
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD MAWRTH, 13 GORFFENNAF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd  (Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire, Goddard a/ac Wood 
 

1 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
2 :   CAIS AM AMRYWIO TRWYDDED SAFLE - EAGLE BAR, STRYD CHARLES  
 
Yn bresennol: 
 
Ymgeiswyr: Hadyn Price a gynrychiolwyd gan Martin Jones,  

Hugh James Solicitors 
 
Awdurdodau Cyfrifol: Tomos Jenkins, Rheoli Llygredd 

Jay Sampson, Gorfodi Trwyddedu  
 
Pobl Eraill: Tim Eggington 

Maria Fragoulaki 
David Jones 
Park Estates Investments a gynrychiolwyd gan Matthew 
Phipps ac Andrew Giles  

 
Y Cais 
 
Derbyniwyd cais am amrywio Trwydded Safle oddi wrth Haydn Geoffrey Price a 
Peter Michael Barry mewn perthynas â’r Eagle Bar Caerdydd, Yr Islawr, 39 Stryd 
Charles, Caerdydd. 
 
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol: 
 
(1) Manylion yr amrywiad (fel y nodwyd gan yr ymgeisydd):  

 
“Mae'r cais yn gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer y canlynol:  
1. Diwygio amod (20) i ddarllen: 
Bob Dydd Gwener a Dydd Sadwrn dim ond i aelodau y caniateir mynediad ar ôl 
02:00 o'r gloch.  
 
Yr eithriadau i hyn fydd:  
(a) y Mardi Gras LHDT blynyddol 
(b) achlysuron arbennig pan fydd hysbysiad ysgrifenedig yn cael ei ddarparu i 
Heddlu De Cymru o leiaf 7 diwrnod cyn y digwyddiad.  Bydd gan Heddlu De 
Cymru feto lwyr dros hyn. 
(c) digwyddiadau preifat sydd wedi'u harchebu ymlaen llaw 
 
2. Cerddoriaeth fyw ar ffurf cabaret a karaoke hyd at 01:00 o'r gloch Dydd Llun 
- dydd Iau a hyd at 03:00 o'r gloch o ddydd Gwener i ddydd Sul  



 
Diwygio amod (26) i ddarllen: Ni fydd cerddoriaeth DJ gymysg  
 
3.  Caniatáu i gwsmeriaid ddefnyddio'r cwrt blaen ar gyfer ysmygu/yfed hyd 
hanner nos ar ddyddiau'r wythnos a hyd 03:00 o'r gloch ar nos Wener a nos 
Sadwrn. 

 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod cynrychiolaeth wedi dod i law gan Heddlu De Cymru.  
Amgaewyd copi o'r sylw, a chadarnhad o'i dynnu'n ôl wedyn yn dilyn cytundeb gan yr 
ymgeisydd i dderbyn yr amodau a awgrymwyd yn y cynrychiolaethau, yn Atodiad C i'r 
adroddiad.  
 
Sylwadau'r Ymgeisydd  
 
Cyflwynodd Mr Martin Jones y cais.   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y cais yn ceisio 
gwneud 3 diwygiad i'r drwydded bresennol.  Rhoddodd Mr Jones grynodeb o gefndir 
hanesyddol yr Eagle Bar.  Cyn agor Eagle Bar roedd y safle dan enw Club X.  
Agorodd yr Eagle Bar ym mis Awst 2011 ac agorwyd y fflatiau cyfagos yn 2014.  Bu 
datblygiad pellach hefyd yn Charles Street ers hynny.   Mae Eagle Bar wedi 
gweithredu'n llwyddiannus ers 10 mlynedd.   Mae'r bar wedi'i leoli ar islawr yr adeilad 
ac mae ganddo ardal allanol gefn a blaen-gwrt wedi'i ffensio. 
 
Mae'r cais yn ceisio amrywio 3 amod.   Rhoddodd Mr Jones grynodeb o'r cais.   Yn 
gyntaf, dim ond ar ôl 2:00 y bore ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn y dylid 
cymhwyso’r gofyniad bod cwsmeriaid yn aelodau o glwb preifat.  Byddai hyn yn 
caniatáu i Aelodau fynychu gyda ffrindiau nad ydynt yn aelodau.  
 
Yn ail, i ganiatáu cerddoriaeth fyw ar ffurf cabaret a karaoke tan 1:00 y bore o ddydd 
Llun i ddydd Iau a hyd at 3:00 y bore o ddydd Gwener i ddydd Sul.  Y bwriad yw na 
fyddai cerddoriaeth DJ.   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod gan y safle hanes da iawn o 
reoli sain yn y safle.   Ni fyddai lefel y sain yn newid.   Bydd y set ddwbl o ddrysau o 
flaen y safle yn cael eu hadnewyddu a bydd hyn yn gwella insiwleiddio sain.   
Cynigiwyd nifer o amodau i reoli lefelau sŵn y tu allan. 
 
Yn drydydd, caniatáu i gwsmeriaid ddefnyddio'r blaen-gwrt ar gyfer ysmygu ac yfed 
tan hanner nos ar ddyddiau'r wythnos a hyd at 3:00 y bore ar nos Wener a nos 
Sadwrn.  Caniateir hyn ar hyn o bryd yn yr ardal y tu ôl i'r safle.   Cynigiwyd y dylid 
caniatáu i gwsmeriaid fynd â'u diodydd i'r blaen-gwrt.   
 
Cyfeiriodd Mr Jones at y cynllun a gynhwysir yn yr adroddiad a darparodd ragor o 
wybodaeth am ddefnyddio'r ardal blaen-gwrt allanol.   Dywedwyd wrth yr Aelodau 
bod yr ardal yn ardal fach gwbl gaeëdig.   Roedd digon o le i tua 10 cwsmer.   
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi nad oedd unrhyw gynrychiolaethau gan yr Heddlu.   
Roedd y sylwadau wedi'u tynnu'n ôl gan fod yr ymgeiswyr wedi cytuno i dderbyn yr 
amodau y gofynnwyd amdanynt gan Heddlu De Cymru.   Tynnodd Mr Jones sylw at 
yr amodau y cytunwyd arnynt.   Dywedwyd wrth yr Aelodau y cydymffurfiwyd â nifer 
o'r amodau, gan gynnwys yr amodau sy'n ymwneud â Theledu Cylch Cyfyng.  
Cynigiodd yr ymgeisydd amodau pellach hefyd mewn perthynas â'r cais.   Roedd yr 
amodau hynny'n ymwneud â monitro ac addasu lefelau sŵn, derbyn a chael 
cyfrifoldeb am gwynion, drysau'n aros ar gau a rheoli gwasgariad cwsmeriaid wrth 
adael y safle. 



 
Rhoddodd Mr Haydn Price anerchiad i'r Is-bwyllgor.   Dywedodd Mr Price wrth yr 
aelodau fod ganddo brofiad proffesiynol helaeth ym maes cyfathrebu.   Nododd Mr 
Price sylwadau yn y cynrychiolaethau ysgrifenedig a dderbyniwyd ynglŷn â 
chyfathrebu.   Dywedodd Mr Price ei fod yn siarad â chymdogion yn rheolaidd a'u 
bod yn aml yn cael eu gwahodd i'r safle i weld sut mae'r safle'n gweithredu ac i 
drafod a mynd i'r afael ag unrhyw bryderon sydd ganddynt.   Nid oes unrhyw 
gymdogion wedi derbyn y gwahoddiad yn y 7 mlynedd ers i'r fflatiau gael eu 
meddiannu.   Pan fydd digwyddiadau fel Pride yn cael eu cynnal, ysgrifennir at 
gymdogion i ddangos pryd mae digwyddiadau'n cael eu cynnal ac unrhyw drefniadau 
gwahanol.  Yn ogystal, darperir rhif ffôn llinell gymorth 24 awr.   Ni wnaed unrhyw 
alwadau erioed ond pe bai unrhyw alwadau'n cael eu derbyn, byddai materion yn 
cael sylw.  
 
Cydnabu Mr Jones mai'r ymgeisydd sy'n gyfrifol am y baich i ddangos y bydd yr 
amcanion trwyddedu yn cael eu hyrwyddo.   Roedd yr amrywiad yn gofyn am fân 
newidiadau i amodau'r drwydded safle a chyflwynir y cais ar y sail honno.  
 
Wrth ymateb i gwestiynau rhoddodd Mr Jones eglurhad ar y defnydd o'r ardal allanol 
y tu ôl i'r safle.   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr ardal gefn yn cael ei defnyddio'n 
achlysurol ond roedd yr ymgeiswyr yn ymwybodol o'r ffaith bod llawer mwy o eiddo 
preswyl yng nghefn y safle y gallai niwsans sŵn effeithio arnynt.   Darparwyd 
eglurhad pellach hefyd ar gynllun y 'lobi sain' a mynediad ac allanfa i'r safle. 
 
Gofynnodd Tomas Jenkins a fyddai'r ymgeiswyr yn barod i osod amod o ran 
uchafswm nifer y bobl a ganiateir i ddefnyddio'r ardal allanol o flaen y safle.   Roedd 
Mr Price yn pryderu y gallai gorfodi terfyn arwain o bosibl at fflachbwyntiau.  Mae'r 
ardal yn fach ac nid yw pobl yn aros yn yr ardal yn hir.   Mae staff diogelwch 
Awdurdod y Diwydiant Diogelwch hefyd wrth y fynedfa sydd yn union gyfagos i'r ardal 
honno.  Cynigiodd Mr Jones amod a fyddai'n caniatáu uchafswm o 15 o bobl.   Dim 
ond wrth y bar y byddai diodydd yn cael eu gweini, ni fyddai bar allanol.  
 
Cadarnhaodd Mr Jones na fyddai gofyn i'r rhai nad ydynt yn aelodau adael y safle 
am 2:00 y bore.  Byddai'r amod diwygiedig yn golygu mai dim ond Aelodau fyddai'n 
cael mynd i mewn i'r safle ar ôl 2:00 y bore.  Eglurodd Mr Jones hefyd sut y byddai 
cwsmeriaid sy'n ciwio i fynd i mewn i'r safle yn cael eu rheoli.   Byddai'r system lobi 
cyntedd yn sicrhau bod un drws bob amser ar gau. 
 
Dywedodd Mr Jones bod disgwyl na fyddai'r lefelau sŵn ar y safle yn newid o 
ganlyniad i'r cais.  
 
Nododd Mr Phipps fod yr ymgeisydd yn cyfeirio at lythyr gan gwmni adeiladu a set 
arfaethedig o amodau yn ystod eu sylwadau.   Roedd yn ymddangos bod yr 
ymgeisydd yn awgrymu y byddai gan yr Is-bwyllgor y dogfennau hynny ger eu bron 
ond nid oedd y naill ddogfen na'r llall o fewn cynnwys yr adroddiad.  Dywedodd Mr 
Phipps fod rheolau llym ynghylch datgelu tystiolaeth ac nad oedd yn briodol i'r 
ymgeisydd gynhyrchu dogfennau newydd yn y gwrandawiad.   Gofynnodd, felly, i'r Is-
bwyllgor ddiystyru cyfeiriad at y dogfennau hynny.   Dywedodd y Swyddog 
Trwyddedu na dderbyniwyd y naill ddogfen na'r llall gan yr ymgeisydd o fewn 
amserlenni statudol.   Cadarnhaodd y Cynghorydd Cyfreithiol, oni bai bod y 
dogfennau'n cael eu cynhyrchu o fewn y terfynau amser statudol, na ellir eu 
cynhyrchu yn y gwrandawiad oni bai bod pob parti'n cytuno.  



 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Anerchodd Tomos Jenkins yr Is-bwyllgor ar ran Rheoli Llygredd.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau bod gwrthwynebiadau i ran 3 o'r cais i ganiatáu ysmygu ac yfed yn ardal y 
cwrt blaen tan hanner nos o ddydd Llun i ddydd Iau a 3:00 y bore dydd Gwener a 
dydd Sadwrn.  Mae Rheoli Llygredd wedi cynghori bod 18 eiddo preswyl yn agos at 
yr ardal ac nid oedd swyddogion yn fodlon y byddai'r amcan trwyddedu o atal 
niwsans cyhoeddus yn cael ei gynnal.  Mynegwyd pryderon, pan fydd pobl yn 
ymgynnull, yn eistedd ac yn yfed am gyfnodau hir, ei bod yn anodd rheoli sŵn, yn 
enwedig pan fo lefelau sŵn cefndir yn isel.   Mae'r sŵn parhaus hwn yn wahanol iawn 
i sŵn dros dro gan bobl sy'n pasio ac mae'n hysbys ei fod yn achosi anawsterau i'r 
rhai sy'n clywed y sŵn.    
 
Mae Rheoli Llygredd yn cytuno y byddai cael hyd at 15 o bobl yn eistedd ac yn yfed 
yn y cwrt blaen am gyfnodau hir yn achosi niwsans sŵn ac felly codwyd 
gwrthwynebiadau cryf i'r defnydd o'r ardal flaen fel y cynigiwyd gan y cais.  
 
Nododd Tomos Jenkins wrth ymateb i gwestiynau er na dderbyniwyd unrhyw 
gwynion ynghylch sŵn sy'n deillio o'r ardal, fod y gwrthwynebiad yn ceisio mynd i'r 
afael â phroblemau sydd ar ddod ac nid materion sy'n bodoli eisoes.  Cadarnhaodd 
Mr Jenkins nad yw wedi ymweld â'r safle.   Fodd bynnag, mae 9 mlynedd o brofiad 
ym maes iechyd y cyhoedd wedi dangos ei bod yn well i breswylwyr a busnesau roi 
mesurau rheoli ar waith a mesurau diogelu yn gynnar yn hytrach nag aros i gwynion 
godi. 
 
Anerchodd Jay Sampson yr Is-bwyllgor ar ran Gorfodi Trwyddedu.   Dywedwyd wrth 
yr Aelodau bod yr Awdurdod Trwyddedu yn gwrthwynebu'r cais ar sail atal niwsans 
cyhoeddus.   Derbyniodd Mr Sampson fod nifer o amodau wedi'u trafod mewn 
perthynas â lliniaru niwsans sŵn, yn bennaf mewn perthynas â cherddoriaeth.  Fodd 
bynnag, mae pryderon o hyd am ddefnydd ardal y blaen-gwrt, fel y cynigiwyd, gan 
nad oedd fawr ddim yn cael ei gynnig yn y cais o ran rheoli sŵn yn yr ardal hon.   
 
Mae'r safle hefyd wedi'i leoli yn yr ardal polisi effaith gronnol ac felly mae 
rhagdybiaeth wrthbrofi y bydd unrhyw gais am drwyddedau newydd neu amrywiadau 
i drwyddedau presennol yn cael eu gwrthod, oni bai bod yr ymgeiswyr wedi dangos 
na fydd unrhyw effaith negyddol ar yr amcanion trwyddedu.  Mae'r safle yn y categori 
'coch'.   Er bod nifer o amodau wedi'u cynnig gan yr ymgeisydd, barn Gorfodi 
Trwyddedu oedd nad oedd y rhain yn ddigonol i wyro oddi wrth y polisi effaith 
gronnol.   Dywedodd Jay Sampson mai safbwynt yr awdurdod oedd y byddai union 
natur rhan 3 o'r cais yn anochel yn arwain at fwy o sŵn ac na fyddai'r mesurau a 
gynigir yn lliniaru hynny.   Cadarnhaodd Mr Sampson nad oedd unrhyw beth amlwg y 
gallai'r ymgeisydd ei gynnig a fyddai'n peri i'r Awdurdod Trwyddedu dynnu ei 
wrthwynebiad yn ôl.  
 
Sylwadau Unigolion Eraill 
 
Anerchodd y Cynghorydd Mackie’r Is-Bwyllgor.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod 
aelodau lleol yn gwrthwynebu'r cais ar ran preswylwyr gan ei bod yn debygol y 
byddai tarfu a niwsans sŵn yn cael ei achosi i breswylwyr.   Mae'r ymgeiswyr wedi 
nodi bod yr adeilad yn bodoli cyn y fflatiau ac felly dylai eu heiddo fod â gwrthsain.   
Fodd bynnag, mae'r cais yn ceisio newid natur y safle ac felly mae angen i'r 



ymgeisydd sicrhau nad yw'r amrywiad i'r drwydded safle yn effeithio ar y preswylwyr.   
Mynegwyd pryderon ynghylch rhan 2 o'r cais – i newid y gofyniad i gwsmeriaid fod yn 
aelodau.  Er bod y safle wedi'i reoli'n dda yn y gorffennol, derbyniwyd y byddai'r 
newid hwn yn denu gwahanol gleientiaid.   Clwb aelodau preifat bach oedd y safle 
gynt ond byddai'r newidiadau'n caniatáu i'r safle weithredu fel bar, yn agored i'r 
cyhoedd, gyda cherddoriaeth fyw.  
 
Cododd y Cynghorydd Mackie bryderon hefyd ynghylch defnyddio ardal y blaen-gwrt.  
Mae'n anochel y bydd cael hyd at 15 o bobl yn ymgasglu ac yn yfed alcohol yn creu 
niwsans sŵn, yn enwedig i'r eiddo cyfagos.   Mae'r safle hefyd yn y parth effaith 
gronnol a'r rhagdybiaeth yw y bydd y cais yn cael ei wrthod.   Roedd yn anodd gweld 
sut y byddai’r amodau yn lliniaru niwsans sŵn. 
 
Siaradodd Mr Tim Eggington i gefnogi'r cais.   Dywedodd Mr Eggington ei fod wedi 
cael ei gyflogi yn Eagle Bar am bum mlynedd.  Roedd Mr Eggington o'r farn bod nifer 
o sylwadau a wnaed yn y cynrychiolaethau a dderbyniwyd yn ddi-sail.   Cyfeiriodd Mr 
Eggington yr Aelodau at y gynrychiolaeth ysgrifenedig a gyflwynodd a gwnaeth 
sylwadau ar y sŵn a grëwyd gan leoliadau eraill yng nghanol y ddinas.  
 
Cododd Maria Fragoulaki bryderon ynglŷn â'r cais.   Dywedodd Ms Fragoulaki ei bod 
eisoes yn pryderu am weithrediad presennol y safle.   Roedd hi wedi gweld 
cwsmeriaid eisoes yn yfed yn ardal y blaen-gwrt.  Mae ysmygu yn yr ardal hefyd gan 
fod y mwg yn dod i mewn i'w heiddo pan fydd y ffenestri ar agor.  Dywedwyd bod 
pobl wedi bod yn casglu o dan strwythur o fath gasebo yn y blaen-gwrt ac mae 
niwsans sŵn eisoes yn broblem. 
 
Dywedodd Ms Fragoulaki wrth yr Aelodau ei bod yn aml yn cael ei tharfu gan bobl 
sy'n gadael y safle yn oriau mân y bore – o bobl yn gweiddi ac yn chwerthin ac yn 
ffarwelio â ffrindiau yn aros am dacsis ac ati.   Mae Charles Street yn ardal breswyl 
iawn ac mae sŵn sy'n cael ei greu gan bobl yn anodd iawn ei reoli.   Gofynnodd Mr 
Fragoulaki i'r cais gael ei wrthod.  
 
Cyfeiriodd Ms Fragoulaki hefyd at drafodaethau blaenorol a gafodd gyda Mr Haydn 
Price pan geisiodd fynd i'r afael â materion niwsans sŵn yn y gorffennol.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau hefyd fod Ms Fragoulaki wedi cofnodi rhestr o alwadau i'r awdurdod 
perthnasol ynglŷn â'r anawsterau niwsans sŵn yr oedd wedi bod yn eu profi o'r safle.   
Dywedodd hefyd fod angen iddi ffonio'r Heddlu yn dilyn digwyddiad gyda'i chloch 
drws. 
 
Derbyniodd Ms Fragoulaki fod canol y ddinas yn fywiog.   Fodd bynnag, nid yw sŵn 
wrth basio’n broblem.  Mae ei phroblemau'n deillio o bobl yn gadael Bar Eagle yn 
benodol.   Mae sŵn o'r tu mewn i'r safle yn amlwg yn glywadwy pan fydd y drysau 
dwbl ar agor.  
 
 
Cadarnhaodd Ms Fragoulaki fod Mr Price wedi ei gwahodd i gyfarfod gyda'i landlord 
er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn.   Fodd bynnag, nid oedd yn gallu bod yn 
bresennol mewn cyfarfod o'r fath oherwydd ymrwymiadau gwaith.   Wrth ymateb i 
gwestiwn gan Mr Jones, nid oedd Ms Fragoulaki yn gallu nodi a oedd prawf sŵn 
wedi'i gynnal yn yr eiddo.  Fodd bynnag, nid oedd yn derbyn y byddai canlyniadau 
prawf o'r fath yn ddilys gan fod yr aflonyddwch gan bobl, nid o faint o gerddoriaeth, 
ac felly byddai'n anodd ail-greu hynny o dan amodau prawf.  



 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y strwythur gasebo yn cael ei ddefnyddio'n aml ar y 
blaen-gwrt.  Roedd rhai pobl yn amlwg yn dal diodydd wrth adael y safle ac yn mynd i 
mewn i'r safle.  Creodd ysmygu o dan y gasebo niwsans hefyd. 
 
Anerchodd David Jones yr Is-bwyllgor fel cwsmer yr Eagle Bar.  Dywedodd Mr Jones 
wrth yr Aelodau fod cwsmeriaid yr Eagle Bar yn dorf aeddfed, yn bennaf yn bobl 
broffesiynol dros 30 oed.  Mae'r bar yn fach iawn ac ychydig iawn o gwynion a fu 
dros y blynyddoedd ers iddo fod yn gweithredu.   Mae'r rheolwyr wedi ceisio mynd i'r 
afael â'r cwynion hynny.   Roedd Mr Jones o'r farn bod unrhyw sŵn a grëwyd gan 
Eagle Bar yn sŵn a fyddai'n ddisgwyliedig mewn canol dinas bywiog.  
 
Anerchodd Mr Matthew Phipps yr Is-bwyllgor ar ran Park Estates Investments.  
Roedd Park Estates Investments yn landlord sy'n berchen ar 19 o fflatiau’r naill ochr 
a'r llall i'r safle.  Fel landlordiaid, maent wedi bod yn trafod gyda'u tenantiaid sydd 
wedi gofyn am Park Estates Investments i ddiogelu eu sefyllfa.  Roedd Mr Phipps o'r 
farn bod y cais yn ceisio newid natur gweithrediad y safle yn llwyr.   Ni dderbyniwyd 
bod gan y safle record ragorol ers iddo ddechrau masnachu.  
 
Roedd rhan gyntaf y cais yn ceisio caniatáu mynediad i'r safle i'r cyhoedd ar ddydd 
Gwener a dydd Sadwrn.   Byddai hynny'n newid natur y safle a'r cwsmeriaid yn 
sylfaenol.  Ni fyddai'r safle bellach yn glwb aelodau preifat a byddai bellach yn 
gweithredu fel clwb nos.   Gofynnwyd i'r Aelodau a fyddai'n briodol dileu'r amod 
hwnnw.   Nid oedd cyfeiriad at ymddygiad y cwsmeriaid presennol gan yr ymgeiswyr 
a'u cefnogwyr yn berthnasol mwyach o ganlyniad i hynny. 
 
Mae ail ran y cais yn gofyn am gerddoriaeth fyw, cabaret a karaoke.  Gofynnwyd i'r 
Aelodau ystyried sut y bydd yr amod hwn ynghyd â'r amodau eraill a gynigir yn 
effeithio ar natur y safle a sut y bydd cwsmeriaid yn ymddwyn.  Mae'r amodau a 
gynigir i gydbwyso'r drefn newydd yn ddiffygiol ac nid ydynt yn mynd i'r afael â'r 
materion na'r polisi trwyddedu.  
 
Cododd Mr Phipps bryderon ynghylch gosod 'lobi sain' fel y'i cynigiwyd yn yr amod ac 
a ddylai'r gwaith hwnnw fod yn destun mân amrywiad o'r drwydded safle.  Cododd Mr 
Phipps bryderon hefyd ynglŷn â'r datganiad y byddai dileu'r gofynion bod rhaid i 
gwsmeriaid fod yn aelodau yn dileu ciwio ar y safle.  O ran elfen cerddoriaeth fyw y 
cais, dywedodd Mr Phipps na ddarparwyd adroddiad acwstig na phrofion eraill y 
byddai'n eu disgwyl fel rhan o'r cais.  Gofynnwyd i'r Aelodau nodi hefyd, er nad oedd 
wal a rennir, bod waliau'r eiddo teras dan sylw’n ffinio â'i gilydd.  
 
Gan gyfeirio at yr amodau y cytunwyd arnynt rhwng yr ymgeisydd a Heddlu De 
Cymru, dywedodd Mr Phipps fod yr amodau hynny'n mynd i'r afael ag amcan 
trwyddedu atal troseddu ac anhrefn.   Nid yw hynny'n mynd i'r afael â'r pryderon a 
godwyd ynghylch niwsans cyhoeddus.  
 
Mae trydedd elfen y cais yn ymwneud â defnyddio'r iard allanol.   Mynegwyd 
pryderon bod cwsmeriaid yn debygol o fynd i'r iard allanol am gyfnodau hirach os yw 
yfed ac ysmygu yn cael eu caniatáu yn yr ardal honno.  Nid oedd Mr Phipps yn 
derbyn bod terfyn o 15 o bobl yn defnyddio'r ardal honno yn briodol gan fod 
gwaharddiad llwyr ar ddefnyddio'r ardal honno ar hyn o bryd.  
 



Rhoddodd Mr Phipps grynodeb o nifer o sylwadau a wnaed gan drigolion lleol yn y 
cynrychiolaethau ysgrifenedig a dderbyniwyd.   Roedd y sylwadau'n ymwneud â 
phroblemau presennol niwsans sŵn sy'n deillio o'r safle.   Fodd bynnag, nid oedd y 
drwydded safle yn cael ei hadolygu.   Roedd Park Estates Investments yn ceisio 
cynnal y sefyllfa bresennol. 
 
Cyfeiriodd Mr Phipps hefyd at nifer o baragraffau a nodwyd yn Natganiad Polisi 
Trwyddedu'r Cyngor, a oedd, yn ei farn ef, yn arwyddocaol i'r cais gerbron yr Is-
bwyllgor.   Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried paragraffau 3.1, 7.3 a 7.4(c).   Roedd Mr 
Phipps o'r farn bod y cais yn absennol mewn perthynas â sut y mae'n bwriadu mynd 
i'r afael â gofynion y Datganiad Polisi Trwyddedu.  
 
Mae'r safle hefyd yn y categori 'coch' o ran y polisi effaith gronnol.   Er mwyn i'r Is-
bwyllgor ganiatáu unrhyw amrywiad o arwyddocâd, cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw 
dangos bod y cais yn eithriadol ac na fydd y mesurau a nodir yn ei amserlen 
weithredu, nac unrhyw amodau, yn arwain at unrhyw effaith negyddol ar unrhyw un 
o'r amcanion trwyddedu.   Roedd Mr Phipps o'r farn na wnaeth y cais hynny.   Roedd 
hefyd yn arwyddocaol bod yr ymgeiswyr wedi methu â chyfeirio at y polisi effaith 
gronnol yn ystod eu cyflwyniad. 
 
Rhoddodd Mr Phipps sylw hefyd i'r pwyntiau 'asiant newid' a godwyd gan yr 
ymgeiswyr o'r blaen.   Rhoddwyd caniatâd cynllunio llawn ar gyfer y fflatiau cyfagos 
yn 2006.   Mae'r cais yn ceisio newid sut mae'n gweithredu yn y dyfodol.    
 
Wrth gloi gofynnodd Mr Phipps i'r Aelodau ystyried a fyddai cais newydd ar y sail 
hon, gyda'r amodau hyn, wedi dod i law yng nghyd-destun y polisi effaith gronnol.   
Gofynnwyd i'r aelodau ddod i'r casgliad bod y rhagdybiaeth a roddwyd i'r ymgeiswyr 
o dan y polisi wedi cael sylw.  
 
I grynhoi 
 
Roedd Tomos Jenkins o'r farn y byddai gwneud cais i ddefnyddio'r ardal allanol yn 
arwain at achosi niwsans sŵn i breswylwyr.  
 
Dywedodd Jay Sampson nad oedd yr ymgeisydd yn mynd i'r afael â pholisi effaith 
cronnol a'r rhagdybiaeth wrthbrofi i wrthod cais newydd neu amrywiadau i 
drwyddedau sy'n bodoli eisoes.  
 
Gofynnodd Mr Eggington i'r Aelodau ystyried, er nad yw wedi gweithio i Eagle Bar 
ers rhyw flwyddyn, ei fod yn dal yn barod i fod yn bresennol i gefnogi'r cais.  
 
Roedd Mr Jones o'r farn bod y gwrthwynebiadau'n cael eu gwneud ar ragdybiaethau 
dybryd ac y dylid cefnogi'r cais. 
 
Gofynnodd Mr Phipps beth oedd yn eithriadol am y cais.   Nid oedd y gwrthwynebwyr 
yn bresennol i wrthwynebu gweithrediad y safle ond roeddent yn ceisio amddiffyn 
preswylwyr.   Gwahoddwyd yr Is-bwyllgor i wrthod y cais felly. 
 
Dywedodd Mr Jones fod yr egwyddor asiant newid yn berthnasol i rif 37 Stryd 
Charles yn unig.   Roedd y cais yn dod o fusnes llwyddiannus sydd wedi cyfathrebu'n 
dda â'r rhan fwyaf o'i gymdogion.   Mae’r gasebo y cyfeirir ato yn cael ei ddefnyddio i 



amddiffyn cwsmeriaid a staff rhag y tywydd.  Mae cynlluniau ar y gweill i wella 
insiwleiddio sŵn ymhellach yn yr ardal lobi. 
 
Mae'r ymgeiswyr wedi dangos eu bod yn barod i gymryd camau i fynd i'r afael â 
phryderon ac unrhyw botensial i'r cais gael effaith negyddol.   Gwahoddwyd yr 
Aelodau i ganiatáu'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 CYMERADWYO'R cais yn rhannol o 
ran y cynigion yn 1.2(1)1 ac 1.2(1)2 o'r adroddiad, ond gwrthod y cynnig yn 1.2(1)3 
o'r adroddiad. 
 
Roedd yr Aelodau wedi clywed gan yr ymgeisydd ac wedi gwrando ar yr holl 
dystiolaeth a chyflwyniadau ac ystyried y deunydd ysgrifenedig.  Ystyriodd yr 
Aelodau hefyd Ddeddf Trwyddedu 2003, Canllawiau Adran 182 a'r Datganiad Polisi 
Trwyddedu a chlywodd y cynrychiolaethau a wnaed gan Reoli Llygredd Iechyd yr 
Amgylchedd, yr Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu, yr Aelod Ward Lleol, a 
Phersonau Eraill.  Mae'r Is-bwyllgor hefyd wedi ystyried yr holl sylwadau ysgrifenedig 
a wnaed.  
 
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 Aelodau y byddai'r Polisi Effaith Gronnol yn berthnasol i'r cais 
hwn.   
 
Nodwyd bod yr ymgeiswyr wedi derbyn amodau arfaethedig Heddlu De Cymru yn 
Atodiad C i'r adroddiad cyn y cyfarfod.  Yn ystod y cyfarfod, cynigiodd yr ymgeiswyr 
nifer o amodau ychwanegol i'r pwyllgor eu hystyried.  
 
Ar ôl ystyried yr holl gyflwyniadau heddiw a'r deunydd ysgrifenedig yn ofalus, 
ystyriodd yr Is-bwyllgor fod gan y cynnig yn 1.2(1)3 o'r adroddiad y potensial i achosi 
cynnydd mewn niwsans cyhoeddus, ac mae'r safle wedi'i leoli yn y maes Polisi 
Effaith Gronnol.  
 
Mae Datganiad Polisi Trwyddedu Cyngor Caerdydd yn nodi "Dylai gweithredwyr 
gymryd gofal arbennig i sicrhau nad yw cwsmeriaid sy'n defnyddio ardaloedd yfed 
allanol, mannau ysmygu neu'r palmant y tu allan, yn achosi niwsans diangen i 
drigolion lleol.  Awgrymir nad yw'r awr derfynol ar gyfer ardaloedd allanol sy'n agos at 
eiddo preswyl yn hwyrach na 9:00 yr hwyr."  Mae'r cynnig yn ceisio mynd yn 
sylweddol y tu hwnt i'r amser a awgrymwyd o fewn y polisi, ac nid oedd yr Is-bwyllgor 
yn teimlo bod y mesurau a gynigiwyd i liniaru unrhyw niwsans yn ddigonol.  
 
Oherwydd yr uchod, roedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeiswyr wedi dangos yn 
llwyddiannus na fyddai'r amrywiad ar 1.2(1)1 ac 1.2(1)2 o'r adroddiad yn ychwanegu 
at yr effaith gronnol negyddol yn yr ardal nac yn tanseilio'r amcanion trwyddedu.  
Fodd bynnag, mae'r cynnig am 1.2(1)3 o'r adroddiad "i ganiatáu i gwsmeriaid 
ddefnyddio'r blaen-gwrt ar gyfer ysmygu/yfed i hanner nos ar ddyddiau'r wythnos ac i 
3:00 y bore ar nos Wener a nos Sadwrn" yn debygol o ychwanegu at yr effaith 
gronnol negyddol ac achosi cynnydd mewn niwsans cyhoeddus.  



 
Felly, penderfynodd yr Is-bwyllgor ganiatáu'r cais yn rhannol o ran y cynigion ar 
1.2(1)1 ac 1.2(1)2 o'r adroddiad, ond rydym yn gwrthod y cynnig am 1.2(1)3 o'r 
adroddiad. Mae rhoi'r drwydded hefyd yn ddibynnol i'r amodau ychwanegol a nodir 
ym mhwyntiau 9 i 17 (cynhwysol) uchod.  
 
3 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 2.00 pm 
 


