
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD MAWRTH, 24 MEDI 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire a/ac Lancaster 
 

7 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
8 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
PENDERFYNWYD - Gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o’r eitem 
ganlynol yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i 
diwygiwyd) gan fod yr eitem yn cynnwys gwybodaeth a eithrir am y disgrifiad a 
gynhwysir ym mharagraff 7 Rhan(nau) 4 a 5 Adran 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 
(fel y’i diwygiwyd).  
 
‘Gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw gamau a gymerwyd neu sydd i'w cymryd 
mewn cysylltiad ag atal, ymchwilio neu erlyn troseddau.’ 
 
9 :   HYSBYSIAD O GAIS I ADOLYGU TRWYDDED SAFLE  
 
Awdurdodau Cyfrifol:  Y Sarjant Justin Hardwicke, Heddlu De Cymru,  
      Y Cwnstabl Rob Gunstone, Heddlu De Cymru 
     Tony Bowley, Heddlu De Cymru 
 
Trwyddedai:     Brian Barton, Deilydd Trwydded 
     Carly Ellaway, Rheolwr 
     Cynrychiolwyd gan Matthew Phipps  
 
 
Y Cais 
 
Mae cais am Adolygiad yn unol ag Adran 53A Deddf Trwyddedu 2003, wedi ei 
dderbyn yn achos Clwb Cymdeithasol Morfa Pengam «Premises_Postcode» sy’n dal 
Trwydded Safle yn caniatáu alcohol i gael ei fanwerthu.   Gwnaed y cais ar ran Prif 
Gwnstabl Heddlu De Cymru a chyflwynwyd Tystysgrif a arwyddwyd gan swyddog 
heddlu ar lefel Uwch-arolygydd neu uwch.  
 
Cynhaliwyd cyfarfod ar 30 Awst 2019 i ystyried a ddylid gorfodi camau dros dro cyn 
i’r cais gael ei ystyried ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori.  Yn y cyfarfod hwn, 
gohiriodd yr Is-bwyllgor Trwyddedu y Drwydded Safle nes i’r gwrandawiad adolygiad 
llawn gael ei gynnal.  Yn dilyn y cyfarfod, apeliodd deilydd y drwydded benderfyniad y 
Pwyllgor.   
 
Ar 3 Medi, cynhaliwyd cyfarfod i ystyried yr apêl a pha un a ddylid tynnu’r camau dros 
dro yn ôl neu eu diwygio.  Ar ôl ystyried yr apêl a’r dystiolaeth oedd ar gael 
penderfynwyd diwygio’r camau dros dro fel a ganlyn: 
 



a) Bydd y drwydded safle yn dal wedi’i gohirio nes y caiff ei chadarnhau - gyda sêl 
bendith Heddlu De Cymru bod y system camerâu cyfyng bresennol yn 
cydymffurfio ag Amod 6 Atodiad 2 y Drwydded Safle, a bod y trefniadau o ran 
cynhyrchu delweddau ar frys ar gais gan staff hyfforddedig yn eu lle;  

b) Dim yfed alcohol yn yr ardaloedd yn yr awyr agored  
c) Ar nos Wener a nos Sadwrn rhwng 8pm a chau’r safle, dylid cyflogi lleiafswm o 

ddau oruchwylydd ar y drws sydd wedi’u cofrestru gydag Awdurdod y Diwydiant 
Diogelwch.   Bydd gan y staff ADD ar y drysau declynnau synhwyro metel a 
gymeradwywyd gan Heddlu De Cymru.   

 
PENDERFYNWYD – Wedi ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â gofynion Deddf 
Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Pholisi Datganiad Trwyddedu yr Awdurdod 
Trwyddedu, GWRTHODODD yr Is-bwyllgor y drwydded safle.  Derbyniodd yr Is-
Bwyllgor bod y safle’n gwasanaethu’r gymuned leol o ran digwyddiadau chwaraeon 
ac elusennol ac yn cryfhau’r cyflwyniadau gan y gymuned leol sy’n cefnogi’r 
ymgeisydd.   Ystyriodd aelodau’r dystiolaeth a roddwyd gan Heddlu De Cymru sy’n 
dangos bod y safle, dros amser wedi cael ei gysylltu ag achosion o dor-cyfraith ac 
anhrefn difrifol, a’r defnydd a’r cyflenwad o sylweddau a reolir, a’r effaith gaiff hyn ar y 
gymuned ehangach.   
 
PENDERFYNWYD - Bod yr Is-Bwyllgor yn fodlon y dylid rhoi’r  mesurau dros dro ar 
waith nes bod unrhyw apêl yn cael ei benderfynu.   
 
10 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 3.30 pm 
 


