  Dywedodd Mr Jenkins a Ms Brady fod y gweithgareddau yn y Plas Roald 
Dahl a'r basn yn aml yn creu niwsans sŵn i'r preswylwyr.  Mae'r ardal yn gylchol o 
ran ei siâp ac mae arwynebau adlewyrchol yno ac nid yw sŵn yn gwasgaru'n rhwydd. 
 
Dywedodd Ms Brady nad oedd hi'n cytuno gyda’r cais i werthu alcohol gan fod y 
Ganolfan yn bennaf yn ganolfan ddiwylliannol, ac nid yn siop drwyddedig.  Ystyriai Mr 
Brady nad oedd cyfiawnhad dros werthu fel siop drwyddedig. 
 
Crynhodd Mrs Valerie Jenkins bryderon y preswylwyr a oedd yn cynnwys straen o 
ddiffyg cwsg, yr argraff a roddir i dwristiaid, dibrisio prisiau eiddo, niwsans sŵn, 
ysbwriel, gweithgarwch troseddol, parcio a thagfeydd.   
 
Sylwadau’r Ymgeiswyr 
 
Cyflwynodd Mark Symcox y cais.  Dywedodd Mr Symcox ei fod yn credu bod y 
trigolion wedi camddeall bwriad y cais.  Roedd 3 thrwydded safle gwahanol yn y 
Ganolfan ar hyn o bryd.  Roedd y cais yn ceisio cyfuno'r trwyddedau eiddo hynny i un 
drwydded a hefyd yn darparu estyniad cymedrol o 30 munud ar gyfer yr awr derfynol. 
 
Mae'r rhan fwyaf o'r gwrthwynebiadau wedi'u datrys yn ddiofyn yn dilyn y cytundeb 
rhwng y Ganolfan a Heddlu De Cymru.  Byddai'r holl weithgareddau yn yr ardal 
allanol yn dod i ben am 11:00 y nos.  Dywedodd Mr Symcox nad oedd yn arbenigwr 
mewn sain ond y byddai'n herio'r datganiadau a wnaed gan breswylydd lleol.  Nid yw 
Canolfan Mileniwm Cymru mewn ardal breswyl.  Mae gan yr ardal ddefnydd 
masnachol cymysg ac mae llawer o fariau a bwytai. 
 



Mae'r Ganolfan bob amser wedi darparu gwerthiant alcohol trwyddedig heb 
ddigwyddiad.  Mae'r Ganolfan yn gweithredu fel busnes ac fel elusen ac mae'n cadw 
at yr holl ofynion rheoliadol. 
 
Sylwadau’r Ymgeiswyr 
 
Cyflwynodd Mark Symcox y cais.  Dywedodd Mr Symcox ei fod yn credu bod y 
trigolion wedi camddeall bwriad y cais.  Roedd 3 thrwydded safle gwahanol yn y 
Ganolfan ar hyn o bryd.  Roedd y cais yn ceisio cyfuno'r trwyddedau eiddo hynny i un 
drwydded a hefyd yn darparu estyniad cymedrol o 30 munud ar gyfer yr awr derfynol. 
 
Mae'r rhan fwyaf o'r gwrthwynebiadau wedi'u datrys yn ddiofyn yn dilyn y cytundeb 
rhwng y Ganolfan a Heddlu De Cymru.  Byddai'r holl weithgareddau yn yr ardal 
allanol yn dod i ben am 11:00 y nos.  Dywedodd Mr Symcox nad oedd yn arbenigwr 
mewn sain ond y byddai'n herio'r datganiadau a wnaed gan breswylydd lleol.  Nid yw 
Canolfan Mileniwm Cymru mewn ardal breswyl.  Mae gan yr ardal ddefnydd 
masnachol cymysg ac mae llawer o fariau a bwytai. 
 
Mae'r Ganolfan bob amser wedi darparu gwerthiant alcohol trwyddedig heb 
ddigwyddiad.  Mae'r Ganolfan yn gweithredu fel busnes ac fel elusen ac mae'n cadw 
at yr holl ofynion rheoliadol. 
 
I grynhoi 
 
Gofynnodd Mr Jenkins am ganllawiau ar gyfer pennu lefelau sŵn a fyddai'n cynnig 
rhyw fath o warchodaeth i drigolion lleol. 
 
Dywedodd Mr Symcox y dylai'r amodau a dderbynnir gan yr ymgeisydd roi sylw i 
bryderon preswylwyr.  Ni fyddai unrhyw sŵn ychwanegol yn cael ei greu o ganlyniad 
i'r cais. 
 
PENDERFYNWYD: Bod yr Is-bwyllgor, ar ôl ystyried yr holl wybodaeth, ac yn unol â 
gofynion Deddf Trwyddedu 2003, Canllawiau Adran 182 a Datganiad Polisi 
Trwyddedu’r Awdurdod Trwyddedu ei hun, YN CANIATÁU y drwydded safle yn 
ddibynnol ar yr amodau y cytunwyd arnynt rhwng yr ymgeisydd a Heddlu De Cymru. 
 
3 :   CAIS I GANIATÁU TRWYDDED MANGRE - MONSTER BREW, Y STRYD 

FAWR  
 
Yr Ymgeisydd:  Glenn White 
 
Awdurdod Cyfrifol:  Jon Marchant, Heddlu De Cymru 
    Rhys Morgan, Gwasanaethau Cymdogaeth 
 
Y Cais 
 
Derbyniwyd Cais i Ganiatáu Trwydded Mangre gan Monster Brew «Licensee_Title» 
«Licensee_Name» Bars (Cardiff) Limited mewn perthynas â Monster Brew, 31-32 Y 
Stryd Fawr, Caerdydd   
 
Gwnaeth yr ymgeisydd gais am y canlynol: 
 



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

(i) Gwerthu alcohol drwy fanwerthu i'w fwyta ar y safle ac oddi yno 
(ii) Darparu lluniaeth hwyr y nos (dan do) 
 

(2) Disgrifiad o'r safle (fel y nodwyd gan yr ymgeisydd): 
 

"Mae'r lleoliad yn cynnwys tua 850 troedfedd sgwâr o le ar y llawr gwaelod, yn 
ffryntio’r Stryd Fawr a fydd yn cael ei ddefnyddio fel bar/bwyty bwyta 
achlysurol."  
 

(3) Oni nodir fel arall gall y safle fod ar agor i'r cyhoedd yn ystod yr oriau canlynol 
ac am unrhyw oriau sy'n ganlyniadol i'r amseriadau ansafonol: 

  
 Dydd Llun i ddydd Sul: 11:00am i 12:00 hanner nos 

Amserau Ansafonol: 
Noswyl Nadolig: 11:00am i 3:00am 
Nos Galan: 11:00am i 3:00am 

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

  

(i) Gwerthu alcohol drwy fanwerthu i'w fwyta ar y safle ac oddi arno: 
 

 Dydd Llun i ddydd Sul: 11:00am i 11:30pm 
Amserau Ansafonol: 
Noswyl Nadolig: 11:00am i 2:30am 
Nos Galan: 11:00am i 2:30am 

 
 

(ii) Darparu lluniaeth hwyr y nos (dan do) 
 

Dydd Llun i ddydd Sul: 11:00am i 11:30pm 
Amserau Ansafonol: 
Noswyl Nadolig: 11:00am i 2:30pm 
Nos Galan: 11:00am i 2:30am 

 
Sylwadau'r Awdurdod Cyfrifol 
 
Dywedodd Jon Marchant fod y safle wedi'i leoli o fewn y Parth Effaith Cronnus ac yn 
dod o fewn y categori safle 'coch'.  Mae'n bosibl y gellid cael effaith negyddol ar 
drosedd ac anrhefn o ganlyniad.  Mae'r ymgeisydd wedi derbyn yr holl amodau a 
nodwyd yn y sylwadau ysgrifenedig gan Heddlu De Cymru a byddai'r rhain yn mynd 
beth o'r ffordd i fynd i'r afael ag unrhyw bryderon ynglŷn â gweithrediad y safle. 
 
Anerchwyd yr Is-bwyllgor gan Rhys Morgan.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r 
safle arfaethedig yn gweithredu fel bar, gyda chynnig bwyd sylweddol.  Mae rhai 
amodau ychwanegol wedi'u derbyn a fyddai'n symud y safle tuag at y sgôr ambr, 
megis 70% o'r arwynebedd llawr ar gyfer byrddau a chadeiriau.  Fodd bynnag, 
byddai'r adeilad yn dŷ tafarn ac nid yn fwyty. 
 
Gan fod y safle wedi'i leoli o fewn y Parth Effaith Cronnus mae’n rhaid i’r ymgeisydd 
ddangos na fyddai unrhyw drosedd nac anhrefn ychwanegol na niwsans cyhoeddus. 



 
Sylwadau’r Ymgeiswyr 
 
Cyflwynodd Glenn White y cais.  Hysbyswyd yr Aelodau bod yr ymgeiswyr yn 
ficrofragdy Cymreig a oedd wedi bod yn masnachu ers 2 flynedd.  Agorwyd eu safle 
cyntaf yn y Barri.  Caiff y sefydliad ei arwain gan y gymuned ac mae'n darparu cwrw 
a seidr crefft o ansawdd uchel.  Roedd y cais yn ceisio efelychu hyn yng Nghaerdydd 
ac yn rhoi cyfle i arddangos eu cynhyrchwyr i farchnad ehangach. 
 
Gan fod cystadleuaeth o fewn y farchnad cwrw crefft yng Nghaerdydd, roedd yr 
ymgeisydd hefyd yn ceisio darparu bwyd o ansawdd uchel.  Byddai prisiau'n cael eu 
gosod ar bremiwm a byddai'r safle'n gweithredu oriau cyfyngedig.  Roedd Mr White 
o'r farn y byddai'r safle yn ychwanegiad cadarnhaol i ganol y ddinas. 
 
PENDERFYNWYD: Bod yr Is-bwyllgor, ar ôl ystyried yr holl wybodaeth, ac yn unol â 
gofynion Deddf Trwyddedu 2003, Canllawiau Adran 182 a Datganiad Polisi 
Trwyddedu’r Awdurdod Trwyddedu ei hun, YN CANIATÁU y drwydded safle yn 
ddibynnol ar yr amodau y cytunwyd arnynt rhwng yr ymgeisydd a Heddlu De Cymru. 
 
4 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30 pm 
 


