
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 13 MAWRTH 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ford a/ac Goddard 
 

35 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
36 :   HERON FOODS, BISHOPSTON ROAD, CAERAU  
 
Cynrychiolir yr Ymgeiswyr gan Duncan Craig ac Ursula Lawrence 
 
Y Cais 
 
Derbyniwyd cais am drwydded safle gan  «Licensee_Title» «Licensee_Name»Heron 
Foods Limited mewn perthynas â Heron Foods, Bishopston Road, Caerau, 
Caerdydd. 
 
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol: 
 
(1) Mewn perthynas â’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol:  
 
(i) Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle. 
 
(2) Disgrifiad o’r Safle (fel y nodwyd gan yr ymgeisydd): 

 
"Mae Heron Foods yn siop gyfleuster sy'n gwerthu nwyddau siopau cyfleuster a 
nwyddau wedi'u rhewi"  
 

(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. 
  
O ddydd Llun i ddydd Sadwrn: 08:00 tan 20:00 
Sul: 10:00 i 16:00  

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

a) Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle. 
 
 O ddydd Llun i ddydd Sadwrn: 08:00 tan 20:00 

Sul: 10:00 i 16:00 
 
Ar ddechrau’r cyfarfod, rhoddwyd gwybod i’r Aelodau bod yr ymgeisydd wedi derbyn 
yr holl amodau a argymhellwyd yn sylwadau Heddlu De Cymru.  Byddai'r cais yn cael 
ei ddiwygio yn unol â hynny.  
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 



Bu Duncan Craig yn annerch yr is-bwyllgor.   Hysbyswyd yr Aelodau bod yr 
ymgeisydd yn chwilio am drwydded safle ar gyfer gwerthu alcohol yn unig.   Roedd yr 
oriau y gwnaed cais amdanynt yn gyson ag oriau gweithredu'r ymgeiswyr ar draws 
eu hystâd o siopau cyfleuster.  Dywedodd Mr Craig fod yr ymgeisydd yn gweithredu 
tua 100 o siopau ledled y wlad.   Mae gwerthiannau alcohol yn cyfrif am tua 3% o 
gyfanswm y gwerthiannau.  
 
Gwahoddwyd yr Aelodau i gyfeirio at ddiagram cynllun y siop yn yr adroddiad, ac yn 
arbennig y gofod llawr a neilltuwyd ar gyfer gwerthu alcohol.  Roedd yr ardal yn fach 
ac roedd modd ei gweld yn  uniongyrchol o olwg y tiliau.   Ni fyddai unrhyw wirodydd 
yn cael eu gwerthu.  Byddai nifer cyfyngedig o winoedd, seidr a chwrw yn cael eu 
cynnig i gwsmeriaid a byddent yn cael eu prynu fel rhan o'u siopa wythnosol. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod sylwadau Heddlu De Cymru, y cynhwyswyd nifer 
ohonynt yn yr Atodlen Weithredu, wedi'u derbyn ac felly tynnwyd y sylwadau yn ôl.  
At hynny, byddai'r polisi Isafbris Alcohol yng Nghymru yn atal gwerthu diodydd rhad.  
 
Cyfeiriodd Mr Craig at y tri o sylwadau ysgrifenedig a dderbyniwyd gan gynghorwyr 
lleol a phreswylydd.  Roedd dau o'r sylwadau yn union yr un fath a chyfeiriwyd at 
ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Mae Adran 9.1.2 o Ganllawiau Adran 182 yn nodi 
bod Heddlu De Cymru wedi ffurfio barn ar effaith y cais ar drosedd ac anrhefn.  
Doedd dim rhagor o sylwadau’n weddill gan Heddlu De Cymru ac os oedd 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn bryder ni fyddai'n digwydd. 
 
Cyfeiriodd y sylwadau ysgrifenedig hefyd at 'angen '.  Dywedodd Mr Craig y bydd yr 
Aelodau'n ymwybodol nad yw'r angen yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar y 
cais.   Derbyniwyd y trydydd sylw ysgrifenedig gan breswylydd lleol sydd â'r un enw â 
deiliad y drwydded ar gyfer Shed Stores,  siop gyfleuster gerllaw.  Awgrymodd Mr 
Craig ei bod yn rhesymol, felly, dod i'r casgliad mai gwrthwynebiad masnach oedd 
hyn ac y dylid ei ddiystyru.  
 
Dywedwyd wrth yr is-bwyllgor bod yr ymgeiswyr yn weithredwyr profiadol gyda 
gweithdrefnau sefydledig yn llywodraethu gwerthu alcohol.  Yn Natganiad Polisi 
Trwyddedu'R awdurdodau, dywedwyd y dylid ystyried unrhyw arferion gwaith sydd 
wedi'u hen sefydlu, megis y cynllun Challenge 25, a fydd ar waith yn y siop. 
 
Gwahoddwyd yr Aelodau i ganiatáu'r cais.  
 
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, yn amodol ar yr amodau 
y cytunwyd arnynt gyda Heddlu De Cymru. 
 
37 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 


