
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 20 MEDI 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Lancaster(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Bowen-Thomson a/ac Jacobsen 
 

4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
5 :   CAIS AM DRWYDDED SAFLE – CHICKEN COTTAGE, HEOL EGLWYS 

FAIR  
 
Ymgeiswyr:   cynrychiolwyd gan Shafiq Hassan 
 
Awdurdodau Cyfrifol: Claire Dewhurst a Tony Bowley,  

Heddlu De Cymru 
Rhys Morgan, Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 

 
Pobl Eraill: Y Cynghorydd Norma Mackie 
 
Y Cais 
 
Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan Mohammad Ashraf mewn perthynas â 
Chicken Cottage, 108 Heol Eglwys Fair, Caerdydd. 
 
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol: 
 
(1) Mewn perthynas â’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol: 

 
Darparu lluniaeth hwyr y nos (dan do) 

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

 
 “Siop llawr gwaelod sy’n gweini bwyd poeth i’w fwyta yn y siop ac i fynd ag ef 
gyda chi.”  

 
(3) Oni bai y nodir fel arall caiff 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 Gwener i ddydd Sul: 08:00 tan 04:00  
 

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

Darparu lluniaeth hwyr y nos: 
 

Dydd Gwener i ddydd Sul: 23:00 tan 04:00  
 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 



Siaradodd PC Claire Dewhurst ger bron yr Is Bwyllgor ar ran Heddlu De Cymru.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y safle yn ardal y Polisi Effaith Gronnol a bod Heddlu 
De Cymru yn gwrthwynebu cymeradwyo trwydded safle ar seiliau atal trosedd ac 
anhrefn ac atal niwsans cyhoeddus.  Roedd yr ymgeiswyr yn ceisio trwydded safle 
newydd ar gyfer lluniaeth gyda’r hwyrnos.  Roedd y drwydded flaenorol wedi dod i 
ben ar 19 Rhagfyr 2017. 
 
Rhestrodd PC Dewhurst yr amodau a gynigiwyd gan yr ymgeisydd a’r amodau a 
awgrymwyd gan Heddlu De Cymru, pe bai’r Is-bwyllgor yn bwriadu cymeradwyo’r 
cais. 
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wylio’r fideo TCC o aflonyddiad ar y safle.  Roedd y safle ar 
agor ar ôl 2300 ac yn gwerthu bwyd poeth heb drwydded.  Nid oedd unrhyw staff 
diogelwch yn bresennol ar yr amser.  Adroddwyd y digwyddiad i Heddlu De Cymru 
gan aelod o’r cyhoedd a ddim gan unrhyw aelod o staff yn y safle.  Dechreuodd yr 
aflonyddiad yn y safle gan waethygu y tu allan i’r safle nes y ymyrrodd marsial y nos.  
 
Aeth Heddlu De Cymru i’r safle. Nid oedd y rheolwr, Mr Ashraf, yn gallu lawrlwytho’r 
fideo TCC.  Hefyd nid oedd y safle yn gweithredu system Radionet a hefyd nid oedd 
staff yn ymwybodol o’r amod sy’n atal plant rhag bod ar y safle ar ôl 2300. Rhoddwyd 
rybudd ar lafar i Mr Ashraf. 
 
Ar 17 Gorffennaf 2019, derbyniodd Heddlu De Cymru hysbysiad gan Gyngor 
Caerdydd fod y Cwmni oedd gan y drwydded wedi’i derfynu.  Cyhoeddodd Heddlu 
De Cymru hysbysiad i gyfreithiwr yr ymgeisydd yn rhoi gwybod iddo bod yn rhaid 
iddo stopio unrhyw weithgarwch trwyddedadwy a cheisio trwydded safle newydd.  
Roedd y safle wedi bod yn gweithredu heb drwydded am oddeutu 18 mis. 
 
Gan ymateb i gwestiwn gan aelod o’r Is-bwyllgor, dywedodd PC Dewhurst y 
ymestynnwyd yr amod sy’n gwahardd plant o’r safle, fel y argymhellwyd yn y 
sylwadau ysgrifenedig gan Heddlu De Cymru, o 2230 tan 2300 oedd yn unol â’r safle 
arall yn yr ardal. 
 
Siaradodd Rhys Morgan o’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir gerbron yr Is-
bwyllgor.  Dywedwyd wrth yr Aelodau, gan fod y safle yn ardal y Polisi Effaith 
Gronnol, fod adrannau 7.5 a 8.0 y Datganiad Polisi Trwyddedu’n berthnasol, gan fod 
rhagdybiaeth wrthbrofadwy y byddai unrhyw geisiadau newydd yn cael eu gwrthod 
oni bai na all yr ymgeiswyr ddangos y byddai effeithiol niweidiol ar yr amcanion 
trwyddedu o ganlyniad i weithredu'r safle.  Barn Trwyddedu Cyngor Caerdydd oedd 
bod yr ymgeiswyr wedi methu â dangos hyn. 
 
Roedd y safle yn cynnig bwyd tecawê ac yn y categori ‘coch’ risg uchel yn y 
Datganiad Polisi Trwyddedu.  Nid oedd llawer o gyfeiriad nac unrhyw gyfeiriad at sut 
y byddai ymgeiswyr yn hyrwyddo'r amcanion trwyddedu yn y cais.  Roedd angen i'r 
ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o hyn er mwyn anwybyddu’r rhagdybiaeth 
wrthbrofadwy. 
 
Hefyd gofynnodd Rhys Morgan i’r Aelodau ystyried nifer y cartrefi sy’n tyfu yng 
nghanol y ddinas a’r effaith y byddai’r safle yn ei chael arnynt.  Rhoddwyd y Polisi 
Effaith Gronnol ar waith i sicrhau na chollwyd effaith gyfannol safle trwyddedadwy.  
Mae’r Polisi’n berthnasol i ganol y ddinas i gyd, ddim i’r safle hwn yn unig, sydd, fel 
siop tecawê, yn fan sydd â llawer o drosedd ac anhrefn a niwsans cyhoeddus.  



Cwestiynodd Rhys Morgan a yw’r ymgeisydd wedi dangos yn ddigonol na fyddai 
unrhyw effaith niweidiol.  
 
Gofynnodd Aelod a oedd y busnes wedi bod yn masnachu trwy ddefnyddio 
Hysbysiadau o Ddigwyddiadau Dros Dro.  Dywedodd Rhys Morgan y derbyniwyd 5 
cais am Hysbysiad o Ddigwyddiad Dros Dro (TEN) – dychwelwyd 3 o'r rhain gan yr 
oeddent yn cynnwys gwybodaeth annigonol.  Felly roedd y safle wedi bod yn cynnal 
gweithgareddau trwyddedadwy am gyfnod sylweddol heb drwydded neu awdurdod 
perthnasol.  Cyflwynwyd y cais TEN yn dilyn rhybudd ar lafar gan Heddlu De Cymru. 
 
Dywedodd cynrychiolydd yr ymgeisydd na chafodd wybod bod y ceisiadau TEN 
wedi'u gwrthod.  Dywedodd swyddogion y byddai’r hysbysiad yn cael ei anfon i’r 
cyfeiriad e-bost a roddwyd.   
 
Pobl Eraill 
 
Siaradodd y Cynghorydd Norma Mackie gerbron yr Is-bwyllgor fel Aelod Ward 
Cathays. Roedd y Cynghorydd Mackie yn gofidio y byddai cymeradwyo trwydded 
newydd yn cynyddu swm y trosedd ac anhrefn yn ardal y Polisi Effaith Gronnol.  
Roedd hi’n benodol siomedig nad oedd yr ymgeisydd yn gallu mynychu’r 
gwrandawiad.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Mackie fod pen isaf Heol Eglwys Fair yn profi lefelau uchel 
o drosedd ac anhrefn a niwsans cyhoeddus.  Gan gyfeirio at y fideo TCC, credodd y 
Cynghorydd Mackie na ddeliodd y staff yn y safle â’r digwyddiad yn dda gan symud 
yr aflonyddiad i Heol Eglwys Fair lle y byddai’n rhoi pobl eraill mewn perygl.  Hefyd ni 
chyflwynwyd adroddiad i Heddlu De Cymru. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Mackie fod y cais yn cael ei wrthod gan nad oedd y safle’n 
cael ei reoli’n dda ac nad oeddent wedi cydymffurfio ag amodau blaenorol y 
drwydded. 
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Cyflwynodd Mr Hassan y cais.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai’r ymgeiswyr yn 
derbyn yr amodau a nodir yn y sylwadau ysgrifenedig a dderbyniwyd gan Heddlu De 
Cymru, heblaw am yr amod sy’n gofyn bod camera corff yn cael ei wisgo gan staff 
drws cymeradwy ADD. 
 
Dywedodd Mr Hassan mai'r oriau gweithredu y gwnaethpwyd cais amdanynt o 0800 
tan 0400.  Cwtogwyd hyn gan awr wrth gymharu â’r drwydded flaenorol oedd gan y 
safle cyn i’r cwmni gael ei derfynu.  Nid oedd unrhyw gwynion ynghylch sŵn o’r safle 
ac ni chafodd unrhyw ddigwyddiadau eu hadrodd o ran plant yn y safle ar ôl 2230. 
 
Cyfarwyddwyd staff i beidio â bod yn rhan o ddigwyddiadau sy'n cynnwys 
cwsmeriaid.  Mae gan y safle system TCC ar waith ac roedd ymrwymiad i 
gydymffurfio ag unrhyw geisiadau’r heddlu. 
 
Gan ymateb i gwestiwn, dywedodd Mr Hassan y byddai'r amcanion trwyddedu'n cael 
eu cynnal trwy hyfforddiant staff, staff drws ADD a TCC y tu mewn ac y tu allan i’r 
safle.  Cododd Rhys Morgan bryderon nad oedd yr ymgeisydd wedi dangos yn 
ddigonol sut y byddai’n goresgyn y problemau cyfredol a ddim yn cyfrannu atynt. 



 
Dywedodd Mr Hassan nad oedd wedi darllen y Datganiad Polisi Trwyddedu. 
 
Dywedodd PC Dewhurst fod camerâu corff yn cael eu defnyddio mewn llawer o 
safleoedd a’u bod yn effeithiol iawn.  Maent yn darparu tystiolaeth fideo a sain 
hanfodol.  Mae gan bob PC gamera a wisgir ar y corff. 
 
Credodd Aelodau’r Is-bwyllgor ei bod yn hanfodol bod Heddlu De Cymru yn cael 
mynediad syth at fideos TCC gan ei bod yn bwysig nad oedd unrhyw oedi wrth 
ymchwilio i droseddau.  Dywedodd Mr Hassan fod y system TCC mewn swyddfa 
wedi'i chloi ac y byddai'r ymgeiswyr yn gallu darparu TCC o fewn awr o wneud cais. 
 
Crynhoi 
 
Dywedodd PC Dewhurst fod yr ymgeisydd yn parhau i dorri’r gyfraith, ers 19 Rhagfyr 
2017, pan ddaeth y drwydded safle i ben.  Darparwyd tystiolaeth TCC o aflonyddiad 
yn y safle ond ni roddodd yr ymgeiswyr wybod i Heddlu De Cymru am y digwyddiad. 
Nid oedd yr ymgeisydd yn ymwybodol o'r Polisi Effaith Gronnol ac amodau’r 
drwydded. 
 
Dywedodd Rhys Morgan nad oedd yr ymgeiswyr yn gallu dangos cydymffurfiaeth ac 
anogodd yr Is-bwyllgor i wrthod y cais gan fod tystiolaeth annigonol y byddai'r 
amcanion trwyddedu'n cael eu hyrwyddo.  Roedd yr ymgeisydd yn dibynnu ar 
amodau Heddlu De Cymru.  Dywedodd Rhys Morgan nad oedd ganddo ffydd yn 
rheolwyr y safle. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Mackie fod ganddi rai pryderon cychwynnol ond ei bod 
bellach yn fwy pryderus ar ôl clywed y sylwadau gan gynrychiolydd y cais.  Nid oedd 
yr ymgeiswyr yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau ac nid oedd yn bresennol yn y cyfarfod. 
 
Dywedodd Mr Hassan ei fod wedi cynghori ei gleient i beidio â dod i’r gwrandawiad.  
Derbyniwyd holl amodau'r heddlu, heblaw am yr un sy'n gofyn am gamera corff.  Nid 
oes unrhyw niwsans wedi’i adrodd yn y safle yn y 25 mlynedd mae wedi bod yn 
gweithredu. 
 
PENDERFYNWYD: Wedi ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â gofynion Deddf 
Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Pholisi Datganiad Trwyddedu yr Awdurdod 
Trwyddedu, GWRTHOD y cais.  Mae’r safle mewn ardal lle mae Polisi Effaith 
Gronnol ar waith sy'n creu’r rhagdybiaeth wrthbrofadwy y caiff unrhyw geisiadau 
newydd am neu geisiadau i amrywio Trwyddedau Safle eu gwrthod neu'u cyfyngu oni 
bai y gall yr ymgeisydd ddangos yn llwyddiannus na fydd cymeradwyo'r cais yn 
ychwanegu at yr effaith gronnol yn yr ardal.  Credodd yr Is-bwyllgor fod yr ymgeisydd 
wedi methu â dangos hyn yn llwyddiannus. 
 
 
 
6 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.30 am 



 


