
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 13 MEDI 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Goddard a/ac Jacobsen 
 

1 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni chafwyd unrhyw rai. 
 
2 :   CAIS I AMRYWIO TRWYDDED SAFLE – NEW HAVEN PIZZA  
 
Ymgeiswyr:   Cynrychiolwyd gan Cameron Patterson 
 
Awdurdod Cyfrifol: Wayne Best, Gwasanaethau Cymdogaeth 
 
Y Cais 
 
Derbyniwyd cais i amrywio Trwydded Safle gan New Haven Pizza parthed New 
Haven Pizza, 132B Heol Albany, Caerdydd, CF24 3RU. 
 
Mae’r Drwydded Safle bresennol yn caniatáu’r canlynol ar hyn o bryd: 
 

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

Dydd Llun i ddydd Iau: 23.00 tan 00:00  
Dydd Gwener i Ddydd Sul 23.00 tan 01:00  
Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Nos Galan a Dydd Calan: 23.00 tan 02:00  
 
 

Mae’r sawl sy’n gwneud cais wedi gofyn i gael amrywio’r drwydded fel a ganlyn: 
 

 Dydd Llun i ddydd Iau: 23.00 tan 00:00  
Dydd Gwener i Ddydd Sul 23.00 tan 04:00  
Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Nos Galan a Dydd Calan: 23.00 tan 04:00  

 
 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Darllenodd Mr Best y datganiad gan Mrs Gillian Jones sydd weddi ei gynnwys yn y 
gwaith papur ar gyfer y cais.  Nodwyd fod y gwrthwynebiad yn cael ei wneud ar sail 
atal niwsans cyhoeddus.  Awgrymodd y byddai’r oriau hwy yn golygu y byddai tarfu 
ar y preswylwyr gyda’r cynnydd o ran nifer yr ymwelwyr o 01:00 tan 04:00.  Dwedodd 
fod fflatiau uwch law y safle a llawer o eiddo preswyl gerllaw.  Ychwanegodd fod 
unedau masnachol eraill yn yr ardal yn gweithredu tan 10:30-00:00. Wrth gloi 
ychwanegodd ei fod wedi cysylltu â’r ymgeisydd ar ddau achlysur gwahanol ond heb 
dderbyn ateb. 
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 



Cyflwynodd Mr Patterson y cais.  Dwedodd fod yr ymgeisydd ond am allu cystadlu 
gyda busnesau têcawe eraill yn yr ardal.  Ychwanegodd fod rhai busnesau têcawe 
eraill ar agor yn yr ardal tan 03:00 ar benwythnosau a rhai yn ddyddiol. Dwedodd fod 
ei gleient am gae chwarae gwastad ac y byddai’n fodlon gyda 03:00 yn hytrach na’r 
04:00 gwreiddiol y gwnaed cais amdano.  Ychwanegodd na chafwyd 
gwrthwynebiadau gan breswylwyr, roedd y safle yn fychan ac na chafwyd problemau 
yn y gorffennol.  Mae hysbysiadau wedi eu harddangos yn gofyn i gwsmeriaid adael 
y safle’n dawel a bod teledu CC ar waith. 
 
Holodd aelodau pam na chafwyd ymateb i ohebiaeth gan wasanaethau cymdogaeth, 
eglurodd Mr Patterson mai llwyth gwaith oedd i’w gyfrif am hyn, roedd wedi siarad â’r 
swyddogion trwyddedu ac y dywedwyd wrtho nad oedd unrhyw newidiadau felly 
ystyriodd mai’r hyn fyddai orau fyddai dod i gyfarfod y Pwyllgor. 
 
 
PENDERFYNWYD: Fod yr Is-bwyllgor, wedi ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â 
gofynion Deddf Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Pholisi Datganiad Trwyddedu 
yr Awdurdod Trwyddedu ei hun, CYMERADWYODD yr Is-bwyllgor y cais. 
 
Rhoddodd yr Is-bwyllgor bwys ar gyflwyniadau’r ymgeisydd mai safle bychan oedd 
hwn, ei fod eisoes mewn ardal cymysg ei ddefnydd sydd a thrwyddedau eraill, na 
chafwyd unrhyw broblemau yn y safle hyd yma ac ystyriwyd na fyddai’n cael effaith 
negyddol ar yr amcanion trwyddedu. 
 
 
 
3 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chafwyd unrhyw rai. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 10.20 am 
 


