
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 3 IONAWR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire a/ac Ford 
 

29 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
30 :   CAIS AM DRWYDDED SAFLE - MCDONALDS, TY GLAS AVENUE  
 
Ymgeiswyr: Bwytai McDonalds – Ralph Parker 

(Masnachfreiniwr), a gynrychiolir gan Sarah Clover 
  
Pobl Eraill â 
Diddordeb: 

Dr Ruth Morgan – Preswylydd 

 Cheryl Williams - Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro 
 Y Cynghorydd Shaun Jenkins, Cynghorydd Ward 
 Jason Howe – Preswylydd 
 Alison McClarg Bateman - Preswylydd 
 
Y Cais 
 
Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan McDonalds Restaurants Limited mewn 

perthynas â Bwyty McDonalds, Rhodfa Ty Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DX.  

Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol:  

(1) Mewn perthynas â’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol:   

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

(2) Disgrifiad o’r Safle (fel y nodwyd gan yr ymgeisydd): "Bydd y safle’n gweithredu 

fel bwyty sy'n gwerthu bwyd i'w fwyta a diodydd di-alcohol i’w hyfed ar y safle ac oddi 

arno."  

(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 Sul: 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos  

(4) Cynnal gweithgareddau trwyddedadwy yn ystod yr oriau canlynol:  

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

Dydd Llun i Ddydd Sul 23:00 i 05:00  

Derbyniwyd sylwadau gan Heddlu De Cymru mewn perthynas â'r cais hwn. Mae'r 

amodau a awgrymwyd gan yr heddlu wedi'u cytuno ac felly mae'r gwrthwynebiad 

wedi'i dynnu'n ôl. 

Derbyniwyd sylwadau hefyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, nifer o drigolion lleol a 

chynghorwyr wardiau lleol mewn perthynas â'r cais hwn.   



Sylwadau’r Awdurdodau Cyfrifol 

Amlinellodd Cheryl Williams wrthwynebiadau Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro o dan 

atal niwsans cyhoeddus oherwydd yr aflonyddwch i drigolion lleol, yn enwedig y 

rheini y mae eu ffenestri a’u balconïau’n edrych dros y bwyty.   Dywedwyd bod sŵn 

yn teithio’n fwy yn ystod y nos ac ar sail iechyd gall aflonyddwch sŵn gael effaith 

sylweddol ar gwsg, sy'n effeithio'n fawr ar iechyd a lles pobl.  Dywedwyd bod cwsg 

da yn hanfodol ar gyfer lles meddyliol a chorfforol ac mae'n effeithio'n fawr ar 

weithredu dyddiol.   Amlinellwyd llawer o'r problemau a achoswyd gan gwsg gwael.  

Nodwyd bod fflatiau’n agos at y bwyty yn fflatiau i bobl sydd wedi ymddeol a bod pobl 

hŷn yn fwy tueddol o fod yn effro yn y nos beth bynnag ac y byddai hyn yn tarfu 

arnynt ymhellach.  I grynhoi, y gwrthwynebiad oedd atal niwsans cyhoeddus ac 

aflonyddwch ar gwsg. 

 

Sylwadau Unigolyn Arall 

Siaradodd y Cynghorydd Shaun Jenkins gerbron is-bwyllgor gann ddweud bod hwn 
yn fater o ddiddordeb lleol sylweddol, ac y byddai'n canolbwyntio ei wrthwynebiad ar 
sŵn a niwsans arall i breswylwyr.  Cyfeiriodd at y canllawiau statudol ar lygredd golau 
y dylid cadw atynt.  Roedd o'r farn y byddai gwrthod y cais hwn yn dal y fantol gywir 
ac yn rhoi rhywfaint o ryddhad o'r golau dwys 24 awr y dydd.  Nododd fod y 
preswylwyr agosaf dim ond 18 metr i ffwrdd o'r bwyty, a chredodd fod hyn yn 
agosach nag unrhyw McDonalds arall yng Nghaerdydd i unedau preswyl.  Roedd y 
Cynghorydd Jenkins yn dymuno cyflwyno rhywfaint o wybodaeth am hyn ond 
gwnaethpwyd gwrthwynebiad gan fargyfreithiwr yr ymgeisydd dan Reoliad 18.  
Parhaodd y Cynghorydd Jenkins i ddweud bod gan fwytai eraill rwystrau sŵn a golau 
fel coed a byrddau sain, ond nid oes y rhain gan y bwyty hwn.  Roedd o'r farn y 
byddai'r sŵn gan gwsmeriaid, cerbydau cwsmeriaid, stereos ceir, drysau ceir a phobl 
yn ymgasglu ac ati yn cael effaith fawr ar breswylwyr yn ystod yr oriau hyn a bod yr 
amser cau sydd ar waith ar hyn o bryd yn fwy na digonol.  Gorffennodd drwy ddweud 
ei fod yn gwrthwynebu oherwydd effaith negyddol llygredd sŵn yn hwyr yn y nos a 
fyddai'n tanseilio'r amcan i atal niwsans cyhoeddus. 

Siaradodd Dr Ruth Morgan gerbron yr is-bwyllgor, gan esbonio bod Llanisien yn 

faestref heddychlon a dymunol yng Nghaerdydd; roedd Stryd Fawr Llanisien gerllaw 

ac roedd yn bentref gydag amwynderau lleol a cheir yno gymuned leol fywiog.  

Cyfeiriodd Dr Morgan at yr amser cau gyfredol gan nodi bod y goleuadau y tu mewn 

ac yn y maes parcio ar waith ar ôl 11pm a'u bod yn cael effaith sylweddol ar gwsg 

pobl agored i niwed.  Eglurodd Dr Morgan fod dros 40 o breswylwyr lleol wedi gofyn 

iddi eu cynrychioli yn y cyfarfod heddiw, ac roedd nifer o'r preswylwyr hynny hefyd yn 

bresennol yn arsylwi heddiw.  Dywedodd Dr Morgan fod y preswylwyr o gefndiroedd 

amrywiol, a bod llawer ohonynt yn broffesiynol ac wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr 

at gymdeithas a chymunedau. 

Tynnodd Dr Morgan sylw at y ffaith nad oedd y map a atodwyd i'r adroddiad yn 

dangos datblygiad Llys Isan, er bod pobl wedi symud i mewn i'r datblygiad ym mis 

Mai 2019. 

Eglurodd Dr Morgan fod y gwrthwynebiad yn ymwneud â phob un o'r 4 amcan 

trwyddedu a bod datganiad polisi trwyddedu’r Cyngor yn cyfeirio at ystyried yn fanwl 

yr holl sylwadau perthnasol a dderbyniwyd. 



Amlinellodd Dr Morgan y gwrthwynebiad mewn perthynas â'r amcanion trwyddedu.  

Mewn perthynas ag amddiffyn plant rhag niwed – nodwyd bod llawer o blant yn yr 

ardal a bod yr ysgol gynradd ar yr un ffordd.  Ers i'r bwyty agor, mae'r preswylwyr 

wedi gweld plant o'r ysgol uwchradd yn cerdded ar draws ffyrdd prysur ac yn 

ymgynnull yn McDonald's.  Gwelwyd plant yng nghanol eu harddegau ar feiciau a'u 

traed yn hwyr yn y nos yn y bwyty ac mae'r preswylwyr yn pryderu y bydd yn denu’r 

rhai sy'n agored i niwed, gyda'r potensial am gyffuriau a throsedd yn ogystal â 

dewisiadau ac arferion diet gwael. 

Mewn perthynas ag atal troseddu ac anhrefn, nododd Dr Morgan fod sylwadau'r 

heddlu wedi codi materion penodol, fel staff diogelwch drysau yn gwisgo camerâu ar 

eu cyrff corff a rheolwr neu aelod o staff yn patrolio'r ardal i wasgaru unrhyw un sy'n 

ymgynnull. Roedd yr ymgeisydd wedi cytuno i'r rhain ac roedd y gwrthwynebiadau 

wedi'u tynnu'n ôl.  Roedd Dr Morgan o'r farn bod yn rhaid bod yno bryderon am 

drosedd ac anhrefn er mwyn i’r materion hyn cael eu codi gan yr heddlu.  Nodwyd na 

all McDonald's werthu alcohol, ond dyfynnodd Dr Morgan o'r polisi gan ddweud bod 

pobl feddw yn aml yn mynd i siopau bwyd cyflym.  Eglurodd Dr Morgan fod 2 safle 

trwyddedig yn agos at McDonalds, roedd yn debygol y byddai pobl yn ymgynnull yno 

gan mai hwnnw fyddai’r unig bwyty lluniaeth yn hwyr yn y nos ar agor.  

O ran atal niwsans cyhoeddus, eglurodd Dr Morgan fod hyn yn peri pryder mawr i 

breswylwyr.  Amlinellodd Dr Morgan y pryderon fel sŵn ceir, drysau ceir, a phobl yn 

siarad wrth iddynt gerdded i'r safle, a allai fod yn feddw ac yn afreolus o bosibl.  

Byddai hyn yn waeth yn ystod misoedd yr haf pan fyddai angen i ffenestri fod ar agor 

yn ystod y nos.  Ailadroddodd Dr Morgan bryderon y Bwrdd Iechyd y gall cwsg a 

amherir gynyddu pryder a chael effeithiau eraill ar iechyd.  Roedd llygredd golau yn 

bryder arall, ac mae hyn hefyd yn effeithio ar gwsg.  Roedd Dr Morgan yn dymuno 

cyflwyno lluniau yn dangos yr effaith ysgafn y tu mewn i'r fflatiau ond gwrthwynebodd 

Ms Clover hyn dan reoliad 18 gan nad oeddent wedi'u cyflwyno o'r blaen.  Disgrifiodd 

Dr Morgan y lluniau ar lafar ac eglurodd effaith goleuadau ceir, y bwyty a'r arwyddion 

ar y preswylwyr. Cyfeiriodd Dr Morgan at baragraff 2.20 y canllawiau statudol mewn 

perthynas â rheoli llygredd golau.  Roedd hi o'r farn y byddai'r goleuadau yn amharu 

ar gwsg ac yn cael effaith negyddol ar breswylwyr oedrannus ac agored i niwed.  

Mater arall dan niwsans cyhoeddus oedd sbwriel, cyfeiriodd Dr Morgan at Gynllun 

Datblygu Lleol (CDLl) Cyngor Caerdydd o ran defnydd A3 a sŵn a sbwriel.  

Dywedodd fod Llanisien yn bentref a ddynodwyd yn ganolfan leol gan Gyngor 

Caerdydd ac mae'r CDLl yn annog cyfyngu ar amseroedd cau mewn canolfannau 

lleol.  Roedd Dr Morgan o'r farn y gallai mwy o sbwriel olygu mwy o lygod mawr a 

gwylanod sydd hefyd yn cynyddu sŵn.  Ychwanegodd fod preswylwyr eisoes wedi 

cael profiad o fwyd a sbwriel sydd wedi'u gadael yn yr ardal leol.  Mae preswylwyr 

hefyd wedi gorfod hysbysu'r heddlu am ddigwyddiadau yn ystod yr wythnosau 

diwethaf, gan gynnwys pobl ifanc yn ymgasglu yn y datblygiad preifat a meinciau 

wedi'u troi drosodd.  Roedd Dr Morgan o'r farn y byddai ymestyn yr oriau yn golygu y 

byddai digwyddiadau fel hyn yn cynyddu.   

I gloi, gwnaeth Dr Morgan gyfeiriad at dudalen 35 datganiad polisi trwyddedu Cyngor 

Caerdydd mewn perthynas ag eiddo preswyl, tudalen 9 mewn perthynas ag 

ymgeiswyr yn ymgysylltu â phreswylwyr lleol ar amserlenni gweithredu a thudalen 36 

mewn perthynas â deiliaid trwyddedau yn ymgysylltu â busnesau a phreswylwyr lleol.  

Roedd Dr Morgan yn siomedig nad oedd hyn wedi digwydd a theimlai y gellid bod 

wedi ymgysylltu'n adeiladol â McDonalds. 



Nododd yr Aelodau fod y safle hwn wedi'i drwyddedu o'r blaen a gofynnodd a oedd y 

fflatiau a adeiladwyd yn ddiweddarach wedi'u profi o ran sŵn.  Dywedodd Dr Morgan 

eu bod wedi'u hadeiladu i safon uchel ond gallech ddal i glywed sŵn y ffyrdd y tu 

mewn pan fydd y ffenestri ar gau.  Nododd yr Aelodau fod y preswylwyr wedi prynu'r 

eiddo wrth ymyl y ffordd a gyferbyn â thafarn, ac felly eu bod yn ymwybodol o faterion 

yn ymwneud â sŵn.  Roedd Dr Morgan yn cytuno ond ailadroddodd mai dim ond tan 

11pm y ceir unrhyw aflonyddwch ac nad oedd unrhyw broblemau wedi codi.  

Siaradodd Jason Howe gerbron yr is-bwyllgor er mwyn amlinellu ei wrthwynebiadau.   

Dywedodd ei fod yn pryderu am y risg o drosedd ac anhrefn a cheir yn gyrru'n gyflym 

ac yn anghyfreithlon ar Ystâd Ddiwydiannol Tŷ Glas.  Roedd o'r farn y byddai bod ar 

agor 24 awr yn denu mwy o hyn ac yn creu hafan mewn ardal breswyl.  Nododd fod 

effaith y cynnydd mewn sbwriel wedi bod yn uniongyrchol.  Roedd Mr Howe o'r farn 

bod y mwyafrif llethol o'r preswylwyr yn erbyn agor y bwyty ac nid oedd y rhai oedd o 

blaid agor y bwyty am iddo fod ar agor 24 awr y dydd.  Nododd yr agosrwydd at y 

fflatiau i bobl sydd wedi ymddeol a phobl agored i niwed yn ogystal â'r agosrwydd at 

yr ysgol gynradd.  Cyfeiriodd Mr Howe at Ddeddf Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol 

mewn perthynas ag ansawdd aer, dewisiadau ac ymddygiadau iach a llygredd sŵn a 

golau, iechyd meddwl lleol, gordewdra a siopau bwyd cyflym a chynllunio yng 

Nghaerdydd.  Credai y byddai caniatáu'r cais hwn yn tanseilio popeth y mae'r Ddeddf 

yn ceisio mynd i'r afael ag ef. 

Siaradodd Alison McClarg Bateman gerbron yr is-bwyllgor, gan ddweud ei bod wedi 

edrych ar geisiadau diweddar ac mewn cymhariaeth mae'r cais hwn wedi denu 

sylwadau sylweddol. Roedd o'r farn bod hyn wedi golygu dysgu llawer mewn amser 

byr fel person lleyg.  Roedd am weld cyfnod gras o dan yr amserlen weithredu 

bresennol i fonitro'r effaith ar breswylwyr, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf. I gloi, 

nododd Ms McClarg Bateman nad oedd yr heddlu lleol wedi gallu rheoli canlyniadau 

alcohol mewn tafarndai lleol. 

 

Sylwadau’r Ymgeisydd 

Siaradodd Sarah Clover gerbron yr is-bwyllgor, gan ddweud bod McDonald's yno 

eisoes a'i fod yn gweithredu o 5am tan 11pm, ac nad oes angen trwydded ar gyfer yr 

oriau hyn.  Dim ond rhwng 11pm a 5am y mae amcanion trwyddedu yn berthnasol a 

dim ond 2 amcan trwyddedu sy'n cael eu cynnwys.  Roedd hi'n deall yr 

gwrthwynebiad lleol ac ofn yr anhysbys; gan bwysleisio, ar gyfer yr holl ofn a'r 

catastroffeiddio, yn hanesyddol, nad yw McDonald's yn cael ei adolygu gan mai yn 

anaml y mae'r problemau’n ymddangos.  Esboniodd Ms Clover mai Mr Ralph Parker 

yw'r masnachfreiniwr, sy'n rhedeg Hunky Dinan Restaurants Ltd, ac roedd ganddo 7 

safle McDonalds arall yng Nghaerdydd i gyd gyda thrwyddedau 24/7.  Ychwanegodd 

bu'n bosibl cydbwyso hyn ag awdurdodau cyfrifol ac amodau a bod meysydd eraill yn 

llawer mwy heriol.  Ychwanegodd Ms Clover fod gan Mr Parker lawer o brofiad o reoli 

eiddo ac mae wedi gweithio gyda McDonalds ers 34 o flynyddoedd gan gynnwys bod 

yn fasnachfreiniwr ers 14 blynedd.  Mae'n cyflogi 910 o bobl yng Nghaerdydd, yn 

Llanisien bydd dros 100 o swyddi rhan amser yn bennaf, gyda 80 ohonynt ar gael 

yno’n barod.  Mae bod yn gymydog da ym mhob ardal yn bwysig iddo; mae wedi 

ymgynghori â rhanddeiliaid ac mae'n cymryd rhan yn rheolaidd mewn sesiynau codi 

sbwriel ar draws y ddinas, mae hefyd yn gweithio gydag elusennau a'r digartref.  Yn y 

lleoliad penodol hwn mae wedi siarad â rheolwr y datblygiad Mcarthy a Stone. 



Dywedodd Ms Clover mai'r gwaelodlin ar gyfer gwneud penderfyniadau yw agwedd 

yr awdurdodau cyfrifol ac mae'n rhaid craffu ar bryderon yn erbyn pryderon 

awdurdodau cyfrifol ynghylch yr amcanion trwyddedu.  Ychwanegodd mai'r heddlu 

yw'r awdurdod cyfrifol yr eir ato’n rheolaidd ar gyfer trosedd ac anrhefn ac yr eir at 

adran Iechyd yr Amgylchedd ar gyfer materion yn ymwneud â niwsans cyhoeddus.  

Roedd Ms Clover o'r farn, pe bai pryderon gwirioneddol, y byddent yn cael eu 

cynrychioli gan yr awdurdod cyfrifol y mae’r amcan trwydded hwnnw yn rhan o’i gylch 

gwaith. Pwysleisiwyd nad oedd gan Iechyd yr Amgylchedd unrhyw sylwadau am nad 

oeddent wedi derbyn unrhyw gwynion. 

Roedd Ms Clover o'r farn nad oedd y rhan fwyaf o'r sylwadau gan breswylwyr yn 

dderbyniadwy yn gyfreithiol o ran plant yn bwyta ac yn mynd yno.  Roedd gan y 

drwydded flaenorol yn gyfartal rhywfaint â'r cais hwn felly roedd cyfle i brofi'r 

effeithiau fel alcohol, bwyd, ceir, sŵn ac arogleuon.  Ychwanegodd y byddai 

gwasgaru yn digwydd tan hanner nos fel arfer a byddai modd gweld y goleuadau tan 

yr amser hwnnw.  

O ran cynllunio ar gyfer newid defnydd, roedd Ms Clover o'r farn bod yr holl bryderon 

wedi'u hystyried a bod y cais wedi’i dderbyn ac er nad yw’n rhwymo, mae’n 

ddarbwyllol a byddai'r llysoedd yn ei ystyried.  Mae'r awdurdodau cyfrifol yn fodlon ar 

y ddau achlysur sy'n arwyddocaol ynddo'i hun.  Ychwanegodd nad yw cynllunio yn 

cyfyngu ar yr oriau, mae ar gyfer 24/7, a phwysleisiodd nad yw hyn yn ail gyfle i 

wrthwynebu’r cais cynllunio gwreiddiol.  

Roedd Ms Clover o'r farn bod hwn yn ardal faestrefol brysur, ac y byddai’r un peth 

wedi digwydd pan adeiladodd McCarthy and Stone y fflatiau i bobl sydd wedi 

ymddeol; mae'r datblygiad ei hun yn gyfrifol am amddiffyn y preswylwyr, a byddai 

wedi cydymffurfio â phopeth a oedd yn ofynnol gan y Cyngor.  Mewn perthynas â 

thraffig, dywedodd Ms Clover ei bod yn barc diwydiannol felly mae'r cyfle i bobl 

ymgasglu mewn meysydd parcio ac ati eisoes ar gael.  Ni all McDonalds atal hyn ond 

gall liniaru hyn trwy gyfrwng goleuadau, patrolau, diogelwch ac ati. 

O ran digwyddiadau gyda phobl ifanc yn ymgasglu yn y datblygiad preifat, dywedodd 

Ms Clover mai yn ystod gwyliau'r ysgol yr oedd hyn wedi digwydd, roedd hi'n dywyll 

erbyn 11pm beth bynnag, felly mae modd clywed sŵn a gweld goleuadau gan bobl, 

ceir, drysau ceir ac ati hyd at 11pm.  Ychwanegodd y byddai'r awdurdodau cyfrifol, 

aelodau'r wardiau lleol ac ati wedi cael gwybod am unrhyw faterion. 

Dywedodd Ms Clover fod cael gwared ar y berth yn ofyniad gan y Cyngor oherwydd 

mater draenio.  Ychwanegodd fod pethau y gellid eu gwneud mewn perthynas â 

goleuo, sgrinio, lliniaru ac ati.  Pwysleisiodd Ms Clover hefyd fod yr holl sylwadau 

wedi'u cyflwyno cyn i'r bwyty agor, felly nid ydynt yn seiliedig ar brofiad. 

Esboniodd Ms Clover y gellir gosod amodau dim ond os oes trwydded i’w hatodi iddi; 

gallai'r bwyty agor 24/7 nawr yn gweini bwyd nad yw’n boeth os hoffai.  

Ychwanegodd nad oedd hon yn ardal effaith gronnol ac mai dim ond cwpl o 

safleoedd trwyddedig sydd gerllaw, felly mae'r effaith gronnol yn gwbl absennol.  O 

ran pobl ifanc yn ymgasglu, byddai rheolaethau lliniaru gan McDonalds, megis 

patrolau, teledu cylch cyfyng, monitro, casglu sbwriel drwy'r nos ac ati yn helpu hyn.  

Nododd Ms Clover na chafwyd unrhyw adroddiadau o gwsg yn cael ei amharu.  

Mewn perthynas â sŵn, dywedodd Ms Clover nad yw oriau masnachu yn ystod y nos 

mewn ardaloedd maestrefol yn brysur a bod y cais yn cael ei wneud er cysondeb, 



dibynadwyedd ac enw da.  Byddai'r oriau'n gwasanaethu gweithwyr nos, staff y 

gwasanaethau brys, gweithwyr shifftiau ac ati, a oedd yn nodedig ond yn farchnad 

gyfyngedig. Mae McDonalds am gael cysondeb a chydraddoldeb â lleoliadau eraill.  

Dywedodd Ms Clover nad oes unrhyw gyfyngiadau ar oleuo yn yr ardal a bod angen 

goleuadau ar gyfer teledu cylch cyfyng effeithiol.  Mewn perthynas â sbwriel, 

eglurodd Ms Clover fod pobl yn cysylltu sbwriel â McDonalds yn ddiwylliannol; yn 

Llanisien ar hyn o bryd mae 3 phatrôl sbwriel – bore, prynhawn a nos, a byddai hyn 

yn cynyddu i 4 gyda 1 yn y nos pe bai'n cael ei ganiatáu. Mae’n sesiwn codi sbwriel 

cynhwysfawr felly mae’r holl sbwriel yn cael ei gasglu. 

Roedd Ms Clover o'r farn mai ymarfer cydbwyso ydoedd, nid rheswm dros wrthod.  

Nid yw gordewdra ac iechyd y cyhoedd yn amcanion trwyddedu ac mae'r bwyty'n 

bodoli beth bynnag.  Mae McDonalds yn cynnig dewisiadau iachus a dylai'r 

dewisiadau a wneir i blant fod o dan reolaeth rhieni. 

Ailadroddodd Ms Clover mai'r unig amcanion trwyddedu perthnasol yw atal trosedd 

ac anhrefn ac atal niwsans cyhoeddus. 

Siaradodd Mr Ralph Parker gerbron yr is-bwyllgor, gan esbonio ei fod yn ddyn 

busnes lleol sy'n cyflogi dros 900 o bobl yng Nghaerdydd, mae wedi bod yn 

fasnachfreiniwr ers 14 mlynedd ac roedd bod yn gymydog da yn bwysig iddo.  Mae'n 

gweithio'n agos gyda'r heddlu ac yn cytuno i amodau arfaethedig bob amser.   Mae'n 

ymgysylltu â rhanddeiliaid, yn gweithio gyda grwpiau sbwriel, y Wallich, banciau 

bwyd ac ati.  Mae ganddo gysylltiadau gwirioneddol â Chaerdydd ac mae ganddo 

deulu sy'n byw yng Nghaerdydd.  Ers bod yng Nghaerdydd, mae wedi ennill gwobrau 

amrywiol gan gynnwys Carwch Eich Cartref a Bwyty Llawr Gwlad y Flwyddyn FAW.  

Mae wedi cyfarfod â chynghorwyr lleol ac wedi cyflwyno'i hun a'i dîm i reolwr y fflatiau 

i bobl sydd wedi ymddeol, nad oedd wedi rhoi gwybod iddo am unrhyw gwynion.  

Bydd yn parhau i estyn allan a lliniaru os oes angen. 

Dywedodd Ms Clover fod y drefn drwyddedu'n oddefol ei natur a bod cyfle bob amser 

i adolygu'r drwydded, dylai'r penderfyniad gael ei wneud ar dystiolaeth empirig yn 

hytrach nag edrych ar ddyfalu ynghylch pethau yn y dyfodol na fyddant yn digwydd. 

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau ar yr adeg hon yn ystod y cyfarfod. 

Gofynnodd y Cynghorydd Jenkins a oedd unrhyw o’r 7 bwyty arall yng Nghaerdydd 

mor agos at eiddo preswyl.  Dywedodd Mr Parker fod gan rai canol y ddinas 

breswylwyr o'u hamgylch; Mae cyfleusterau gyrru trwyddynt yn tueddu i fod mewn 

ardaloedd mwy maestrefol.  Gofynnodd y Cynghorydd Jenkins a oedd y lleoliad 

penodol hwn yn cyflwyno heriau unigryw a dywedodd Mr Parker nad ydy. 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Jenkins at y term 'ofn yr anhysbys' a chredodd fod rhai 

elfennau eisoes wedi eu profi.  Gofynnodd a fyddai'r ymgeisydd, o'r hyn a glywodd 

heddiw, yn cytuno bod effeithiau wedi bod eisoes.  Dywedodd Ms Clover mai'r is-

bwyllgor fyddai’n penderfynu ar hynny. 

Gofynnodd yr Aelodau a yw pob McDonalds yn y DU ar agor 24/7.  Dywedodd Ms 

Clover fod y rhan fwyaf ohonynt ar agor 24/7 ond yr oedd yn cyfeirio at bob un o 

fwytai Mr Parker. 



Cyfeiriodd yr Aelodau at y Cyfrwng Newid ac eglurodd Ms Clover fod yr adeilad yn 

bodoli felly McCarthy Stone fyddai’r Cyfrwng Newid mewn perthynas â'r Harvester ar 

y pryd. 

Trafododd yr Aelodau ymgasglu pobl ifanc ers i’r bwyty agor.   Dywedodd Ms Clover 

mai dyna a glywodd mewn cyflwyniadau llafar heddiw ond nid dyna oedd profiad Mr 

Parker. 

Cyfeiriodd Aelodau at y cynnig i liniaru golau a sŵn.  Dywedodd Mr Parker y byddai'n 

fodlon pe bai'n gallu gwneud hynny.  Ychwanegodd Ms Clover fod gan Iechyd yr 

Amgylchedd y pwerau hefyd i edrych ar faterion niwsans. 

Trafododd yr Aelodau y gwahaniaethau rhwng bwytai yng nghanol y ddinas a'r 

lleoliad penodol hwn ac roeddent o'r farn bod yr heriau yn wahanol iawn, gyda 

materion penodol yma yn ymwneud â golau a sŵn.  Ailadroddodd Ms Clover fod y 

materion yr un fath â phan oedd y Harvester yn masnachu, yr unig wahaniaeth oedd 

cael gwared ar y berth; gallai Iechyd yr Amgylchedd gydgysylltu i weld a oedd angen 

unrhyw beth i gymryd lle’r berth ac mae ganddynt hefyd eu pwerau statudol eu 

hunain i ddelio â niwsans.  Pwysleisiodd Ms Clover y dylid rhoi’r mesur lleiaf ar waith 

yn lle rhoi mesurau llym ar waith. 

Holodd yr Aelodau ynghylch nifer y bobl sy’n cael eu gweini ac am faint y maent yn 

aros.  Dywedodd Mr Parker eu bod yn aros tua hanner awr ar gyfartaledd.  Nododd 

yr Aelodau y byddai pobl wedi aros yn hwy na hynny pan oedd yn Harvester.  

Dywedodd Ms Clover ei fod yn wahaniaeth o ran dwyster, ac nid oedd unrhyw 

dystiolaeth i'w dadansoddi. 

I grynhoi 

Crynhodd Cheryl Williams drwy ddweud bod gweithgarwch gyda'r nos yn arferol ond 

bod gan bobl yr hawl i gysgu'n heddychlon.  Eglurodd nad oedd wedi cyflwyno 

gwrthwynebiad i gynllunio gan ei bod wedi deall nad oedd cynllunio ar gyfer newid 

defnydd ond ar gyfer arwyddion ac ati.  Ychwanegodd fod ceisiadau eraill wedi'u 

gwrthod ar sail niwsans cyhoeddus ac yn seiliedig ar iechyd a lles preswylwyr lleol. 

Crynhodd y Cynghorydd Jenkins drwy ddweud bod y bwyty hwn mewn lleoliad 

unigryw gan ei fod yn nes at unedau preswyl nag unrhyw McDonald's arall yng 

Nghaerdydd.  Mae problemau eisoes yn cael eu profi ers i'r bwyty agor a byddai'r 

rhain yn cael eu gwaethygu gydag oriau agor estynedig. 

Crynhodd Dr Ruth Morgan drwy ddweud bod bwytai eraill McDonald's wedi'u gwrthod 

ar sail niwsans cyhoeddus, trosedd ac anrhefn a rhoddodd enghreifftiau o'r rhain.  

Ychwanegodd fod trafodaeth hir wedi bod ynglŷn â'r cyfleuster gyrru trwyddo ac 

arwyddion, ac roedd pleidlais hollt gyda’r Cadeirydd â’r bleidlais benderfynol.   

Dywedodd Dr Morgan fod pobl yn disgwyl i amseroedd y dydd fod yn brysur, ond ei 

fod yn dawelach dros nos a bod y cynaeafwr wedi cau am 11pm.  Mynegodd Dr 

Morgan ei siom ynglŷn â'r diffyg ymgynghori ac ymgysylltu â phreswylwyr lleol, a 

nododd y siaradwyd â rheolwr y fflatiau i bobl sydd wedi ymddeol hefyd, ond nad 

yw'n byw yno.  Croesawodd Dr Morgan y cynnig i ymgysylltu wrth fynd ymlaen gan 

Mr Parker. 

O ran llygredd sŵn, nododd Dr Morgan nad oedd unrhyw gwynion wedi'u gwneud 

hyd yma, ond nododd fod y datblygwyr wedi cael eu ceryddu ddwywaith gan Gyngor 

Caerdydd yn ystod y cyfnod adeiladu am weithio pan na ddylent fod wedi bod.  



Nododd fod y preswylwyr yn cwyno yr amherir ar eu cwsg..  Cyfeiriodd Dr Morgan at 

y maes parcio, mwy o draffig ac amseroedd gweini cwsmeriaid, yn enwedig ar 

nosweithiau prysur dydd Gwener a dydd Sadwrn, sydd eisoes yn cael eu profi. 

Cyfeiriodd Dr Morgan at y goleuadau traffig a oedd yn effeithio ar y fflatiau gyferbyn a 

bod y berth a oedd yno yn y gorffennol wedi gwneud atal y golau’n dda.  

Ychwanegodd fod llwybr y traffig, oedd wedi symud yn nes at yr adeilad yn cyd-fynd 

â llwybr troed newydd, ac roedd hyn yn gadael i’r golau fynd trwy ffenestri'r fflatiau. 

Gorffennodd Dr Morgan drwy ddweud bod 57 o sylwadau wedi'u cyflwyno gan 

breswylwyr, 47 ohonynt o Llys Faith a Llys Isan, a 41 yr oedd hi'n eu cynrychioli 

heddiw, a oedd yn dangos dyfnder y pryder ar y mater hwn.  Ychwanegodd nad oedd 

economi 24/7 yn yr ardal, roedd yn ardal breswyl ac y byddai cynnydd yn yr oriau yn 

tanseilio'r amcanion trwyddedu yn enwedig mewn perthynas â throsedd ac anhrefn, 

niwsans cyhoeddus ac amddiffyn plant rhag niwed ac roedd hi'n credu y dylid 

gwrthod y cais. 

Crynhodd Alison McClarg Bateman drwy ddweud ei bod wedi mynychu fel person 
lleyg ac roedd yn pryderu am ei pharodrwydd o gymharu â'r gweithwyr proffesiynol a 
oedd yn bresennol.  Ychwanegodd fod y bobl a oedd yn gwrthwynebu yn bobl go 
iawn sy'n adnabod yr ardal.  Soniodd am unigrywiaeth y lleoliad gan ailadrodd nad 
oedd economi nos yn yr ardal.  Gofynnodd a allai fod cyfnod o ras a myfyrdod tan ar 
ôl yr haf. 
 
Crynhodd Sarah Clover drwy ddweud bod Cynllunio wedi caniatau newid defnydd a 
bod hyn yn berthnasol.  Credodd nad oedd yn rhesymegol mynd i'r afael â'r mater 
hwn ar sail agosrwydd, gan ddweud ei fod yn gymdogaeth defnydd cymysg felly 
roedd angen elfen o roi a chymryd.  Gallai McDonald's edrych ar sgriniau a 
goleuadau a gallai'r preswylwyr ystyried bleindiau neu lenni. 
 
Dywedodd Ms Clover fod Iechyd yr Amgylchedd yn elfen sydd ar goll ac sy’n 
hanfodol bwysig.  Ychwanegodd fod gwrthwynebiadau i Gynllunio bron yr un fath â'r 
rhai a gyflwynwyd heddiw, gan ychwanegu bod y dystiolaeth a roddwyd heddiw yn 
edrych i’r dyfodol.  Dywedodd Ms Clover fod manteision rhoi'r drwydded, fel 
manteision dewis a chyflogaeth i bobl leol, wedi'u colli a bod digon o bobl a fyddai'n 
croesawu McDonalds 24/7 yn y lleoliad hwn.  Roedd yn bwysig cydbwyso'r 
manteision â'r effeithiau awgrymedig, a bod modd tawelu meddwl a datrys pob mater 
a godwyd.  Roedd o'r farn bod y cais yn rhesymol ac yn gymesur ac y byddai cyfle 
bob amser i gynnal adolygiad o'r drwydded.  Argymhellodd Ms Clover y dylid rhoi'r 
drwydded a bod ymgysylltu ag iechyd yr amgylchedd yn digwydd. 
 
PENDERFYNWYD:  Wedi ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â gofynion Deddf 
Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Pholisi Datganiad Trwyddedu yr Awdurdod 
Trwyddedu, bod yr is-bwyllgor yn GWRTHOD y cais. 
 
31 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 2.00 pm 
 


