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1.0 PWRPAS YR ADRODDIAD 
 

1.1 Mae’r Awdurdod Trwyddedu wedi cael cais i adolygu trwydded eiddo yn 
unol ag Adran 51 o Ddeddf Trwyddedu 2003.  

 
1.2 Cyflwynwyd y cais gan y Prif Arolygydd Andrew Williams o Heddlu Gogledd 

Cymru mewn perthynas â The Barrell, 37-39 Stryd y Dŵr, y Rhyl, LL18 1SR. 
 
2.0 CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
2.1 Mae hwn yn gais am adolygu trwydded eiddo bresennol.  Gall awdurdod 

cyfrifol neu rywun â diddordeb alw am adolygu trwydded ond mae'n rhaid 
iddo fod yn berthnasol i un neu fwy o'r pedair amcan trwyddedu:  
• Atal trosedd ac anhrefn; 
• Diogelwch y cyhoedd; 
• Atal niwsans cyhoeddus; ac 
• Amddiffyn plant rhag niwed. 

 
2.2 Atgoffir yr Aelodau bod yn rhaid i unrhyw benderfyniad a wneir fod yn unol 

â (i) Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor,   
           (ii) y Canllawiau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol a’r  
           (iii) gyfraith gyffredinol. 
 
2.3 Gan weithredu yn rhinwedd Awdurdod Trwyddedu, rhaid i Aelodau geisio 

hybu’r Amcanion Trwyddedu.  
 
2.4 Atgoffir Aelodau’r Is-bwyllgor Trwyddedu na allant arfer eu disgresiwn 

mewn unrhyw achos, am eu bod yn ystyried bod hynny’n ddymunol, a dylid 
rhoi rheswm (rhesymau) dros unrhyw benderfyniad a wneir, neu os 



penderfynir gwyro mewn unrhyw ffordd o’r Protocol, y Polisi neu’r 
Canllawiau. 

 
3.0 ARGYMHELLION 
 
3.1 Penderfyniad yr Is-Bwyllgor  
 

Mae’n rhaid i’r Is-Bwyllgor, o ystyried y seiliau ar gyfer yr Adolygiad, ynghyd 
ag sylwadau ychwanegol a wneir, gymryd camau o’r fath (isod) y maent yn 
eu hystyried yn angenrheidiol er mwyn hyrwyddo’r amcanion trwyddedu. 
Gall yr Is-bwyllgor: 
• addasu amodau’r Drwydded; 
• eithrio gweithgaredd drwyddedadwy o gwmpas y Drwydded; 
• cael gwared ar y goruchwyliwr eiddo dynodedig;  
• gwahardd y Drwydded am gyfnod o hyd at 3 mis, neu 
• dirymu’r Drwydded. 

 
4.0 GWYBODAETH GEFNDIR  
 
4.1 Mae canllawiau a gyflwynwyd o dan Adran 182 o Ddeddf Trwyddedu 2003:  
 

 “Mae’r trafodion a amlinellir yn Neddf 2003 ar gyfer adolygu trwyddedau 
eiddo yn cynrychioli amddiffyniad allweddol ar gyfer y gymuned lle mae 
problemau sy’n gysylltiedig ag amcanion trwyddedu yn digwydd ar ôl 
caniatáu neu amrywio trwydded eiddo. 

 
Gall awdurdod cyfrifol neu rywun â diddordeb, yn dilyn caniatáu trwydded 
eiddo, ofyn i'r awdurdod trwyddedu i adolygu’r drwydded oherwydd problem 
sy’n cosi yn yr eiddo mewn perthynas ag unrhyw un o’r pedwar amcan 
trwyddedu” 

 
4.2 Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyflwyno cais i adolygu trwydded eiddo 

gan Mr Ian Mcallister mewn perthynas â The Barrell, 37-39 Stryd y Dŵr, y 
Rhyl. 

 
4.3 Y Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig yn yr eiddo yw Mr David Jai Jones. 
 
4.4 Gellir archwilio copi llawn o’r Drwydded Eiddo bresennol gan gynnwys yr 

atodlen weithredu gyfredol yn Atodiad A.  
 
4.5 Mae’r seiliau dros adolygu yn ymwneud ag atal trosedd ac anhrefn a 

diogelwch y cyhoedd, fel nodwyd ar y cais:  
 

 Mae gan Heddlu Gogledd Cymru ddiffyg hyder yn rheolwyr yr eiddo 
i reoli'r eiddo’n gyfrifol.  

 Methiant i herio cwsmeriaid meddw a chaniatáu i gwsmeriaid feddwi 
ar y safle a gweini cwsmeriaid meddw.   



 Methiant i reoli ymddygiad cwsmeriaid ar y safle.  

 Methiant y safle i reoli achosion o drosedd ac anhrefn yn ddigonol.  

 Tystiolaeth o amgylchedd o fewn yr eiddo lle caiff cymryd cyffuriau 
ei oddef yn agored.   

 Methiant i roi gwybod am yr holl achosion o drosedd ac anhrefn i 
Heddlu Gogledd Cymru.  

 Mae Heddlu Gogledd Cymru o’r farn nad yw’r oriau ar gyfer 
gweithgareddau trwyddedadwy yn addas ar gyfer yr eiddo a bod y 
rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn digwydd ar ôl 00:00.  

 Methiant i hyrwyddo’r Amcanion Trwyddedu, yn enwedig Atal 
Trosedd ac Anrhefn, Diogelwch Cyhoeddus ac Atal Niwsans 
Cyhoeddus.” 

 
4.6 Gellir archwilio manylion llawn y cais i adolygu a’r digwyddiadau a 

fynychwyd gan Heddlu Gogledd Cymru yn Atodiad B i'r Adroddiad hwn.   
 
4.7 Deddf Trwyddedu 2003 - gwybodaeth/gofynion 

Pan fydd cais yn cael ei gyflwyno am adolygu trwydded eiddo, mae’n rhaid 
rhoi copi llawn o’r cais (a’r tir amgaeedig) i bob awdurdod cyfrifol ac i’r 
deilydd trwydded eiddo. 

 
4.8 Hysbysiad Cyhoeddus 

Pan dderbynnir cais am adolygiad gan yr Awdurdod Trwyddedu, mae'r 
Ddeddf yn mynnu bod hysbysiad sy'n hysbysebu'r cais yn cael ei 
arddangos, yn yr eiddo dan sylw, ac ym mhrif swyddfeydd yr Awdurdod 
Trwyddedu am isafswm cyfnod o 28 diwrnod olynol. 

 
4.9 Sylwadau Perthnasol 

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau pellach gan yr Awdurdodau Cyfrifol nac 
aelodau'r cyhoedd mewn ymateb i'r cais am Adolygiad. 

 
4.10 Ystyriaethau a Materion sy’n berthnasol i’r Cais 

Bydd yr Aelodau'n nodi, wrth ystyried y Cais, y dylent ystyried cydbwysedd 
er budd perchnogion, gweithwyr, cwsmeriaid a chymdogion yr eiddo.  

 
4.11 Ystyriaethau Amcanion Trwyddedu / Canllawiau / Polisi 

Mae'r sylwadau perthnasol yn ymrwymo’r amcanion trwyddedu. Cyfeirir yr 
Is-bwyllgor, mewn perthynas â’r cais hwn, at y canllawiau a roddwyd dan 
Adran 182 Deddf Trwyddedu 2003: 
• Atal Trosedd ac Anrhefn - Adran 2.1 i 2.7 
• Diogelwch y Cyhoedd – Adran 2.8 i 2.17 

 
4.12 Datganiad Polisi Trwyddedu – Y Broses Adolygu 

Cyfeirir yr Is-bwyllgor, mewn perthynas â’r cais, at Ddatganiad Polisi 
Trwyddedu’r Cyngor: 
• Atal Trosedd ac Anrhefn - Adran 5 
• Diogelwch y Cyhoedd – Adran 6 



 
4.13 Atgoffir yr aelodau hefyd bod rhaid iddynt ystyried y canlynol wrth wneud 

penderfyniad ynglŷn â’r Cais yn unol â’r Ddeddf Trwyddedu: – 
 • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 sy’n rhoi dyletswydd arno i 
atal/lleihau trosedd ac anhrefn yn yr ardal 

• Rheolau cyfraith gyffredin  o gyfiawnder naturiol 
• Darpariaethau o Ddeddf Hawliau Dynol 1998 

 
5.0 SYLWADAU’R SWYDDOGION 
 
5.1 Mae Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd wedi cyflwyno’r sylwadau 

canlynol i gynorthwyo Aelodau gyda’u hystyriaethau. 
 
5.2 Fe ddylai Aelodau ystyried y Canllawiau a Datganiad Polisi Trwyddedu'r 

Cyngor yn ofalus, yn arbennig o ran y meysydd a amlygir yn yr adroddiad 
hwn.  Atgoffir Aelodau mai ar sail tystiolaeth/rheswm da yn unig y dylid 
gwyro oddi wrth y Polisi. 

 
5.3 Yn ychwanegol at 5.2 uchod, atgoffir Aelodau hefyd bod protocol gorfodi ar 

y cyd yn bodoli gyda Heddlu Gogledd Cymru a'r Cyngor. Mae'r protocol 
gorfodi ar y cyd hwn yn disgrifio sut y bydd Heddlu Gogledd Cymru a'r 
awdurdod trwyddedu yn delio â phroblemau sy'n codi mewn eiddo mewn 
perthynas ag unrhyw un o'r pedwar amcan trwyddedu trwy system ysgol 
orfodi o gamau un i dri.   

 
5.4 Mae'r polisi'n nodi y gall y broses godi i gam dau neu gam tri mewn achosion 

o droseddau difrifol. 
 
5.5 Atgoffir Aelodau'r Is-bwyllgor Trwyddedu o'r angen i roi rhesymau dros eu 

penderfyniad. 
 
Ers i'r cais Adolygu gael ei gyflwyno, dylai'r Aelodau fod yn ymwybodol, er bod Mr 

Sean Mountford wedi cynnig bod yn oruchwyliwr eiddo dynodedig yn yr 
eiddo, ni dderbyniwyd unrhyw gais swyddogol, felly Mr David Jai Jones yw’r 
Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig o hyd. 

 
5.6 Atgoffir yr aelodau bod angen atodi unrhyw amod y cytunwyd ei bod yn 

berthnasol ac yn gymesur i’r Drwydded Eiddo. 
 
5.7 Dylai aelodau fod yn ymwybodol wrth ystyried amodau diwygiedig i'w atodi 

i'r Drwydded Eiddo, bydd angen dileu unrhyw amod sy'n bodoli eisoes ac 
sydd o natur debyg. 

 
5.8 Dylai aelodau nodi, unwaith y bydd camau, fel y manylir arnynt yn Adran 3 

yr adroddiad hwn (penderfyniad y Pwyllgor) wedi'u cymryd a bod 
penderfyniad yn cael ei wneud, nid yw penderfyniad yr Awdurdod yn cael 
effaith ar unwaith.  Dim ond pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud apêl yn dod 



i ben, bydd unrhyw benderfyniad yn dod i rym, neu os cyflwynir apêl, bod yr 
apêl wedi cael ei datrys. 


