
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 15 TACHWEDD 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Bowen-Thomson a/ac Derbyshire 
 

23 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
24 :   CAIS AM GANIATÂD TRWYDDED SAFLE - KFC, HEOL EGLWYS FAIR  
 
Ymgeiswyr:  Demipower (2017) Ltd.  
   cynrychiolwyd gan Matthew Phipps  
 
Awdurdod Cyfrifol: Yr Heddwas John Marchant a'r Sarsiant Justin    
  Hardwick 
 
 
Y Cais 
 
Mae cais am Drwydded Safle wedi’i dderbyn gan Demipower (2017) Ltd mewn 
perthynas â KFC, 112 Heol Eglwys Fair, Caerdydd. 
 
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol: 
 
(1) Mewn perthynas â’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol:  
 

(i) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (dan do ac awyr agored) 
 
(2) Disgrifiad o’r Safle (fel y nodwyd gan yr ymgeisydd): 

 
“Defnyddio'r adeilad fel safle bwyd parod lle bydd bwyd poeth yn cael ei werthu 
saith diwrnod yr wythnos  
at ddibenion prydau parod, prydau i'w danfon gartref ac i'w bwyta yn yr adeilad.” 
 

(3) Oni bai y nodir fel arall gall y safle agor i’r cyhoedd yn ystod yr oriau canlynol ac 
unrhyw oriau canlyniadol i’r amseroedd ansafonol:  
 
Dydd Llun i Ddydd Sul 10:00 i 00:30 
 

(4) Darparu gweithgareddau trwyddedadwy yn ystod yr oriau canlynol: 
 
a) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (y tu mewn a’r tu allan):  
 
Dydd Llun i Ddydd Sul 23:00 i 00:30 

 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 



Ar ddechrau'r gwrandawiad nododd Matthew Phipps y bu rhywfaint o ddeialog 
adeiladol rhwng yr ymgeiswyr a'r awdurdod cyfrifol.  Daethpwyd i gytundeb ynghylch 
yr amodau arfaethedig a nodwyd yn y sylwadau ysgrifenedig a dderbyniwyd gan 
Heddlu De Cymru.   Aeth Mr Phipps i'r afael â phob amod yn ei dro.  Derbyniwyd 
mwyafrif yr amodau, diwygiwyd rhai a thynnwyd un yn ôl. Roedd Mr Phipps hefyd 
wedi cydnabod bod yr adeilad o fewn yr Ardal Effaith Gronnol ond gan fod trwydded 
safle eisoes ar waith, ni fyddai unrhyw effaith gronnol net. Dywedodd Mr Phipps pe 
bai'r cais yn cael ei ganiatáu heddiw byddent yn ildio'r drwydded ar gyfer Papa 
Panda. 
 
Yr amodau y cytunwyd arnynt oedd  
 
1. Caiff system teledu cylch cyfyng ei gosod i safon a gytunir gyda Heddlu De 

Cymru. Fe’i cynhelir ac fe’i gweithredir pan fo’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 y darluniau eu cadw am o leiaf 31 
diwrnod. Bydd y delweddau'n cael eu dangos i un o weithwyr yr Heddlu neu 
Swyddog Trwyddedu awdurdodedig Cyngor Caerdydd ar unwaith ar gais a'u 
cynhyrchu mewn fformat hawdd ei chwarae o fewn 24 awr pan fydd yr adeilad 
ar agor ac ar bob adeg arall cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, a bydd 
unrhyw gynhyrchiad yn destun Gofynion Diogelu Data. Bydd nifer ddigonol o 
staff hyfforddedig i hwyluso'r uchod. 
 

2. Ar Ddiwrnodau Digwyddiad Mawr bydd o leiaf dau oruchwyliwr drws 
cofrestredig Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (ADD) yn cael eu cyflogi yn yr 
adeilad o naill ai 6.00pm y diwrnod hwnnw ond dim llai na phedair awr cyn 
dechrau'r digwyddiad, pa un bynnag sydd gyntaf, nes cau'r adeilad. 
 

3. Bydd o leiaf dau oruchwyliwr drws cofrestredig ADD yn cael eu cyflogi ar 
ddyletswydd o 21:00 nes eu bod yn agos, pan fyddant ar agor i'r cyhoedd y tu 
hwnt i 00:30. 
 

4. Pan gyflogir goruchwylwyr drws sydd wedi'u cofrestru ag ADD yn yr adeilad, 
byddant yn defnyddio o leiaf un ddyfais fideo a wisgir ar y corff.  Bydd unrhyw 
ddyfais o'r fath yn gallu recordio recordiadau sain a delweddau gweledol.  Bydd 
y recordiadau'n cael eu cadw am o leiaf 31 diwrnod ac yn cael eu cynhyrchu i 
weithiwr Heddlu mewn fformat hawdd ei chwarae, o fewn 24 awr pan fydd yr 
adeilad ar agor ac ar bob adeg arall cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol.  
Bydd nifer ddigonol o staff hyfforddedig i hwyluso'r uchod. 
 

5. Bydd y Goruchwylydd Safle Dynodedig yn cadw cofrestr dyletswydd o bob 
aelod o staff diogelwch ac ar y drws.   Rhaid i’r gofrestr hon gynnwys enw a rhif 
cofrestru ADD yr unigolyn a gyflogir, amser a dyddiad dechrau/gorffen 
dyletswydd gyda chydnabyddiaeth wedi’i llofnodi gan yr unigolyn hwnnw.   
Rhaid i’r gofrestr gynnwys manylion y cwmni a gyflogir neu sut y cafwyd 
gwasanaethau’r unigolyn hwnnw.   Cedwir y gofrestr fel y gall aelod o staff yr 
heddlu neu swyddog awdurdodedig y Cyngor ei archwilio.   Rhaid cadw'r 
gofrestr am gyfnod o dair blynedd. 
 

6. Rhaid cadw cofnod digwyddiad yn yr adeilad a'i gynnal ar y safle am gyfnod o 
ddeuddeng mis.  Bydd ar gael ar gais i aelod o staff yr heddlu a bydd yn 



cofnodi'r canlynol: 
 
a) yr holl droseddau ag adroddwyd i'r lleoliad 
b) unrhyw gwynion a dderbynnir 
c) unrhyw ddigwyddiadau o anhrefn 
ch) unrhyw achosion o daflu rhywun allan o’r safle 
d) unrhyw ymweliad gan gynrychiolydd o awdurdod cyfrifol neu aelod o'r 
gwasanaethau brys  
dd) unrhyw fethiannau yn y system teledu cylch cyfyng 
 

7. Bydd arwyddion yn cael eu harddangos yn amlwg wrth yr allanfeydd, gan ofyn i 
gwsmeriaid adael yr adeilad a'r ardal gyfagos mewn modd tawel trefnus. 
 

8. Rhaid i'r adeilad weithredu system radio sy'n cael ei monitro gan Heddlu De 
Cymru bob amser pan fydd yr adeilad ar agor i'r cyhoedd. 
 

Dywedodd Mr Phipps y bydd nifer o'r amodau y cytunwyd arnynt yn disodli'r rhai a 
nodir yn yr amserlen weithredu a gyflwynwyd gyda'r cais. 
 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Dywedodd Sarsiant Hardwick yr ystyriwyd bod yr amodau y cytunwyd arnynt yn 
briodol ac yn gymesur.  Mae gan Heddlu De Cymru bryderon o hyd ond maent yn 
barod i ganiatáu i KFC weithredu a gweithredu eu polisïau eu hunain.  Os na fydd y 
polisïau hynny'n gweithio yna efallai y bydd angen ymyrryd. 
 
PENDERFYNWYD: Ar ôl ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â gofynion Deddf 
Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Pholisi Datganiad Trwyddedu’r Awdurdod 
Trwyddedu ei hun, CYMERADWYODD yr Is-Bwyllgor y cais am drwydded safle, yn 
amodol ar yr amodau y cytunwyd arnynt.  
 
 
25 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.00 am 
 


