
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD MAWRTH, 25 MAI 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire a/ac Lancaster 
 

5 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
6 :   CAIS AM DRWYDDED SAFLE - 18 FFORDD CHURCHILL  
 
Yn bresennol: 
  
Ymgeisydd: Mr Carl Ryan 
Cyfreithiwr:  Mr Matthew Phipps, yn cynrychioli Mr Ryan 
  
Awdurdodau Cyfrifol: 
  
Mr Tony Bowley Heddlu De Cymru 
Mr Rhys Morgan Swyddog Trwyddedu, Gwasanaethau 

Rheoliadol a Rennir 
  
Y Cais 
  
Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan Corporate Support Ltd mewn perthynas â 
18 Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2DY. 
  
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol: 
  
(1) Mewn perthynas â’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol:  
  (i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar ac oddi ar y safle; 
  (ii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf ffilmiau, cerddoriaeth 

fyw, cerddoriaeth wedi’i recordio, perfformiadau dawns ac 
unrhyw beth tebyg (y cyfan dan do); 

  (iii) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (tu mewn). 
  

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

  
(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 Sul i ddydd Iau: 10.00 i 00.30  
  Dydd Gwener a Dydd 

Sadwrn: 
10.00 i 01.30  
  

(4) Darparu gweithgareddau trwyddedadwy yn ystod yr oriau canlynol: 
  (i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar ac oddi ar y safle:  
  Dydd Sul i ddydd Iau: 10.00 i 00.00  
  Dydd Gwener a Dydd 

Sadwrn: 
10.00 i 01.00  

  (ii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf ffilmiau, cerddoriaeth 
fyw, cerddoriaeth wedi’i recordio, perfformiadau dawns ac 



unrhyw beth tebyg (y cyfan dan do): 
  Dydd Sul i Ddydd Iau: 10.00 i 00.00  
  Dydd Gwener a Dydd 

Sadwrn: 
10.00 i 01.00  

  (iii) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (tu mewn) 
  Dydd Sul i Ddydd Iau: 10.00 i 00.30  
  Dydd Gwener a Dydd 

Sadwrn: 
10.00 i 01.30  

  (iv) Amseriadau ansafonol: fel y nodir yn yr amserlen weithredu a 
ddarperir. 

  
Sylwadau’r Ymgeisydd 
  
Cyfeiriodd Mr Matthew Phipps, ar ran yr ymgeisydd, yr is-bwyllgor at y llyfryn ar gyfer 
y safle, y deunydd mewn perthynas â chynigion datblygu'r gamlas a'r cyflwyniadau 
cyfreithiol a anfonwyd drwy e-bost. 
  
Mae busnes swyddfa'r ymgeisydd wedi'i leoli yn 18 Ffordd Churchill ers nifer o 
flynyddoedd; o gofio'r pandemig a bod swyddfeydd wedi dod yn segur bron, 
cynhaliwyd trafodaethau gyda'r landlord ynghylch defnydd o’r safle. Paratowyd a 
dosbarthwyd y llyfryn i bawb cyn i'r cais gael ei gyflwyno.   
  
Mae gan yr ymgeisydd fuddiannau eraill yn Ffordd Churchill; Kings a Pulse. Nid oes 
unrhyw awgrym bod yr un o'r safleoedd hynny'n achosi unrhyw broblem.  Mae Pulse 
wedi agor yn ddiweddar gyda system archebu newydd sy'n gweithio'n effeithiol.   
  
Dywedodd Mr Phipps y gellir cytuno ar y tri amod a gynigiwyd gan Heddlu De Cymru 
yn y cais.   
  
Anerchodd Mr Phipps yr is-bwyllgor ar y sail y dylid trin pob cais yn ôl ei deilyngdod, 
a chyfeiriodd at y ffaith bod y sylwadau a wnaed gan yr Awdurdod Trwyddedu yr un 
fath yn union â'r rhai a wnaed mewn cais gerbron yr is-bwyllgor 2 ddiwrnod cyn y cais 
hwn. Cyfeiriwyd at yr anawsterau o ran darparu unrhyw ffigurau troseddu o gofio'r 
pandemig a'r cyfnodau o gyfyngiadau symud. Awgrymodd Mr Phipps y byddai 
ffigurau'n ymwneud â faint o drwyddedau a roddwyd, a ildiwyd, a ddirymwyd neu a 
ddaeth i ben oherwydd ansolfedd y busnes wedi bod o gymorth.   
  
Dywedodd Mr Phipps wrth yr is-bwyllgor: 
  

         Y byddai'r drwydded bresennol ar gyfer lolfa coctel Ffordd Churchill yn cael ei 
hildio yn gyfnewid am roi’r drwydded hon; mae hynny’n gwrth-ddweud y polisi 
trwyddedu ac, er nad yw'r safleoedd hynny'n masnachu, mae’r adeilad a'r 
drwydded yno.  Cadarnhaodd Mr Phipps na fu'n bosibl dod i gytundeb â'r 
landlord i ganiatáu sail ar gyfer manteisio ar gyfle masnachol wrth symud 
ymlaen. 

         Mae'r Atodlen Weithredu ar gyfer y safleoedd hyn yn llawer mwy eang na'r 
amserlen ar gyfer lolfa coctel Ffordd Churchill - mae'r oriau gweithredu hefyd 
yn fwy cyfyngedig. 

         Dylid ystyried y mater LHDT, o gofio cau safleoedd eraill yn yr ardal, sef 
WOW a Minskys. 

         Mewn perthynas â'r datblygiad Camlas arfaethedig, mae'n anodd credu nad 
yw cynllunwyr y ddinas wedi cydnabod yr angen am safleoedd cydnaws a 
phriodol. 



         Bydd y safle tacsis newydd arfaethedig y tu allan i'r safle, a fydd yn bwynt 
unigryw o blaid y safle hwn; bydd yn lleihau pryderon yn sylweddol ynghylch 
croesi'r ddinas. 

         Mae'n ymwneud â’r manion i gyd: mae'r holl bwyntiau wedi’u cymryd gyda'i 
gilydd yn darparu pwynt cyfunol sy'n caniatáu i'r cais gael ei gymeradwyo. 

  
Gofynnodd y Cynghorydd Derbyshire am eglurhad ynghylch pam na fydd rhoi'r 
drwydded yn ychwanegu at yr effaith gronnol sy'n bodoli eisoes.  Cynigiodd Mr 
Phipps mai'r pwynt allweddol yw ystyried yr holl ffactorau amrywiol ac a fyddent, 
gyda'i gilydd, yn tanseilio'r amcanion trwyddedu.  Mae'n ragdybiaeth wrthbrofadwy.   
  
Holodd y Cynghorydd Lancaster a yw'r drwydded bresennol wedi'i hildio; gellid 
ychwanegu amod na fydd y drwydded hon yn cael unrhyw effaith hyd nes y bydd y 
drwydded dros y ffordd wedi'i hildio.  Wrth gwrs, mae'n gynnig dilys.  Nododd y 
Cynghorydd Lancaster na ellir ystyried cau bariau eraill yn yr ardal; nid ydynt o fewn 
rheolaeth yr is-bwyllgor.  Dywedodd Mr Phipps, er ei fod yn deall y pwynt, ei bod yn 
ystyriaeth ddilys yng nghyd-destun y sefyllfa bresennol a’r dystiolaeth a ddarparwyd 
yr oedd y Polisi Effaith Gronnol yn seiliedig arni. 
  
Sylwadau’r Awdurdodau Cyfrifol 
  
Sylwadau Heddlu De Cymru 
  
Amlinellodd Tony Bowley brif rannau'r cais, gan gynnwys lleoliad y safle a'r oriau y 
gwnaed cais amdanynt.   Mae data'r AEG wedi'i ddarparu. Mae anawsterau bob 
amser o ran darparu data mewn perthynas â safleoedd newydd; nid oes hanes ac 
oherwydd y pandemig a'r cyfyngiadau symud dilynol nid oes data ystyrlon ar gyfer 
Ffordd Churchill.  Er bod y pwynt wedi'i wneud yn dda mewn perthynas â'r ffaith bod 
y ffigurau am nifer y trwyddedau a ildiwyd, a adolygwyd, eiddo a adawyd neu 
drwyddedau newydd a roddwyd yn ddefnyddiol, mae'r sefyllfa'n newid o ddydd i 
ddydd. 
  
O ganlyniad i gwestiwn gan Mr Phipps, nododd Mr Bowley, er nad yw'n bosibl 
darparu data mewn perthynas â'r safle newydd, fod Mr Ryan wedi bod yn weithredwr 
yn economi’r hwyrnos ers amser maith. Mae Pulse, sydd â thrwydded i redeg tan 
5am, yn gweld digwyddiadau achlysurol, ond maen nhw’n weddol brin ac mae modd 
eu goddef.  Mae Kings, sy'n cyd-fynd yn fwy â'r cais am drwydded safle newydd, yn 
gweld digwyddiadau achlysurol iawn.  Mae Mr Ryan a'i uwch dîm rheoli bob amser ar 
gael, yn barod eu cymwynas ac yn werthfawrogol ac agored i gyngor.   
  
Cadarnhaodd Tony Bowley ei fod yn cytuno y byddai'n deg dod i'r casgliad fod gan y 
safle hwn rywbeth mwy amrywiol i'w gynnig ac nad yw'n safle yfed fertigol cyfaint 
uchel. 
  
Sylwadau’r Awdurdod Trwyddedu 
  
Awgrymodd Rhys Morgan fod y cais yn nodi’n syml mai bar ydyw.  Gyda hynny 
mewn golwg, mae'r polisi'n berthnasol yn yr achos hwn ac fe'i hystyrir yn goch yn 
unol â'r polisi hwnnw.  Mae yna ragdybiaeth wrthbrofadwy.   
  
Mewn perthynas â'r sylwadau a ddarparwyd, nod y polisi yw darparu ceisiadau 
amrywiol sy'n cael eu trefnu’n dda.  O gofio'r cyfnod ar gau a’r ansicrwydd, mae'n 



amlwg bod y lleoliad wedi gorfod rheoli cwsmeriaid mewn ffordd hollol newydd. Bu 
gofynion ychwanegol ar fusnesau, gan wneud safleoedd yn fwy cyfrifol am eu 
hymwneud â chwsmeriaid.    Byddai’n annoeth pe na bai ystyriaeth yn cael ei rhoi i 
sut y gallai ac y dylai canol y ddinas edrych wrth i ni ddod allan o'r pandemig.  
  
Mae nifer o bwyntiau wedi'u gwneud ynghylch sut mae'r lleoliad yn gweld ei hun yng 
nghanol y ddinas - mater i'r Pwyllgor yw penderfynu pa mor berthnasol yw'r rheini o 
ran y cais heddiw.   
  
Dywedodd Rhys Morgan, mewn perthynas ag ildio'r drwydded arall sydd mewn 
bodolaeth ond nad yw'n masnachu; nid yw'r polisi’n gosod terfyn rhifiadol ar nifer y 
trwyddedau.  Mae'r safle ymgeisio hwn yn debygol o fod yn gynnig llawer mwy hyfyw 
na'r llall.  Nid dyma ildiad cliriaf o drwydded y mae'r Pwyllgor wedi'i weld. 
  
Cyfeiriodd y Cynghorydd Lancaster at y gwrthwynebiad gan eich adran fel un 
generig, sy’n ddigon i'w wneud yn annilys; ni chyfeiriodd at unrhyw fanylion mewn 
perthynas â'r cais penodol hwn.  Nododd Rhys Morgan fod y sylwadau ar y cais hwn 
yn gwneud sylw ar yr amcanion trwyddedu. Os teimlir y dylid darparu rhagor o 
wybodaeth, gall yr awdurdod ystyried hynny yn y dyfodol.  Nid yw'n golygu nad yw'r 
cais yn dderbyniol.  Darparwyd digon o wybodaeth o dan y ddau amcan trwyddedu 
hynny.  
  
O ganlyniad i gwestiwn gan y Cynghorydd Derbyshire, cynghorwyd yr is-bwyllgor bod 
ansicrwydd ariannol gwirioneddol o hyd.  Bydd yn dibynnu ar lwyddiant neu fethiant y 
pecynnau cymorth dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.  Gobeithio y bydd 
sefydlogrwydd wrth symud ymlaen, heb ormod o gwympo mas. Nododd Mr Phipps, 
ar ansolfedd deiliad trwydded, fod y drwydded yn mynd yn ddi-rym os nad yw'n cael 
ei ailosod fel arall. 
  
Dywedwyd wrth yr is-bwyllgor fod y drwydded ar gyfer WOW yn dal mewn grym ond 
bod y safle ar gau; mewn perthynas â Minskys mae'r safle wedi cau ac mae'r 
drwydded mewn grym ac wedi'i throsglwyddo.  
  
Ailadroddodd Mr Phipps ei gynnig nad yw'r sylwadau yn cyfeirio at wybodaeth 
berthnasol a oedd gerbron yr awdurdod trwyddedu pan wnaeth y Polisi Effaith 
Cronnol.  Dywedodd Rhys Morgan na ddrafftiodd ef y ddogfen. 
  
Wrth gloi gofynnodd Mr Phipps i'r is-bwyllgor fyfyrio ar yr hyn a ddywedwyd gan Tony 
Bowley a Rhys Morgan a naws yr hyn a ddywedwyd; y lleoliad; y cwsmeriaid; y 
Gweithredwr; yr hanes; y cynnig ildio; datblygiad Stryd y Gamlas; yr Atodlen 
Weithredu a chael na ellir dweud yn deg ar y cyfan y bydd y safle'n debygol o 
ychwanegu at yr effaith gronnol negyddol.  
  
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 
ychwanegol gan Heddlu De Cymru, ac amod pellach:  
  
(1) Caiff system teledu cylch cyfyng ei gosod i safon a gytunir gyda Heddlu 

De Cymru.  Caiff y system ei chynnal a'i chadw a'i gweithredu ar bob 
adeg y mae’r safle ar agor i’r cyhoedd.   Bydd y system yn cadw golwg ar 
bob rhan o’r ardaloedd trwyddedadwy y mae gan y cyhoedd fynediad 
atynt (ac eithrio tai bach) a phob ardal allanol a phob mynedfa ac allanfa 



a ddefnyddir gan gwsmeriaid.  Caiff y darluniau eu cadw am o leiaf 31 
diwrnod. 
  
Caiff y darluniau eu rhoi i un o gyflogeion yr Heddlu ar unwaith, ar gais 
pan fo'r safle ar agor, ac ar bob adeg arall cyn gynted ag y bydd hynny’n 
ymarferol bosibl.  Bydd nifer ddigonol o staff hyfforddedig i hwyluso'r 
uchod. 
  

(2) Ni chaniateir i blant ddod i mewn i'r safle nac aros yno ar ôl 2300 oni bai 
bod oedolyn gyda nhw. 
  

(3) Ni chaniateir unrhyw berfformiad dadwisgo, côl-ddawnsio, adloniant o 
natur rywiol neu adloniant oedolion tebyg arall ar y safle.   
  

(4) Ni fydd y drwydded hon yn cael unrhyw effaith nes bod trwydded rhif 
CCP01636 wedi'i hildio.  

  
Roedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeiswyr wedi dangos yn llwyddiannus na 
fyddai'r cais hwn yn ychwanegu at yr effaith gronnol negyddol yn yr ardal ac nad yw'r 
cais hwn yn cael effaith negyddol ar yr amcanion trwyddedu.   
  
 
7 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys i’w trafod. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 am 
 


