
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU

DYDD GWENER, 28 MEHEFIN 2019

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd)

Cynghorwyr Jacobsen

1 :   DATGANIADAU O FUDDIANT 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant

2 :   CAIS AM DRWYDDED EIDDO - IVY COLLECTION, YR AES 

Yn bresennol:

Awdurdod 
Cyfrifol:

Tony Bowley – Heddlu De Cymru
Jon Marchant – Heddlu De Cymru

Ymgeiswyr: Lisa Inzani - Poppleston Allen
Annabelle Newman – Rheolwr Gweithredol, Ivy 
Collection
Michael Clark – Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig

Personau Eraill: Dougal Robinson – Cadeirydd Cymdeithas Trigolion 
Fflatiau David Morgan
Paul Hubbard – Preswylydd

Y Cais

Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan Troia (UK) Restaurants Limited mewn 
perthynas â’r Ivy Collection, 18 Yr Aes, Ardal Morgan, Caerdydd CF10 1AH.

Roedd yr ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol:

Mewn perthynas â gweithgareddau trwyddadwy:

Manwerthu alcohol i'w yfed ar ac oddi ar y safle:
Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth wedi’i recordio (dan do):
Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (y tu mewn a’r tu allan)

Disgrifiad o'r Eiddo

“Mae'n weithrediad bwyd sy'n cynnig bwyd a gwinoedd o ansawdd uchel”

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 08:00 to 00:30

Amserau Ansafonol:



Nos Galan: Tan ddechrau'r oriau a ganiateir ar Ddydd Calan

I ddarparu gweithgareddau trwyddadwy yn ystod yr oriau canlynol:

Manwerthu alcohol i'w yfed ar ac oddi ar y safle:
Dydd Llun i ddydd Sul 10:00 to 00:00

Amserau Ansafonol:

Nos Galan: Tan ddechrau'r oriau a ganiateir ar Ddydd Calan

Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth wedi’i recordio (dan do):

Dydd Llun i ddydd Sul 08:00 to 00:30

Amserau Ansafonol:
Nos Galan: Tan ddechrau'r oriau a ganiateir ar Ddydd Calan

Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (y tu mewn a’r tu allan)
Dydd Llun i ddydd Sul 08:00 to 00:30

Amserau Ansafonol:
Nos Galan: Tan ddechrau'r oriau a ganiateir ar Ddydd Calan

Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol

Anerchodd Tony Bowley yr Is-bwyllgor ac amlinellodd yr achos dros Heddlu De 
Cymru.

Roedd yr Is-bwyllgor wedi derbyn Cais Cynllunio yr Ymgeiswyr at ddibenion 
gwybodaeth ond dywedwyd wrthynt fod Cynllunio yn fater ar wahân a byddai'n rhaid 
i'r ymgeisydd gydymffurfio â'i amodau cynllunio priodol. 

Anerchodd Jon Marchant, Heddlu De Cymru yr Is-bwyllgor a chyfeiriodd at drosedd 
ac anhrefn yng nghyffiniau'r eiddo. 

Gofynnodd Jon Marchant i'r Is-bwyllgor weld lluniau teledu cylch cyfyng o 
weithgaredd hwyr y nos yng nghanol dinas Caerdydd, ond roedd yr Is-bwyllgor o'r 
farn bod digon o wybodaeth o'u blaenau i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â 
throsedd ac anhrefn.

Hysbyswyd yr Is-bwyllgor fod Amodau 3-7 wedi eu cytuno. 

Esboniodd Jon Marchant wrth yr Is-bwyllgor fod alcohol yn atodol i bryd bwyd.  Mae 
dau far ar y safle, un ar y llawr gwaelod ac ail ar y lefel uchaf.  Darparwyd stolion bar 
ar gyfer seddi yn y bar, a oedd yn caniatáu yfed dim ond heb bryd bwyd sylweddol.  
Nid oedd cynnig i Oruchwylwyr Drysau Awdurdod y Diwydiant Diogelwch, a oedd yn 
hanfodol i fynd i'r afael â throsedd ac anhrefn, yn enwedig ar Ddyddiau 
Digwyddiadau Mawr. 

Roedd yr Heddlu yn pryderu y gallai pobl feddw fynd i mewn i'r eiddo heb Staff Drws, 
gan nad oedd unrhyw staff i wrthod mynediad.  Roedd Caerdydd eisoes wedi profi 



lefel uchel o drosedd ac anhrefn yn y cyffiniau hyn a byddai sefydliad yfed 
ychwanegol yn achosi problemau pellach.

Sylwadau’r Bobl Eraill â Diddordeb

Anerchodd Dougal Robinson a Paul Hubbard yr Is-bwyllgor gan dynnu sylw at y 
canlynol:

Roedd Fflatiau David Morgan wedi'u lleoli uwchben yr eiddo gyda phorth diogelwch 
ar gael i drigolion fynd i mewn i'r fflatiau.  Gallai'r gât ddiogelwch hon hefyd gael ei 
defnyddio gan aelodau o staff yr adeilad a hefyd Barry Lane sy’n arwain at y giatiau.

Roedd preswylwyr yn pryderu y gallai staff hefyd gael mynediad i'r fflatiau pe baent 
yn defnyddio'r un ddyfais agor electronig i'r giatiau. Roedd yna hefyd broblemau o 
ran niwsans sŵn, a'r sŵn sy’n digwydd pan gaiff gwastraff ei symud a gwaredu poteli.

Gofynnodd preswylwyr nad oedd unrhyw nwyddau'n cael eu derbyn cyn 8AM.

Trafodwyd deinameg yr adeilad a rhoddwyd sylw i'r canlynol:

 Byddai ffenestri preswylwyr sy'n agor i'r Hays yn profi sŵn ychwanegol gyda 
phobl yn ymgynnull y tu allan i'r eiddo,

 Byddai ystafelloedd gwely yng nghefn yr adeilad yn profi niwsans sŵn pan 
waredir gwastraff.

 Byddai adloniant yn yr eiddo, yn enwedig cerddoriaeth y tu allan, yn achosi 
niwsans sŵn.  Cynhaliwyd arolwg acwstig gan yr ymgeisydd yn edrych ar 
faterion amlder lefelau sŵn ac a fyddai gosodiadau pellach i leddfu sŵn 
pellach.

Hysbyswyd y preswylwyr ei fod yn cytuno nad oes cerddoriaeth allanol.

Roedd y Preswylwyr yn pryderu y gallai pobl sy'n mynd i mewn i Barry Lane gael eu 
temtio i wasgu clychau drws y preswylwyr os ydynt yn feddw. 

Esboniodd yr Ymgeisydd y byddai'r holl weithgareddau allanol yn dod i ben am 22:00 
awr.

Sylwadau’r Ymgeisydd:

Cyflwynodd Lisa Inzani’r cais.  Roedd bwydlen o'r Casgliad Ivy wedi'i chyflwyno i'r Is-
bwyllgor, roedd hyn yn cynnwys delweddau ysbrydoliaeth a bwydlenni enghreifftiol.

Roedd yr ymgeisydd wedi cyfarfod â phreswylwyr yn ystod y cyfnod cyn-ymgynghori 
a'r Heddlu i leddfu’r pryderon a godwyd.  Roedd yr Ymgeisydd hefyd wedi cytuno i 
nifer o amodau y gofynnodd yr Heddlu amdanynt, a ddosbarthwyd i'r Is-bwyllgor.

Amodau a Gytunwyd

Amodau a Gynigir gyda’r Cais

1. Rhaid i'r eiddo osod a chynnal system TCC gynhwysfawr. Cedwir pob 
recordiad am gyfnod o 31 diwrnod o leiaf, gyda stamp dyddiad ac amser. Bydd 



pob recordiad ar gael ar unwaith ar gais yr Heddlu neu swyddog 
awdurdodedig drwy gydol y cyfnod 31 diwrnod blaenorol.

2. Bydd o leiaf 70% o'r ardal gyhoeddus yn cynnwys byrddau a chadeiriau

3. Caiff yr holl brydau eu bwyta gyda chyllyll a ffyrc iawn wrth y byrddau.

4. Bydd gwerthu alcohol i'w yfed yn yr adeilad yn atodol i gymryd pryd bwyd 
sylweddol ac eithrio'r cwsmeriaid hynny yn yr ardal â chroeslinellau fel y nodir 
ar luniad y cynllun trwyddedu. Yn yr ardal â chroeslinellau, bydd bwyd 
sylweddol ar gael drwy'r adeilad bob amser yn ystod yr oriau a ganiateir.

5. Ni chaiff unrhyw un eistedd eu hunain wrth fwrdd, bydd staff yn tywys 
cwsmeriaid i'w bwrdd.

6. Caiff y bwyd ei weini gan wasanaeth gweinydd/gweinyddes yn unig.

7. Bydd log digwyddiad yn cael ei gadw yn yr eiddo, ac ar gael ar gais i swyddog 
awdurdodedig y Cyngor Dinas neu'r Heddlu. Rhaid ei gwblhau o fewn 24 awr 
i'r digwyddiad a bydd yn cofnodi'r canlynol: 

(a) yr holl droseddau sy'n cael eu hadrodd i'r lleoliad 
(b) pob achos o droi allan cwsmeriaid 
(c) unrhyw gwynion a dderbyniwyd ynghylch trosedd ac anhrefn 
(ch) unrhyw achosion o anhrefn 
(d) pob atafaeliad cyffuriau neu arfau ymosodol 
(dd) unrhyw ddiffygion yn y system CCTV, offer chwilio neu offer sganio 
(e) unrhyw wrthodiad i werthu alcohol 
(f) unrhyw ymweliad gan awdurdod perthnasol neu wasanaeth brys.

8. Rhaid i Ddeiliad y Drwydded Safle sicrhau bod yr holl staff a gyflogir yn y 
fangre y mae eu dyletswyddau'n cynnwys gwerthu neu gyflenwi alcohol yn 
ymgymryd â, ac yn cwblhau, rhaglen hyfforddiant berthnasol cyn iddynt gael 
eu hawdurdodi i werthu neu gyflenwi alcohol. Bydd hyfforddiant o'r fath yn 
cynnwys rhoi dealltwriaeth i staff o:

(a) Yr angen i sicrhau gwerthu a chyflenwi alcohol yn gyfrifol 
(b) Yr angen i wrthod gwerthu a chyflenwi alcohol i bobl sy'n 
feddw neu dan oed 
(c) Yr angen i geisio gwirio oedran credadwy gan bersonau sy'n 
dymuno cael eu gwerthu neu eu cyflenwi alcohol a all 
ymddangos o dan 18 oed 

9. Bydd arwyddion priodol yn yr eiddo yn gofyn i gwsmeriaid adael yn dawel.

10. Bydd yr holl ddrysau a ffenestri allanol yn yr adeilad yn aros ar gau bob amser 
pan ddarperir adloniant rheoledig ac eithrio ar gyfer mynd i mewn ac allan.

11. Bydd yr holl ddrysau ymadael yn cael eu gwirio'n rheolaidd a bydd yr holl 
ddrysau tân yn cael eu cadw'n ddirwystr ac yn cau eu hunain yn effeithiol. 



Bydd yr holl offer ymladd tân yn cael eu gwirio'n rheolaidd i sicrhau eu bod yn 
gweithio'n gywir.

12. Bydd staff yn gwirio'r adeilad yn rheolaidd yn ystod yr oriau agor er mwyn 
sicrhau bod yr adeilad yn lân ac yn daclus

13. Bydd gwydrau gwag yn cael eu casglu'n rheolaidd ac ymdrinnir ag unrhyw 
ollyngiadau cyn gynted ag sy'n ymarferol.

14. Bydd yr adeilad yn gweithredu polisi “Her 25” lle bydd gofyn i unrhyw un sy'n 
ceisio prynu alcohol sy'n ymddangos i fod o dan 25 oed gael ID ffotograffig i 
brofi ei oedran. Y ffurfiau Hunaniaeth a argymhellir a dderbynnir yw pasbortau, 
trwyddedau gyrru gyda chardiau ffotograff, Hunaniaeth filwrol ffotograffig neu 
gardiau prawf oedran sy'n dwyn y marc hologram ‘PASS’.

Amodau a Gytunwyd gyda Thrwyddedu Heddlu Caerdydd

1. Ni fydd bar ar gyfer dosbarthu alcohol yn cael ei osod yn yr ardal allanol.

2. Ar ddiwrnodau digwyddiadau mawr yng Nghanol Dinas Caerdydd ni chaniateir 
unrhyw lestri gwydr yn yr ardal allanol.

3. Caiff system teledu cylch cyfyng ei gosod i safon a gytunir gyda Heddlu De 
Cymru. Bydd rhaid 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 ardal lle mae 
gan y cyhoedd fynediad ato (ac eithrio tai bach) gan gynnwys pob mynedfa ac 
allanfa cyhoeddus a mannau allanol a ddefnyddir gan gwsmeriaid.  Caiff 
delweddau eu cadw am leiafswm o 31 diwrnod.

4. Caiff y delweddau eu darparu i gyflogai awdurdodedig yr Heddlu ar gais yn 
syth pan fo’r eiddo ar agor ac ar bob adeg arall cyn gynted ag y bo’n 
ymarferol. Hyfforddir staff yn ddigonol i hwyluso’r uchod. 

5. Ni chaniateir chwarae unrhyw gerddoriaeth wedi'i recordio yn yr ardal y tu 
allan ar ôl 23:00 bob dydd. 

6. Ni fydd adloniant o natur rywiol fel stripio neu ddawnsio glin. 

Trafodwyd deinameg yr adeilad a'r lle ar gyfer byrddau a chadeiriau.  Byddai'r adeilad 
yn gweithredu o 10:00 i 00:30 bob dydd ac yn darparu cerddoriaeth wedi'i recordio.  
Cyfeiriwyd at y cynlluniau a lleoliad y stolion bar sefydlog.  Gallai'r eiddo fasnachu 
hefyd heb i bobl brynu pryd bwyd bwrdd, a oedd yn caniatáu rhywfaint o 
hyblygrwydd.  

Tynnodd yr ymgeisydd sylw at gynlluniau sydd ar waith i ymdrin â materion sŵn.  
Cydnabuwyd na allai'r eiddo fasnachu pe bai'n achosi niwsans i drigolion.  Ni fyddai'r 
golau o'r adeilad yn achosi niwsans i breswylwyr ac ni chaniateir mygdarthau na 
stêm i'r ardaloedd preswylwyr.

Byddai'r Rheolwr Cyffredinol yn monitro mynediad i'r giât gymunedol, a gellid mynd i'r 
afael â hyn gyda landlord yr adeilad pe byddai angen iddo newid. Os oedd angen 
newid mynediad i'r giât, byddai'r adeilad yn talu'r costau.



Hysbyswyd yr Is-bwyllgor o weithrediadau'r adeilad a oedd yn sefydliad pen uchel.  
Cyfeiriwyd at y bwydlenni, gan nodi pris bwyd a diod.  Nid oedd yr adeilad yn cael ei 
redeg fel lleoliad yfed ond safle bwyty pen uchel gydag awyrgylch o ansawdd. 

Cytunodd yr Ymgeisydd na fyddai unrhyw ddanfoniadau gwastraff yn gweithredu cyn 
8:00am. 

Cwestiynau gan yr Is-bwyllgor

Gofynnodd yr Is-bwyllgor gwestiynau ynghylch y polisi ysmygu.  Roedd polisi clir ar 
waith na fyddai staff yn ysmygu yn yr eiddo.  Byddai cwsmeriaid yn cael eu cyfeirio i 
ffwrdd o fynedfa'r eiddo ac i leoliad addas ymhellach i lawr y stryd.

Roedd gan yr adeilad dîm o reolwyr a oedd yn monitro mynediad ac allanfa 
cwsmeriaid.  Hyfforddwyd yr holl staff yn unol â hynny drwy'r Academi Hyfforddiant 
Ivy Collection, a oedd yn rhaglen barhaus.

Hysbyswyd yr Is-bwyllgor y byddai gan reolwyr raglen gyfathrebu ar waith a fyddai 
hefyd yn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cwestiynau gan yr Heddlu

Roedd yr Heddlu dan yr argraff y byddai'r adeilad yn cael ei ddefnyddio'n bennaf fel 
bar ac roedd yn hanfodol bod Goruchwylwyr Drysau Awdurdod y Diwydiant 
Diogelwch yn cael eu defnyddio i fonitro ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Esboniodd yr Ymgeisydd sut y defnyddiwyd ardal y bar fel man aros ac os nad oedd 
byrddau ar gael, gellid prynu bwyd yn y lle hwnnw.  Bwyty oedd yr adeilad ac 
weithiau gellid prynu diodydd wrth brynu pryd bwyd neu fyrbryd.

Hyfforddwyd y staff i gyd yn unol â hynny yn enwedig pan gynhaliwyd digwyddiadau 
yng nghanol y ddinas. Roedd gan y Grŵp 32 o leoliadau ledled y wlad nad oeddent 
erioed wedi profi problemau corfforol o gwsmeriaid.

Crynodeb yr Heddlu

Roedd pryder ynglŷn â nifer y bobl sy'n yfed yn yr eiddo heb fwyta bwyd.  Roedd hwn 
yn gweithredu fel bar yn bennaf a fyddai'n arwain at niwsans sŵn ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.

Os oedd yr Is-bwyllgor o blaid caniatáu'r cais rhaid i Oruchwylwyr Drysau Awdurdod 
y Diwydiant Diogelwch gael eu cyflogi yn yr eiddo i ddelio â materion posibl yn 
enwedig ar ddiwrnodau digwyddiadau mawr.

Crynodeb y Partïon â Diddordeb

Roedd y preswylwyr yn pryderu bod y safle'n gweithredu fel bar ac nid fel bwyty.  
Roedd sŵn yn bryder a hefyd trosglwyddiad sŵn i gartrefi preswylwyr.  Roedd yna 
hefyd fater o lygredd golau gyda goleuadau fflachio posibl.   Roedd yn rhaid mynd i'r 
afael â gwaredu gwastraff hefyd, ynghyd â'r oriau agor ar gyfer Nos Galan.

Crynodeb yr Ymgeisydd



Sicrhaodd yr Ymgeisydd y trigolion na fyddai unrhyw broblemau gyda goleuadau 
llachar.  Byddai sŵn yn cael ei fonitro ac roedd dim goddefgarwch gyda niwsans sŵn.

Roedd yr ymgeisydd wedi gofyn am y 30 munud ychwanegol i 00:30 er mwyn 
caniatáu amser yfed.

Nid oedd angen Staff Drws, gan fod tîm arbenigol yn delio â rheoli'r fynedfa / allanfa 
ac nid oedd unrhyw dystiolaeth o faterion yn y 32 lleoliad arall.  Mae Gwasanaeth 
Gofal Cwsmeriaid yn cael ei werthfawrogi'n hynod o uchel gan fod hwn yn sefydliad 
pen uchel a oedd yn gweithredu fel bwyty sy’n bennaf yn gweini bwyd a diod o 
ansawdd uchel. 

PENDERFYNWYD: Bod yr Is-bwyllgor, ar ôl ystyried yr holl wybodaeth; ac yn unol â 
gofynion Deddf Trwyddedu 2003, Cyfarwyddyd Adran 182 a Datganiad Polisi 
Trwyddedu yr Awdurdod Trwyddedu ei hun, yn CYTUNO cais yr ymgeisydd. Ond er 
mwyn mynd i'r afael â phryderon a oedd gan yr Is-bwyllgor ynghylch diwrnodau 
digwyddiadau mawr a gwerthu alcohol, teimlai'r Is-bwyllgor ei bod yn briodol 
ychwanegu'r amodau canlynol:

1. Bydd system radio a gymeradwywyd gan Heddlu De Cymru yn cael ei 
defnyddio yn yr eiddo bob amser mae gweithgareddau trwyddedadwy yn 
digwydd.

2. Ar ddiwrnodau a ddynodwyd yn ‘Ddyddiau Digwyddiadau Mawr’ gan Heddlu 
De Cymru, bydd dau aelod o staff drws Awdurdod y Diwydiant Diogelwch yn 
cael eu cyflogi yn yr eiddo yn ystod yr oriau agor. 

3 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI) 

Dim

Daeth y cyfarfod i ben am Time Not Specified


