
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD MAWRTH, 29 MEHEFIN 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Asghar Ali a/ac Lancaster 
 

1 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
2 :   CAIS AM DRWYDDED SAFLE - SOCIAL EATS, SALISBURY ROAD  
 
Yn Bresennol 
 
Ymgeiswyr:  Laura Archbold a Michael Robbins  
 
Awdurdodau Cyfrifol: PC Rob Gunstone, Heddlu De Cymru 
    Sam Page, Rheoli Llygredd  
    Rhys Morgan, Trwyddedu  
 
Y Cais 
 
Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan Laura Archbold a Michael Robbins mewn 
perthynas â Social Eats, 20 Salisbury Road, Cathays, Caerdydd. 
 
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  
 

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

“Siop goffi a chaffi”  
 

(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:  

  
Ddydd Llun i ddydd Sadwrn: 10:00 i 23:00 o’r gloch  
Dydd Sul: 10:00 i 22:00 o’r gloch 
 

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

i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi arno:  
 
Ddydd Llun i ddydd Sadwrn: 11:00 i 23:00 o’r gloch  
Dydd Sul: 11:00 i 22:00 o’r gloch  
 

Roedd map safle a chynllun llawr o'r safle hwnnw wedi'u hatodi i'r adroddiad. 
 



Sylwadau’r Ymgeiswyr 
 
Cyflwynodd Laura Archbold y cais. Dywedwyd wrth yr Aelodau bod cais am 
drwydded safle wedi'i wneud ar gyfer siop goffi/caffi am o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 
10 o'r gloch y bore i 11 o'r gloch yr hwyr a dydd Sul 10 o'r gloch y bore i 10 o'r gloch 
yr hwyr.  Ar ôl ymgynghori â Heddlu De Cymru cytunodd yr ymgeiswyr i ddiwygio'r 
oriau hynny yn unol â'r sylwadau ysgrifenedig a dderbyniwyd gan Heddlu De Cymru.   
Dywedodd Ms Archbold fod yr ymgeiswyr hefyd yn derbyn yr amodau eraill a nodir yn 
y cynrychiolaethau ysgrifenedig a dderbyniwyd gan Heddlu De Cymru.   At hynny, 
cyfeiriodd Ms Archbold yr aelodau at yr amserlen weithredu ddiwygiedig a 
ddosbarthwyd drwy e-bost cyn y gwrandawiad.  
 
Nododd Ms Archbold fod yr eiddo wedi bod yn gwerthu alcohol heb drwydded yn 
ystod y cyfnod ymgynghori ac yn rhoi esboniad o'r amgylchiadau pan oedd y busnes 
yn ymwneud â hyn.  Dywedodd Ms Archbold ei bod hi a'i phartner busnes yn rhedeg 
busnesau eraill.   Hon oedd eu menter fusnes gyntaf yn y sector lletygarwch.   Fel 
busnes newydd, roeddent wedi gwneud cais am nifer o drwyddedau gyda'r awdurdod 
lleol, gan gynnwys y drwydded safle.   Roedd Ms Archbold wedi tybio bod y 
drwydded safle wedi'i rhoi'n amodol a bod y busnes yn cael gwerthu alcohol tra'n 
aros i'r drwydded safle gael ei rhoi.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod Ms Archbold 
wedi derbyn e-bost gan un o swyddogion y Cyngor yn cadarnhau y gallai'r busnes 
ddefnyddio'r seddi yn yr ardal allanol cyn i'r drwydded palmant gael ei chyhoeddi.   
Roedd wedi tybio ar gam fod y caniatâd hwn yn ymwneud â'r drwydded safle.  
 
Roedd yr ymgeisydd wedi buddsoddi'n sylweddol yn adeiladwaith yr adeilad a'r 
cysyniad o Social Eats.  Eu bwriad yw dod â sefydliad bwyta'n iach o ansawdd uchel 
i Cathays.   Derbyniodd Ms Archbold fod y cais cychwynnol wedi'i gwblhau heb 
unrhyw fewnbwn gan ymgynghorydd trwyddedu.   Fodd bynnag, ers hynny mae'r 
busnes wedi ymgysylltu ag ymgynghorydd a oedd wedi helpu i wneud y diwygiadau 
angenrheidiol i'r cais.  
 
Mae Social Eats wedi bod ar agor ers mis Mawrth 2021.   Dywedodd yr ymgeiswyr 
eu bod yn cydnabod nad oedd llawer o sefydliadau bwyta'n iach yn y Ddinas ac nad 
oedd llawer o sefydliadau o ansawdd uchel yn darparu ar gyfer y gymuned myfyrwyr 
yng Nghaerdydd.   Mae'r busnes wedi buddsoddi mewn offer rhostio coffi ansawdd 
uchel a pheiriant coffi.  Mae'r busnes yn cynnig bwyd iach o ansawdd da ac 
amgylchedd croesawgar braf i'w gwsmeriaid.    
 
Wrth ymateb i gwestiynau, cadarnhaodd Ms Archbold y bydd y seddi allanol yn 
cynnwys pedwar bwrdd (8 sedd) sydd wedi ymbellhau'n gymdeithasol yn Salisbury 
Road a Cranbrook Street.   Mae cynlluniau ar y gweill yn y dyfodol i ddatblygu ardal 
yr iard gefn.   Nid oedd gan y busnes gynlluniau mwyach i ddefnyddio'r man agored 
gwyrdd gyferbyn â'r busnes.   Fodd bynnag, roedd cynlluniau ar y gweill i weithio 
mewn partneriaeth â'r Depot yng Nghaerdydd a'r Goodsheds yn y Barri ar 
ddigwyddiadau a gynhaliwyd ganddynt. 
 
Cadarnhaodd Ms Archbold mai'r bwriad yw gweini alcohol i gyd-fynd â bwyd.   Roedd 
y busnes hefyd yn bwriadu cynnig digwyddiadau blasu gwin a gwneud coctels.   Yn 
ystod y dydd byddai coffi a chinio yn cael eu cynnig.   Gyda'r nos byddai bwydlen 
gyda'r nos a gwerthu alcohol.   Ni fwriadwyd gweithredu'r busnes fel bar.   Yn 
ddelfrydol, byddai archebion bwrdd ar gyfer y cwsmeriaid hynny sy'n benderfynol o 
fwyta gan y byddai'r model busnes yn dibynnu ar elw'r cwsmeriaid hynny.   Mae 15 



gorchudd y tu mewn i'r safle.  Dywedodd Ms Archbold nad oedd y busnes yn ystyried 
amod ar y drwydded i ganiatáu i alcohol gael ei werthu'n unig, dim ond yn ategol i 
bryd o fwyd.    
 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Anerchodd PC Rob Gunstone yr Is-bwyllgor.  Dywedodd PC Gunstone y bu 
ymgynghori pellach rhwng Heddlu De Cymru a'r ymgeiswyr ers cyflwyno'r cais.  
Mae'r holl amodau a nodir yn y sylwadau ysgrifenedig wedi'u derbyn gan yr 
ymgeisydd yn ogystal â gostyngiad o 30 munud yn yr oriau ar gyfer gwerthu alcohol.   
Mae Heddlu De Cymru yn fodlon â'r canlyniad hwnnw ac felly cytunwyd i dynnu eu 
gwrthwynebiad yn ôl.  Cadarnhaodd PC Gunstone fod y mannau eistedd allanol yn 
dod o dan amod y teledu cylch cyfyng. 
 
Dywedodd Sam Page o Reoli Llygredd fod 13 o gwynion wedi dod i law mewn 
perthynas ag aflonyddwch sŵn o'r safle yn ystod y cyfnod pan oedd y safle'n gwerthu 
alcohol heb drwydded yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Roedd y cwynion yn ymwneud 
â cherddoriaeth uchel, gweiddi a chanu ar y safle ar 29 Mai 2021.   Roedd y safle 
wedi'i leoli mewn ardal breswyl iawn ac mae gan Reoli Llygredd bryderon na fyddai'r 
ymgeiswyr yn gallu cynnal yr amcan trwyddedu o atal niwsans cyhoeddus gan fod 
preswylfeydd â’u cefn at y safle ac yn gyfagos iddo.  Y safle yw'r unig fusnes 
masnachol yn y pen hwn i Salisbury Road a siop goffi ydoedd yn ffurfiol.   Nid oedd y 
cais yn rhoi unrhyw arwydd o sut yr oedd y busnes yn bwriadu cyflawni'r amcanion 
trwyddedu yn ei amserlen weithredu.   Roedd rheoli llygredd yn peri pryder ynghylch 
gwerthu alcohol o'r safle, yn enwedig y defnydd o arwynebedd yr iard gefn allanol a 
sut y byddai'r ardal honno'n cael ei rheoli.   Roedd Sam Page o'r farn na fyddai'r 
amodau y cytunwyd arnynt rhwng yr ymgeiswyr a Heddlu De Cymru yn mynd i'r afael 
â'r pryderon hynny.  Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu eglurhad bod arwynebedd yr 
iard gefn wedi'i gynnwys yn y cynllun ar gyfer y cais am drwydded safle ac felly y 
gellid ei ddefnyddio ar gyfer gweithgarwch trwyddedadwy pe bai'r drwydded yn cael 
ei rhoi.  
 
Anerchodd Rhys Morgan o'r Awdurdod Trwyddedu’r Is-bwyllgor.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau y byddai'r Awdurdod Trwyddedu fel arfer yn cyflwyno sylwadau ar sail ei 
Bolisi Trwyddedu neu'r polisi effaith gronnol.   Fodd bynnag, roedd cynrychiolaeth ar 
y cais hwn yn seiliedig yn bennaf ar gwynion a dderbyniwyd a gwybodaeth a ddaeth 
i'r amlwg, cyn diwedd y cyfnod ymgynghori, bod alcohol yn cael ei werthu cyn 
penderfynu ar y cais am drwydded.  Gofynnwyd i'r Aelodau roi sylw dyledus i 
amserlen weithredu'r ymgeiswyr a sicrhau nad yw'r amcanion trwyddedu'n cael eu 
tanseilio.  
 
I grynhoi 
 
Dywedodd Sam Page fod 13 o gwynion ynghylch niwsans sŵn o'r safle yn ystod y 
cyfnod ymgynghori.   Mae pryderon o hyd y bydd yr ymgeiswyr yn hyrwyddo'r 
amcanion trwyddedu o gofio bod y safle wedi'i leoli mewn ardal breswylwyr iawn.   
 
Awgrymodd Rhys Morgan y dylai'r ymgeiswyr fod yn ymwybodol o gyfarwyddyd y 
busnes a bod yn glir ynghylch pa amodau sydd eu hangen ar gyfer y busnes.  
 
Dywedodd Ms Archbold nad yw aelod o staff a gyflogir fel diogelwch bellach yn cael 
ei gyflogi gan y busnes yn dilyn y digwyddiadau y cyfeirir atynt.   Bydd ffenestri a 



drysau ar gau yn y dyfodol.   Darllenodd Ms Archbold yr amodau diwygiedig yn yr 
amserlen weithredu ddiwygiedig gyda'r nod o hyrwyddo'r amcan trwyddedu atal 
niwsans cyhoeddus.  Ymddiheurodd yr ymgeiswyr am eu camddealltwriaeth 
gwirioneddol.   Roedd cynlluniau ar y gweill i gynyddu nifer y staff a gyflogir.   
Cynlluniwyd cyrsiau cwrs Barista, blasu gwin a gwneud coctels hefyd.   Roedd yr 
ymgeiswyr yn bwriadu ennill eu trwyddedau personol ond mae gan gyflogai 
drwydded bersonol a byddai'n Oruchwyliwr Safle Dynodedig.  
 
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. 
 
Clywodd yr Is-bwyllgor gan yr ymgeisydd a gwrandawodd ar yr holl dystiolaeth a 
chyflwyniadau ac ystyriodd y deunydd ysgrifenedig.  Bu'r Is-bwyllgor hefyd yn 
ystyried Deddf Trwyddedu 2003, Canllawiau Adran 182, ein Datganiad Polisi 
Trwyddedu ein hunain a'r sylwadau a wnaed gan Heddlu De Cymru, Iechyd yr 
Amgylchedd (Rheoli Llygredd) a'r Awdurdod Trwyddedu, ac ystyriodd yr holl 
sylwadau ysgrifenedig a wnaed i ni.  
 
Nododd yr Is-bwyllgor fod yr ymgeiswyr yn barod i dderbyn amodau arfaethedig 
Heddlu De Cymru yn Atodiad C yr adroddiad, a chynigiodd fesurau ychwanegol i'r Is-
bwyllgor eu hystyried.  
 
Ar ôl ystyried yn ofalus y sylwadau a wnaed heddiw, derbyniodd yr Aelodau fod 
tystiolaeth bod alcohol yn cael ei werthu heb drwydded yn ystod y cyfnod ymgynghori 
ac arweiniodd hyn at nifer o gwynion am niwsans cyhoeddus.  Nodwyd bod y safle 
wedi'i leoli mewn ardal breswyl ac nid oedd yr Is-bwyllgor yn teimlo bod y cais na'r 
sylwadau wedi dangos y bydd yr amcan o atal trwyddedu niwsans cyhoeddus yn cael 
ei hyrwyddo.  
 
Oherwydd yr uchod, nid oedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeiswyr wedi dangos y 
byddent yn gallu delio â'r materion sy'n gysylltiedig â rheoli safle trwyddedig.  
 
Felly, penderfynodd yr Is-bwyllgor wrthod y cais.  
 
3 :   CAIS AM ROI TRWYDDED SAFLE - BACARETO, STRYD YR EGLWYS  
 
Yn Bresennol 
 
Ymgeiswyr: Rebecca Thomas 

Nia Metcalfe 
Niall Gallacher  

 
Awdurdodau Cyfrifol: PC Rob Gunstone, Heddlu De Cymru 
 Jay Sampson, Trwyddedu  
 
Y Cais 
 
Mae cais am Drwydded Safle wedi’i dderbyn gan Bacareto Ltd mewn perthynas â 
Bacareto, 13 Stryd yr Eglwys, Caerdydd. 
 
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol:  



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

(i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi arno:  
(ii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf ffilmiau (dan do), cerddoriaeth 
fyw,  
(dan do ac awyr agored) a cherddoriaeth wedi'i recordio (dan do ac awyr 
agored).  
(iii) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (dan do ac awyr agored).  
 

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

"Mae 13 Stryd yr Eglwys yn safle teras 3 llawr. Mae'r llawr gwaelod a rhan o'r 
llawr cyntaf yn uned caffi/bar, mae rhan o'r llawr cyntaf yn uned siop, ac mae'r 
llawr uchaf yn swyddfeydd preifat.  Byddwn yn cyflenwi alcohol i'w yfed ar y 
safle a'r man eistedd y tu allan i'r ffrynt, sy'n gyson â safleoedd trwyddedig 
eraill ar y stryd (mae cais am drwydded caffi palmant yn cael ei wneud ar 
wahân). Rydym hefyd am werthu alcohol i gymryd oddi ar y safle naill ai mewn 
cynwysyddion tecawê neu boteli o win a chwrw".  

 
(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 - dydd Mercher: 08:00 tan 00:00  
Dydd Iau - dydd Sadwrn: 08:00 tan 01:00  
Noswyl Nadolig: 08:00 tan 01:00  
Nos Galan: 08:00 tan 02:00  
Dyddiau Sul cyn Gŵyl Banc: 08:00 tan 01:00  
 

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

(i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar ac oddi ar y safle:  
 
Dydd Llun - dydd Mercher: 08:00 tan 00:00  
Dydd Iau - dydd Sadwrn: 08:00 tan 01:00  
Noswyl Nadolig: 08:00 tan 01:00  
Nos Galan: 08:00 tan 02:00  
Dydd Sul cyn Gŵyl y Banc: 08:00 tan 01:00  
 
(ii) Darparu adloniant a reoleiddir ar ffurf ffilmiau (dan do), cerddoriaeth fyw 
(dan do ac awyr agored) a cherddoriaeth wedi'i recordio (dan do ac awyr 
agored):  
 
Dydd Llun - dydd Mercher: 08:00 tan 00:00  
Dydd Iau - dydd Sadwrn: 08:00 tan 01:00  
Noswyl Nadolig: 08:00 tan 01:00  
Nos Galan: 08:00 tan 02:00  
Dyddiau Sul cyn Gŵyl Banc: 08:00 tan 01:00  
 
(iii) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (dan do ac awyr agored):   
 
Dydd Llun - dydd Mercher: 23:00 tan 00:00  



Dydd Iau - dydd Sadwrn: 08:00 tan 01:00  
Noswyl Nadolig: 23:00 tan 01:00  
Nos Galan: 23:00 tan 02:00  
Dyddiau Sul cyn Gŵyl Banc: 23:00 tan 01:00  
 

Atodwyd map sy’n dangos y safle a chynllun o’r safle hwnnw i’r adroddiad. 
 
Ar ddechrau’r gwrandawiad, rhoddwyd gwybod i’r Aelodau bod yr ymgeiswyr wedi 
cytuno i'r amodau a awgrymwyd yn y sylwadau ysgrifenedig a gafwyd gan Reoli 
Llygredd.   Felly, tynnwyd yn ôl y gwrthwynebiad a gafwyd gan Reoli Llygredd.  
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Cyflwynodd Rebecca Thomas y cais.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod Bacareto yn 
far caffi annibynnol newydd sydd wedi'i ysbrydoli gan Fenis a luniwyd gan y tîm sydd 
hefyd yn rhedeg 'Spit and Sawdust'.   Mae Spit a Sawdust yn ofod cymunedol aml-
swyddogaeth yn Nwyrain Caerdydd a ariennir yn 2014 sy'n cynnwys parc sglefrio, 
bar caffi a rhaglen gelf.   Mae Bacareto a Spit a Sawdust yn fentrau cymdeithasol di-
elw.   Caiff elw ei ail-fuddsoddi mewn rhaglen o weithgareddau cymunedol, 
chwaraeon, cymdeithasol a chelfyddydol, a darparwyd enghreifftiau ohonynt.  
 
Dywedodd Ms Thomas y byddai Bacareto yn darparu arlwy gwerthfawr, nodedig i 
Ganol y Ddinas gyda mwyafrif o opsiynau bwyd a diod sy'n seiliedig ar blanhigion.   
Byddai nwyddau cynaliadwy tymhorol lleol gan gynhyrchwyr annibynnol yn cael eu 
hamlygu.   Mae prif gogydd uchel ei barch wedi bod yn cymryd rhan ac mae bwydlen 
yn cael ei datblygu.  
 
Mae Bacareto yn cael ei ysbrydoli gan y model Ewropeaidd o ddiwylliant bar caffi 
sy'n gynhwysol, yn ystyriol o deuluoedd ac yn pontio'r cenedlaethau; cefnogi yfed 
alcohol yn gyfrifol ochr yn ochr â bwyd.   Yn ystod y dydd bydd y prif werthiant yn 
cynnwys ciniawau, cacennau a choffi.  Darperir bwydlen gyda'r nos hefyd.  
 
Bydd Bacareto hefyd yn gyflogwr rhagorol.   Bydd y cwmni'n darparu swyddi 
lletygarwch diogel a gwerth chweil gyda'r nod o ddarparu cydbwysedd tecach rhwng 
bywyd a gwaith ac amgylchedd gwaith gwell, sy'n norm o fewn y sector.    
 
Mae'r busnes wedi ymgynghori â Heddlu De Cymru ac wedi cymryd eu cyngor ar y 
ffordd orau o greu amgylchedd diogel i staff a chwsmeriaid drwy ddefnyddio teledu 
cylch cyfyng, staff drysau a pholisi Her 25 cadarn.   Dywedodd Ms Thomas fod 
Barcareto wedi ymrwymo'n llwyr i'r amcanion trwyddedu.  
 
Mae gan y tîm y tu ôl i Bacareto brofiad o redeg busnes lleol adnabyddus.   Maent yn 
hyderus y byddant yn gallu adeiladu ar y llwyddiant hwnnw yn Bacareto drwy greu 
profiadau cadarnhaol i'r rhai sy'n ymweld â Chaerdydd ac yn ei wneud yn lle mwy 
creadigol cyfoethog a chyffrous.  
 
Wrth ymateb i gwestiynau eglurodd Rebecca Thomas sut y byddai'r busnes yn 
darparu gwerthiant trwydded.   Hoffai'r busnes gynnig gwinoedd o ansawdd da o 
gownter deli.  Roedd yr amod oddi ar y drwydded yn unol â safleoedd eraill yng 
nghanol y ddinas. 
 
Cadarnhawyd bod y cais yn cynnwys oriau agor ar gyfer dydd Sul.  



 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Anerchodd PC Rob Gunstone yr Is-bwyllgor.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y safle 
wedi'i leoli yn y parth effaith gronnol.   Mae Stryd yr Eglwys wedi esblygu'n stryd gyda 
bron i 100% o safleoedd dan arweiniad lletygarwch.  Caffi/bar fydd y llawr gwaelod a 
rhan o'r llawr cyntaf.   Mae'r cais yn ceisio gwerthu alcohol mewn man eistedd y tu 
allan sydd hefyd yn gyson â safleoedd eraill.  
 
Safbwynt Heddlu De Cymru yw, er gwaethaf y mesurau a gynigir gan yr ymgeisydd, y 
gwrthwynebir y cais o dan ddarpariaethau Polisi Effaith Gronnol Cyngor Caerdydd.   
Fodd bynnag, drwy gydol y cyfnod ymgynghori ymwelwyd â'r safle yn ystod y cyfnod 
adeiladu ac roedd Heddlu De Cymru wedi gallu cwrdd â'r ymgeiswyr a'u pensaer ac 
roeddent wedi gallu gwneud nifer o argymhellion.  Mae rhagdybiaeth wrthbrofi y bydd 
y cais yn cael ei wrthod.   Fodd bynnag, cytunwyd ar gyfanswm o 16 o amodau 
gyda'r ymgeiswyr ac mae Heddlu De Cymru’n fodlon y bydd yr amodau hynny'n 
cynnal ac yn cefnogi'r amcanion trwyddedu. 
 
Tynnodd PC Gunstone sylw'r Is-bwyllgor at yr amod diwygiedig mewn perthynas â 
defnyddio staff drws cymeradwy’r Awdurdod y Diwydiant Diogelwch a oedd wedi'u 
diwygio o'i gynnig gwreiddiol a'r amod diwygiedig ynghylch defnyddio gwydrau ar 
ddiwrnodau gemau. 
 
Dywedodd Jay Sampson o Orfodi Trwyddedu fod gwrthwynebiad yr Awdurdod 
Trwyddedu wedi'i wneud o dan amcan trwyddedu niwsans cyhoeddus.   Codwyd 
pryderon i ddechrau ynghylch chwarae cerddoriaeth yn allanol, gwerthu alcohol ac na 
fydd bwyd ar gael tan yr awr derfynol.  Bydd y busnes yn cael ei 'arwain gan ddiod' 
yn bennaf ar adeg benodol yn ystod y dydd ac felly byddai'n dod o fewn y categori 
coch yn y polisi effaith gronnol.   Mae Stryd yr Eglwys yn dirlawn ag eiddo trwyddedig 
a gwrthodir ceisiadau newydd yn yr ardal oni bai y gall yr ymgeiswyr ddangos na fydd 
unrhyw effaith negyddol ar yr amcanion trwyddedu.   Nid oedd Jay Sampson yn 
fodlon bod y cais hwn wedi mynd i'r afael â'r meini prawf hynny.   
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd Mr Sampson o'r farn bod unrhyw feysydd penodol yn y 
cais y gellid eu cryfhau o bosibl i gefnogi'r amcanion trwyddedu.   Dywedwyd wrth yr 
Aelodau mai bar oedd y safle yn y pen draw yn gweini alcohol tan 0100 o'r gloch.   
Gellid mabwysiadu amodau a fyddai'n dod â'r safle tuag at gael ei arwain gan fwyd.  
 
I grynhoi 
 
Dywedodd PC Gunstone fod Heddlu De Cymru wedi cysylltu â'r cais gyda'r bwriad o 
gyflyru bar ac mae'r amodau y cytunwyd arnynt yn adlewyrchu'r defnydd hwnnw.  
Cafwyd cryn ddeialog â'r ymgeiswyr ac maent wedi ystyried yr amodau a 
awgrymwyd.   Mae Heddlu De Cymru’n fodlon bod y mesurau sydd ar waith yn gyson 
â safleoedd eraill ac y byddant yn cynnal yr amcanion trwyddedu. 
 
Ailadroddodd Jay Sampson fod natur y safle yn golygu y byddai'n gweithredu fel bar 
mewn stryd a oedd eisoes yn dirlawn.  
 
Dywedodd Ms Rebecca Thomas bod yr ymgeiswyr yn hyderus y bydd Barcarto yn 
dod â rhywbeth cadarnhaol i Ganol Dinas Caerdydd.   Bydd y busnes yn cyflogi tua 



20 o staff.   Bydd bwyd yn cael ei gynnig bob amser, hyd yn oed pan fydd y gegin ar 
gau gan y bydd byrbryd ar gael wrth y bar, yn unol â diwylliant caffi cyfandirol.  
 
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 DERBYN y cais. 
 
Clywodd yr Is-bwyllgor gan yr ymgeisydd a gwrandawodd ar yr holl dystiolaeth a 
chyflwyniadau ac ystyriodd y deunydd ysgrifenedig.  Ystyriodd yr Is-bwyllgor Ddeddf 
Trwyddedu 2003 y Canllawiau Adran 182 a'n Datganiad Polisi Trwyddedu ein hunain 
a chlywodd hefyd y sylwadau a wnaed gan Heddlu De Cymru, yr Uwch Swyddog 
Gorfodi Trwyddedu ac ystyriodd yr holl sylwadau ysgrifenedig a wnaed i ni.  
 
Mae'r safle mewn ardal a gwmpesir gan Bolisi Effaith Gronnol sy'n creu'r 
rhagdybiaeth wrthbrofadwy y bydd unrhyw geisiadau newydd neu wedi’u hamrywio 
am Drwyddedau Safle yn cael eu gwrthod neu eu cyfyngu oni bai y gall yr ymgeisydd 
ddangos yn llwyddiannus na fydd rhoi'r cais yn ychwanegu at yr effaith gronnol yn yr 
ardal. Cytunodd yr Is-bwyllgor y byddai'r Polisi Effaith Gronnol yn berthnasol i'r cais 
hwn.  
 
Nododd yr aelodau fod yr ymgeiswyr, cyn y cyfarfod, wedi derbyn amodau 
arfaethedig Heddlu De Cymru yn Atodiad C yr adroddiad.  Nodwyd hefyd bod yr 
ymgeiswyr yn cytuno ar yr amodau a gynigiwyd gan Iechyd yr Amgylchedd (Rheoli 
Llygredd).  
 
Yn sgil yr uchod a'ch cynrychiolaeth heddiw, roedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr 
ymgeiswyr wedi dangos yn llwyddiannus na fyddai'r cais hwn yn ychwanegu at yr 
effaith gronnus negyddol yn yr ardal ac nad yw'r cais hwn yn cael effaith negyddol ar 
yr amcanion trwyddedu.   
 
Felly, penderfynodd yr Is-bwyllgor gymeradwyo'r cais, yn amodol ar yr amodau 
ychwanegol y cytunwyd arnynt. 
 
4 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 2.00 pm 
 


