
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 31 IONAWR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Derbyshire(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Asghar Ali a/ac Goddard 
 

32 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
33 :   CAIS AM DRWYDDED SAFLE - CHILLI FLAMES, HEOL EGLWYS FAIR  
 
Ymgeiswyr: Mr Tahir Nadeem (TN Ventures Ltd) a gynrychiolir gan Mr 

Dan Dyson (bargyfreithiwr)  
 
Awdurdodau Cyfrifol:  Tony Bowley, Swyddog Trwyddedu, Heddlu De Cymru 

Rhys Morgan, Swyddog Trwyddedu, Gwasanaethau 
Rheoliadol a Rennir.  

 

Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan TN Ventures Limited mewn perthynas â Chilli 

Flames, 95 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DX.  

 

Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol:  

 

(1) Mewn perthynas â’r gweithgareddau trwyddedadwy:   

    (i) darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos (dan do) 

 

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

    "Bwyty a siop tecawe ar y llawr gwaelod ac yn yr islawr" 

 

(3) 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 i 04:00  

 

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

     a) Darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos: 

             Dydd Llun i Ddydd Sul 23:00 i 04:00 

 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Eglurodd Mr Bowley mai dyma'r tro cyntaf iddynt dderbyn cais ar gyfer y safle 
penodol hwn.  Esboniodd fod PC Gunstone wedi ymweld â'r safle i ymchwilio i 
ddigwyddiad a oedd wedi digwydd y tu allan i'r safle; roedd yn gofyn am gael gweld y 
TCC o Chilli Flames, nid oedd y gweithiwr yn gallu chwarae’r fideo na rhoi’r TCC, a 
phan ofynnwyd iddo ddangos trwydded, nid oedd yn gallu dangos un.   Yna, 
siaradodd Heddlu De Cymru â'r perchennog, Mr Jamal yng Nghaerlyr a gofynnodd 
am y drwydded; dangosodd y caniatâd cynllunio gan ddweud ei fod yn credu mai 
dyna'r unig beth yr oedd ei angen arno i weithredu; felly roedd y busnes wedi bod yn 
gwerthu bwyd poeth heibio 11pm heb drwydded ers 2 flynedd.  Nid oedd Heddlu De 



Cymru yn hapus am y ffaith eu bod wedi bod yn gweithredu ers 2 flynedd mewn ardal 
effaith gronnol.  Eglurodd Mr Bowley fod Mr Jamal yn berchen ar 3 busnes yng 
Nghaerlŷr ac 8 arall ledled y DU felly mae'n gwybod am gael trwyddedau safle 
 
Nododd Mr Bowley fod Mr Nadeem yn gwneud cais am y drwydded heddiw ac roedd 
Heddlu De Cymru yn gwrthwynebu yn unol ag amcanion trwyddedu Trosedd ac 
Anhrefn, Diogelwch y Cyhoedd ac Amddiffyn Plant rhag Niwed; ychwanegodd, pe 
bai'r is-bwyllgor yn bwriadu rhoi’r drwydded, yna hoffai’r heddlu weld yr amodau yr 
oedd wedi'u cynnwys yn atodiad yr adroddiad. 
 
Diogelwch y Cyhoedd – nid oedd yr islawr yn addas ar gyfer cwsmeriaid, roedd un 
fynedfa ac allanfa a pheiriant coginio ar ben y grisiau.  Cytunodd yr ymgeisydd i 
ddileu’r islawr o’r cais. 
 
Trosedd ac Anhrefn - Cyfeiriodd Mr Bowley at y ffaith bod y polisi dirlawnder yn 
seiliedig ar dystiolaeth a chyfeiriodd at dudalen 53 y polisi trwyddedu. 
 
Roedd ystadegau'r heddlu wedi'u rhoi hyd at 31 Rhagfyr 2019; ar gyfer Heol Eglwys 
Fair yn unig yr oedd y rhain; nid unrhyw o’r ffyrdd oddi arni na’r arcedau.   Credodd 
Mr Bowley fod yr ystadegau'n dangos bod llawer gan yr Heddlu i’w wneud yn barod. 
 
Nododd Mr Bowley fod yr ymgeisydd wedi cyflwyno ffotograff yn dangos y safle a'r 
rhai gerllaw, gan roi manylion oriau trwydded y safleoedd cyfagos hyn.  Er cyd-
destun eglurodd Mr Bowley fod McDonalds, sydd gyferbyn â'r safle wedi cael 109 o 
achosion y llynedd a bod dros hanner y rhain wedi digwydd rhwng 9pm a 6am.  
Ychwanegodd fod yn yr ardal o amgylch y safle amrywiaeth o safleoedd economi’r 
nos a byddai caniatáu'r cais hwn yn cyfrannu at yr effaith negyddol ar yr ardal effaith 
gronnol. 
 
Gofynnodd Mr Dyson a oedd trwydded McDonalds erioed wedi’i hadolygu a 
dywedwyd wrtho nad oedd hyn wedi digwydd.  
 
Gwnaeth Mr Dyson gyfeiriad at ddigwyddiad diweddar lle ymosodwyd ar 2 heddwas 
a gofynnodd pa mor agos oedd y safleoedd trwyddedig agosaf.  Eglurodd Mr Bowley 
y byddent wedi bod tua 300 metr i ffwrdd. 
 
Gofynnodd Mr Dyson am eglurhad ynghylch pa bryd y gofynnwyd am fideos o'r 
camerâu cylch cyfyng.  Eglurodd Mr Bowley y byddai wedi bod o fewn 5 diwrnod i'r 
digwyddiad ddigwydd ac yn rhan o'r broses ymchwilio.  Gofynnodd Mr Dyson, pe bai'r 
CCTV wedi bod yn gweithredu, a fyddai wedi bod o gymorth i'r heddlu a dywedwyd 
wrtho y byddai wedi bod o gymorth. 
 
Gan gyfeirio at ystadegau'r heddlu, gofynnodd Mr Dyson a oedd unrhyw dystiolaeth o 
ddigwyddiadau'n ymwneud â safleoedd lluniaeth yn hwyr yn y nos unigol ac eithrio 
McDonalds.  Dywedodd Mr Bowley nad oeddent yn ymwneud ag unrhyw safle unigol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a yw unrhyw ddigwyddiadau wedi digwydd ar y safle tra'r mae 
wedi bod yn gweithredu, a dywedwyd wrthynt nad yw unrhyw ddigwyddiadau wedi 
bod. 
 



Gofynnodd yr Aelodau a oedd yr heddlu wedi gweld llyfr digwyddiadau yn y safle, a 
dywedwyd wrthynt nad oedd yr heddlu'n ymwybodol a oedd llyfr digwyddiadau ar y 
safle. 
 
Eglurodd Rhys Morgan i’r is-bwyllgor fod y cais hwn am weithredu ar ôl 23:00.  
Dywedodd fod amserlen weithredu yr ymgeisydd yn sôn am deledu cylch cyfyng ond 
dim byd mwy yn ymwneud â'r polisi effaith gronnol.  Roedd yr ymgeisydd wedi 
pwysleisio na fyddai unrhyw alcohol yn cael ei werthu a fydd felly'n lliniaru unrhyw 
faterion yn ymwneud ag alcohol.  Cyfeiriodd Mr Morgan at dudalen 53 y polisi a 
thystiolaeth gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol ac eraill bod digwyddiadau'n digwydd pan 
fydd pobl yn ymgynnull mewn safleoedd lluniaeth hwyr yn y nos.  Cyfeiriodd Mr 
Morgan at Bennod 8 y polisi ac at y ffaith bod y safle yn y categori coch; esboniodd 
fod rhagdybiaeth wrthbrofadwy y byddai’r cais yn cael ei wrthod oni bai y gall yr 
ymgeisydd argyhoeddi’r is-bwyllgor y gall oresgyn y rhagdybiaeth wrthbrofadwy a 
hyrwyddo’r amcanion trwydded; credodd Mr Morgan nad oedd unrhyw fesurau 
ychwanegol wedi’u cyflwyno ac er mwyn cymeradwyo’r cais, byddai’n rhaid iddo fod 
yn eithriadol.  
 
Ceisiodd Mr Dyson wahaniaethu rhwng siop tecawe a bwyty traddodiadol, gofynnodd 
i'r is-bwyllgor edrych ar natur y busnes sy'n gweithredu ar y safle, esboniodd fod 
seddi ar gyfer 50 o bobl a bod y model busnes yn seiliedig ar brofiad o Nando’s.  
Cyfeiriodd Mr Morgan at dudalen 47 y polisi a'r hyn y mae'r polisi yn ei ystyried yn 
fwyty, yr hyn sy'n newid bwyty o safle Coch i safle Oren yn unol â’r PEG ac eglurodd 
Mr Morgan nad yw hyn yn berthnasol i oriau craidd y cais nac yn mynd i'r afael ag 
unrhyw gamau ychwanegol, felly mae'r polisi'n dal i fod yn berthnasol.  Amlinellodd 
Mr Morgan y mesurau ychwanegol nad ydynt yn berthnasol a phan ofynnodd Mr 
Dyson sut yr oedd yn gwybod hyn eglurodd Mr Morgan nad ydynt wedi'u cynnwys yn 
y cais. 
 
Nododd Mr Dyson y dylid ystyried pob cais ar ei deilyngdod ei hun a bod y polisi’n 
cyfeirio at ganllawiau nad ydynt yn rheolau caeth. 
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Esboniodd Mr Dyson fod y cais gan T N Ventures, a oedd yn gwmni cyfyngedig 
gydag un Cyfarwyddwr – Mr Nadeem.  Prynodd Mr Nadeem y busnes am £240k ar 
17 Rhagfyr 2019.  T N Ventures Ltd oedd y landlord o 2016 ac roedd wedi is-osod y 
safle i'r meddiannydd blaenorol cyn prynu'r busnes iddo'i hun.  Ychwanegodd nad 
oedd unrhyw gwynion na digwyddiadau wedi bod ar y safle, a oedd yn fusnes tebyg i 
Nando’s, oedd yn gweithredu hyd 23:00 ar hyn o bryd gyda seddi ar gyfer 50 o bobl.  
Ychwanegodd fod Chilli Flames yn fasnachfraint ledled y DU ac nid oedd unrhyw 
dystiolaeth o niwsans cyhoeddus yn y safle. 
 
Eglurodd Mr Dyson fod y busnes wedi symud i hen safle Fantasy Lounge, a oedd yn 
gwerthu alcohol, felly mae'r safle hwn i bob pwrpas wedi lleihau swm yr alcohol a 
werthir yn yr ardal effaith gronnol.  Roedd yr ymgeisydd wedi cyflwyno lluniau i 
ddangos amser cau’r safle trwyddedig a’r oriau ar ei drwydded. 
 
Nododd Mr Dyson fod y rhan fwyaf o ddigwyddiadau’n digwydd ar y stryd a chredodd 
fod y busnes yn cynnig lle i bobl eistedd a bwyta oddi ar y stryd.   Ychwanegodd fod 
gan y busnes ddyfeisiau teledu cylch cyfyng a fyddai o fudd i'r heddlu a chan na fu 



unrhyw ddigwyddiadau, credodd fod amod yr heddlu a oedd yn gofyn am staff drws 
gyda chamerâu a wisgir ar y corff yn ormodol.   
 
Gofynnodd Mr Bowley pwy sy'n berchen ar y busnes ac yn ei weithredu a dywedwyd 
wrtho mai Mr Nadeem biau'r busnes a'r brydles, ac mai ef oedd y rheolwr cyn iddo ei 
brynu; fe sy’n gwbl gyfrifol am y busnes ac fe sydd wedi rheoli'r busnes ers 2 flynedd 
heb unrhyw broblemau ac mae wedi rhoi fideos TCC i'r heddlu pan ofynnwyd 
amdanynt yn y gorffennol. 
 
Gofynnodd Mr Bowley ai dyma'r busnes lluniaeth hwyr yn y nos yr oedd Mr Nadeem 
wedi ei redeg a dywedwyd wrtho fod hyn yn gywir, roedd yn gweithio yn y maes 
ffasiwn merched yn y gorffennol.   Nododd Mr Bowley fod y busnes yn fasnachfraint a 
gofynnodd a oedd Mr Nadeem wedi'i achredu â Chymdeithas Masnachfraint Prydain 
(BFA), sef yr unig grŵp yn y DU sy'n goruchwylio masnachfreintiau.  Eglurodd Mr 
Nadeem nad oedd yn gwybod am y hyn.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd yn barod i 
ymuno â'r BFA a dywedodd y byddai'n cael gwybod am y peth. 
 
Gofynnodd Mr Morgan beth oedd y ddadl ar gyfer rhagdybiaeth wrthbrofadwy a 
gofynnodd a oedd yn ymwneud yn unig â theledu cylch cyfyng.  Dywedodd Mr Dyson 
fod teledu cylch cyfyng yn un o'r dadleuon gan fod yr heddlu wedi dweud y byddai 
wedi bod o gymorth wrth atal trosedd ac anhrefn. 
 
Holodd yr Aelodau am amodau'r heddlu ac a fyddai'r gwrthwynebiad yn cael ei 
dynnu'n ôl pe bai'r amodau'n cael eu bodloni.  Dywedodd Mr Bowley na fyddai hyn yn 
digwydd, mae'r heddlu'n gwrthwynebu'r cais yn gryf, ond pe bai'n cael ei 
gymeradwyo, byddai amodau gan ei fod yn safle risg uchel. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurder o ran sut roedd y busnes yn seiliedig ar fodel 
Nando’s.  Eglurodd Mr Nadeem mai bwyd ffres wedi'i grilio y mae’r busnes yn ei 
gynnig, bod pobl yn dod i mewn ac yn archebu ac y caiff y bwyd ei goginio’n ffres ar 
eu cyfer, gallant benderfynu eistedd yn y bwyty neu fynd ag ef adref.  Pan ofynnwyd 
a ellir gweini'r bwyd wrth y bwrdd, eglurwyd na weinir bwyd wrth y bwrdd a bod y 
bwyd yn debyg i Nando’s. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i'r ymgeisydd egluro pa amodau y byddai’n hapus eu derbyn.  
Dywedodd Mr Nadeem y byddai’n hapus derbyn yr amod yn ymwneud â TCC, 
ychwanegodd nad ydynt yn agor bob dydd ar ôl 23:00, pan fyddant ar agor ar ôl yr 
amser hwnnw byddant yn barod i gael staff wrth y drws ond dim camerâu a wisgir ar 
y corff; ni fyddai man bwyta allanol, a byddai ganddynt lyfr digwyddiadau; ni fyddai 
unrhyw un dan 16 oed yn y safle ar ôl 23:00; byddai arwydd wrth y til yn nodi hyn a 
byddai'r islawr yn cael ei ddileu o'r cais. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pam na dderbyniwyd yr amod o ran camerâu a wisgir ar y 
corff a dywedodd yr ymgeisydd ei fod yn ymwneud â chost ac na fu unrhyw 
ddigwyddiadau yn y safle. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am safon y TCC a'r ardal y mae'n ei wylio, eglurodd yr 
ymgeisydd ei fod yn rhagori ar ofynion yr heddlu ac yn gwylio’r tu mewn a'r tu allan i'r 
safle. 
 
I grynhoi 
 



Ailadroddodd Mr Bowley fod hwn yn drwydded gwbl newydd ar gyfer gwerthu 
lluniaeth hwyr yn y nos.  Roedd gwrthwynebiadau Heddlu De Cymru yn seiliedig ar 
dystiolaeth o ystadegau.  Ychwanegodd fod y ddinas yn newid yn gyson a bod mwy o 
safleoedd yn gweini lluniaeth hwyr yn y nos nag erioed ac mae mwy o broblemau, a 
dyma pam y cyflwynwyd y Polisi Effaith Gronnol (CIP).  Nododd fod yr ymgeisydd yn 
ddyn neis sydd wedi bod yn naïf ac wedi cymryd awenau’r safle heb drwydded; roedd 
Mr Bowley o'r farn nad oedd hwn yn gais da iawn; roedd y busnes yn fasnachfraint a 
oedd yn cael ei redeg gan Mr Jamal y credodd iddo dwyllo Mr Nadeem a Heddlu De 
Cymru ac nid oedd Mr Nadeem yn ymwybodol o Gymdeithas Masnachfraint Prydain.  
Cyflwynwyd y PEG i atal y math hwn o gais rhag cael ei gymeradwyo a gofynnodd Mr 
Bowley i'r cais hwn gael ei wrthod. 
 
Eglurodd Mr Morgan y dylai'r awdurdod trwyddedu ystyried ei bolisi trwyddedu.  
Ychwanegodd fod y rhagdybiaeth wrthbrofadwy’n bodoli ac roedd angen i'r Pwyllgor 
benderfynu a oedd y cais wedi gwneud digon i oresgyn y rhagdybiaeth a hyrwyddo 
amcanion y drwydded.  Credodd fod y busnes yn siop tecawe’n fwy na bwyty gan na 
weinir bwyd wrth y bwrdd.  Ychwanegodd fod y polisi yn nodi bod angen cynnig 
mesurau ychwanegol i symud o'r categori coch i’r categori oren, nid oedd yn credu 
bod hyn wedi'i wneud.  Ychwanegodd nad yw gweithredu a chydymffurfio ag amodau 
yn ddigon i oresgyn rhagdybiaeth wrthbrofadwy; mae angen i'r cais fod yn eithriadol 
ac nid oedd yn credu bod y cais hwn o'r safon hon. 
 
Dywedodd Mr Dyson fod yn rhaid i'r ymgeisydd ddangos nad oedd yn cyfrannu at yr 
effaith negyddol.  Dywedodd na chafodd Mr Nadeem ei dwyllo gan Mr Jamal, roedd 
bellach yn gwneud cais am drwydded gwbl newydd; ychwanegodd ei fod yn ddyn 
busnes da a chanddo berthynas dda gyda'r heddlu.  Dywedodd Mr Dyson fod pobl 
eisoes yn ymgynnull ar y stryd ac y bydd y safle hwn yn cynnig rhywle iddynt eistedd 
a bwyta.  Roedd o'r farn y byddai'r TCC ychwanegol yn cynnig budd i'r heddlu.  Ni 
fyddai'r safle yn gwerthu alcohol, nid yw'n cael unrhyw achosion o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a byddai'n dilyn yr holl reolau hylendid; credodd Mr Dyson fod 
pob un o’r rhain yn dangos na fyddai'n ychwanegu at effaith negyddol y PEG.  
 
PENDERFYNWYD:  Wedi ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â gofynion Deddf 
Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Pholisi Datganiad Trwyddedu yr Awdurdod 
Trwyddedu, bod yr is-bwyllgor yn GWRTHOD y cais.  
 
34 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 am 
 


