
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD IAU, 1 EBRILL 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd  (Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire, Jacobsen a/ac Kelloway 
 

4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Penodwyd y Cynghorydd Derbyshire yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod, fe'i 
henwebwyd gan y Cynghorydd Jacobsen a'i eilio gan y Cynghorydd Kelloway. 
 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
PENODI'R CADEIRYDD 
 
Penodwyd y Cynghorydd Swydd Derby yn Gadeirydd y cyfarfod, cafodd ei enwebu 
gan y Cynghorydd Jacobsen a'i eilio gan y Cynghorydd Kelloway. 
 
5 :   CAIS AM DRWYDDED SAFLE - GREAT WELSH GIFTS, STRYD Y 

CASTELL  
 
Yn Bresennol 

Ymgeisydd:    Mr Mohammed Taiyab 

Awdurdodau Cyfrifol:  

Mr Jay Sampson, Swyddog Trwyddedu, Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.  

John Crowther, Heddlu De Cymru  

Lauren Idowu, Iechyd Cyhoeddus Cymru  

Personau Eraill – Gwrthwynebwyr:  

Y Cynghorydd Norma Mackie, Aelod Ward Lleol.  

Nick Newman, Cadeirydd Fforwm Trwyddedai Caerdydd  

Y Cais 

Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan Mohammad Taiyab mewn perthynas â 

Great Welsh Gifts, 21 Castle Street, Caerdydd, CF10 1BT.  

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'n cael ei fasnachu fel siop Great Welsh Gifts ar hyn o bryd. Hoffwn ychwanegu 

alcohol â brand Cymreig oni bai fy mod yn cael ei droi'n llawn at siop drwydded / siop 

gyffredinol. Mae'n fwyaf tebygol y byddaf yn ei droi'n siop drwydded oherwydd y 



pandemig a'i effaith ar siop Great Welsh Gifts. Mae'n siop siâp petryal gyda bron i 

380 troedfedd sgwâr o faint gydag un toiled, ystafell deledu cylch cyfyng, ystafell 

storio ar gyfer maint mwy na thair oergell ar gyfer storio alcohol a bwyd".   

(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 Iau: 08:00 tan 23:00  

Dydd Gwener a Dydd Sadwrn: 08:00 tan 00:00  

Dydd Sul: 09:00 i 23:00 

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

i) Manwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle:  

O ddydd Llun i ddydd Iau: 08:00 tan 23:00  

Dydd Gwener a Dydd Sadwrn: 08:00 tan 00:00  

Dydd Sul: 09:00 i 23:00 

Atodwyd map sy’n dangos y safle a chynllun o’r safle hwnnw i’r adroddiad yn Atodiad 

A.  

 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Dywedodd yr ymgeisydd wrth yr is-bwyllgor ei fod wedi gweithredu safle yng nghanol 
y ddinas o'r blaen ond ei fod wedi gorfod eu cau oherwydd Covid.  Roedd Nisa drws 
nesaf wedi cau felly teimlai y byddai nawr yn gyfle da i agor y math hwn o siop.   
Dywedodd ei fod wedi cyfarfod â Heddlu De Cymru ar 25 Chwefror a'u bod wedi codi 
materion oedd yn peri pryder.   Ers hynny mae wedi ymchwilio i'r Polisi Effaith 
Cronnus a'r rhagdybiaeth wrthbrofi.   Nododd yr amodau a gynigiwyd gan John 
Crowther ond dywedodd eu bod yn gwneud y busnes yn hyfyw yn ariannol y byddai 
angen iddo fasnachu tan 23:00pm.   Dywedodd y byddai'n hyrwyddo'r amcanion 
trwyddedu bob amser.   Ychwanegodd nad ei gwsmeriaid targed yw'r yfwyr stryd, 
ond cymudwyr, gwesteion gwesty a thwristiaid sy'n ymweld â Chaerdydd.  
Pwysleisiodd nad Alcohol yw'r unig bwynt gwerthu ond hoffai ehangu'r ystod o 
gynhyrchion a werthir yn ei siop.   Siop fechan yw'r siop ar ddim ond 350 troedfedd 
sgwâr, wedi'i lleoli gyferbyn â'r Castell a Pharc Bute; ychwanegodd fod ganddo 
berthynas dda gyda pherchnogion busnesau lleol eraill a'i fod wedi siarad â nhw am 
ei gynlluniau busnes.   Esboniodd fod y safle wedi bod yn siop drwydded o'r blaen 
ond ei fod wedi cau pan agorodd Nisa. 
 
Dywedodd ei fod, ar ôl darllen y Polisi Effaith Gronnol, yn teimlo nad oedd angen 2 
o'r amodau:  
Amod 9 sy'n gofyn am o leiaf 2 aelod o staff ar ddyletswydd pan fydd alcohol yn cael 
ei werthu – credai fod y siop yn rhy fach i letya 2 aelod o staff bob amser ac na 
fyddai'n hyfyw yn ariannol.  
Amod 5 sy'n gofyn am oruchwylwyr drysau trwyddedig Awdurdod y Diwydiant 
Diogelwch (ADD), roedd o'r farn nad oedd hyn yn angenrheidiol gan fod yr aelod o 
staff y tu mewn i'r siop yn gallu gweld y cyfan y tu mewn i'r siop; mae ganddo 
gysylltiadau radio uniongyrchol drwy Gaerdydd AM BYTH a botwm panig, hefyd os 
oedd unrhyw broblemau y gallent eu galw'n Heddlu. 



 
Roedd o'r farn nad oedd ystadegau'r Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ar gyfer Stryd y 
Castell yn ymwneud â Nisa Local ond â Revolution a chlybiau nos eraill. Ni fyddai'n 
gwerthu alcohol dros 5.5% o alcohol ac roedd o'r farn y byddai hyn yn helpu gyda'r 
broblem yfed ar y stryd gan nad yw yfwyr Stryd am brynu alcohol gyda'r ABV isel 
hwnnw.   Yn ogystal, ni fyddai'n gwerthu poteli bach 20ml o wirodydd a dim alcohol 
rhad.  Ychwanegodd ei fod yn gwybod wynebau yfwyr stryd a sut i ddelio â nhw.   
Roedd o'r farn bod yr holl ddigwyddiadau problemus a grybwyllwyd yn digwydd 5/10 
munud o'i safle ac ni chafwyd unrhyw dystiolaeth. 
  
Gofynnodd y Cynghorydd Derbyshire am eglurhad ynghylch petruso'r ymgeisydd 
dros y lleiafswm o 2 aelod o staff ar adegau prysur yn unig a dywedodd yr 
ymgeisydd, oherwydd maint y siop, ei fod yn teimlo mai dim ond ar adegau prysur y 
byddai'n angenrheidiol.  Holodd y Cynghorydd Derbyshire beth oedd yn ei olygu wrth 
amseroedd prysur a dywedodd yr ymgeisydd nad oedd yn siŵr ar hyn o bryd gan ei 
fod yn fusnes newydd.  Gofynnodd John Crowther i'r ymgeisydd a oedd ganddo 
drwydded bersonol eto a dywedodd yr ymgeisydd ei fod wedi gwneud hynny.  
 
Gofynnodd Mr Crowther hefyd sut y gellid rheoli cwsmeriaid problemus gyda dim ond 
un aelod o staff.   Dywedodd yr ymgeisydd nad yw'n cymryd mwy na 10 eiliad i 
wasanaethu cwsmer, bod mesurau rheoli eraill ar waith megis botwm panig, mae'r 
siop hefyd yn fach iawn felly nid yw'n rhagweld llawer o bobl yn y siop, a phan fydd 
yn brysur byddai mwy nag un person yn gwasanaethu.  Roedd o'r farn na ddylai fod 
yn faich ariannol i'r gweithredwyr.  
 
Gofynnodd Mr Crowther am argaeledd staff eraill ar adegau prysur.   Esboniodd yr 
Ymgeisydd fod ganddo siop fwy arall gerllaw a gall alw ar staff.  
 
Gofynnodd y Cynghorydd Mackie a oedd yn debygol y byddai'r siop arall hefyd yn 
brysur bryd hynny ac eglurodd yr ymgeisydd fod y siop hon yn 350 troedfedd sgwâr, 
tra bod y siop arall yn 3,000 troedfedd Sgwâr a bod mwy o staff ar gael.  
 
Gofynnodd Nick Newman a yw'r Ymgeisydd yn derbyn bod gan safleoedd ar 
drwydded ADD ar y safle i oruchwylio'r rhai sy'n yfed, ond nid yw all-drwydded yn 
rheoli'r rhai sy'n prynu alcohol ac sy'n gallu yfed ar y stryd yn y pen draw ac mae 
hynny'n arwain at nifer o bryderon. Dywedodd yr Ymgeisydd na fydd unrhyw alcohol 
y mae'n ei werthu yn cael ei ddefnyddio ar y stryd a chyfeiriodd at ddata troseddu ac 
mai dim ond 5% o'r digwyddiadau sy'n gysylltiedig â siopau trwydded.  Cafwyd 
trafodaeth ynghylch y digwyddiadau gan yfwyr stryd ac roedd Mr Crowther o'r farn 
bod yr alcohol hwn yn cael ei brynu'n bennaf o siopau trwydded tra bod yr ymgeisydd 
yn ailadrodd na fyddai unrhyw alcohol y mae'n ei werthu yn feddw ar y stryd a bod 
ganddo'r dewis i wrthod gwerthu a gwahardd cwsmeriaid problemus. 
 
Sylwadau’r Awdurdodau Cyfrifol  
Cynrychiolaeth Heddlu De Cymru. 
Amlinellodd John Crowther brif rannau'r cais, gan gynnwys lleoliad y safle a'r oriau y 
gwnaed cais amdanynt.   Dywedodd fod cynifer o safleoedd trwyddedig yng nghanol 
y Ddinas fel ei fod yn cael ei ystyried yn orlawn, bod y safle'n dod o fewn y Polisi 
Effaith Cronnus ac nad yw'r ymgeisydd wedi dangos na fydd ei safle'n ychwanegu at 
y materion negyddol ac nad yw'r cais yn eithriadol.   
 



Nododd Mr Crowther hefyd fod yr ymgeisydd am gynnig gwasanaeth dosbarthu 
cartref alcohol drwy trwy danfonwr 3ydd parti.  Trafodwyd hyn pan gyfarfu ac 
awgrymodd yr ymgeisydd mai trigolion gwestai cyfagos fyddai'r gynulleidfa darged.  
Teimlai Mr Crowther, oherwydd bod gwestai'n eiddo trwyddedig, nad oedd yn credu y 
byddant yn dymuno i yrwyr dosbarthu darparu alcohol i’w gwesteion.  Byddai Heddlu 
De Cymru yn ystyried yr ymgeisydd yn cynnig gwasanaethau fel Hermes a 
gwasanaethau eraill.  
 
Cynigiodd Mr Crowther ddangos lluniau fideo o ddigwyddiadau Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol yn Stryd y Castell ond roedd yr is-bwyllgor yn ymwybodol o 
faterion o'r fath yng nghanol y Ddinas. Mae Mr Crowther wedi gofyn i'r ymgeisydd o'r 
blaen sut y byddai'n delio ag achosion o Drosedd ac Anhrefn ac roedd wedi ateb y 
bydd yr holl droseddau'n cael eu hadrodd i'r heddlu cyn gynted ag y bo'n ymarferol.   
Darllenodd Mr Crowther ddatganiad gan yr heddlu gan Stuart McDean o Heddlu De 
Cymru, a oedd yn cynnwys pwyntiau fel canol dinas Caerdydd eisoes â digon o eiddo 
trwydded; y gwrthwynebiad i roi'r drwydded hon ac os oedd yr is-bwyllgor yn bwriadu 
rhoi grant, i ychwanegu'r amodau fel y gofynnwyd yn flaenorol i hyrwyddo'r amcanion 
trwyddedu.  
 
Dywedodd yr Ymgeisydd nad oedd ei safle yn union gyferbyn â Chastell Caerdydd a 
gofynnodd a oedd unrhyw dystiolaeth bod twristiaid yn gysylltiedig ag yfwyr stryd.  
Dywedodd Mr Crowther ei bod yn hysbys bod pobl yn defnyddio'r ffos o amgylch y 
castell i yfed alcohol a bod yfed ar y stryd fel y cyfryw yn broblem.  
 
Roedd yr Ymgeisydd yn anghytuno gan ddweud y byddai’n cysylltu â’r heddlu bob tro 
yr oedd problem yn y safle a bod ganddo atgof gwahanol o'r sgwrs rhyngddo ef a Mr 
Crowther. 
 
Gofynnodd yr ymgeisydd pa dystiolaeth oedd gan Mr Crowther sy'n cysylltu siopau 
trwydded ar Stryd y Castell â throsedd ac anhrefn. Dywedodd Mr Crowther ei fod 
wedi darparu tystiolaeth i gefnogi ei gynrychiolaeth sy'n dangos yfed problemus ar y 
stryd.  
 
Gofynnodd Nick Newman i Mr Crowther o ble mae'n ystyried bod y rhan fwyaf o 
alcohol yn dod o hynny sy'n cael ei yfed gan yfwyr stryd.   Dywedodd Mr Crowther 
siopau trwydded gan fod yfwyr stryd yn yfed nid o wydrau peint ond o boteli a 
chaniau. 
 
Cynrychiolaeth yr Awdurdod Trwyddedu  
Cyfeiriodd Mr Sampson at Bennod 8 y polisi ac at y ffaith bod y safle yn y categori 
Coch; eglurodd fod rhagdybiaeth wrthbrofi y byddai’r cais yn cael ei wrthod oni bai y 
gall yr ymgeisydd argyhoeddi’r is-bwyllgor y gall oresgyn y rhagdybiaeth wrthbrofi a 
hyrwyddo’r amcanion trwydded.   Nid oedd Mr Sampson o'r farn bod hyn wedi'i 
wneud ac ni chafwyd unrhyw gynnig i dynnu'r oriau trwyddedig yn ôl i 21:00pm.  
 
Cynrychiolaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru  
Amlinellodd Lauren Idowu y bydd y cynnydd yn yr alcohol sydd ar gael o fewn y Polisi 
Effaith Cronnus yn cyfrannu at yr achosion tebygol o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig 
ag alcohol.  
Mae agor oriau a dwysedd yn cynyddu'r defnydd o alcohol a bydd yn debygol o 
achosi niwed.   Amlinellwyd nifer y digwyddiadau a'r costau cysylltiedig ac 
ailadroddwyd gwrthwynebiad Iechyd Cyhoeddus Cymru i'r cais hwn.  



 
Cynrychiolaeth Fforwm Trwyddedai Caerdydd  
Dywedodd Mr Newman fod ganddo brofiad helaeth yng nghanol y Ddinas a'i fod wedi 
gweithio gyda'r Heddlu, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Brifysgol ac ati ers blynyddoedd 
lawer.   Ychwanegodd, pan ddaeth yn ymwybodol o'r cais hwn, ei fod wedi 
ymgynghori â chydweithwyr ar y fforwm a gytunodd y dylent wrthwynebu.   
Ychwanegodd mai dyma'r tro cyntaf iddynt wrthwynebu cais o'r fath ond roeddent yn 
teimlo bod digon o eiddo siopau trwydded eisoes, eu bod yn un o brif achosion yfed 
ar y stryd, nid yw cwsmeriaid sy'n prynu alcohol o siopau trwydded yn cael eu 
goruchwylio fel eu maent ar safleoedd â thrwyddedau, mae yfed ar y stryd yn gost 
fawr ar adnoddau fel yr Heddlu a nododd arolwg gan Gaerdydd AM BYTH mai yfed 
ar y stryd ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol oedd prif bryder busnesau sy’n talu 
ardollau yn y Ddinas. 
 
Gofynnodd Mr Crowther i Mr Newman siarad am ei brofiad o faterion yn ymwneud ag 
yfed ar y stryd.   Eglurodd Mr Newman fod amryw o faterion y mae wedi'u gweld ei 
hun, pobl am ddefnyddio safleoedd i fynd i’r tŷ bach, problemau gyda chwydu, wrin 
ac ati mewn drysau, cam-drin staff yn gofyn iddynt symud ymlaen, troseddu ac 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn ymwneud ag yfed ar y stryd, ac mae pob un 
ohonynt wedi eu harwain i wrthwynebu am y tro cyntaf. 
 
Gofynnodd yr Ymgeisydd i Mr Newman pam ei fod yn gwrthwynebu'r tro hwn ac os 
oedd oherwydd ei hil neu ei grefydd.   Dywedodd Mr Newman yn bendant na.  
 
Gofynnodd yr Ymgeisydd a fyddai'n cael ei dderbyn fel aelod o fforwm y trwyddedai.   
Dywedodd Mr Newman fod y drws ar agor, tra'u bod dim ond ar gyfer safleoedd 
trwyddedig i ddechrau, eu bod bellach ar agor i bob siop ac eiddo trwyddedig. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Mackie i Mr Newman beth oedd ei farn am awgrym yr 
ymgeisydd o gael un aelod o staff yn unig yn y siop a rhoi'r larwm panig ar gyfer 
Caerdydd AM BYTH os oedd problemau.   Deallodd Mr Newman o ble yr oedd Mr 
Taiyab yn dod, ond nododd y gall yfwyr stryd droi fyny ar unrhyw adegau o'r dydd ac 
maent wedi achosi llawer o broblemau i'r fasnach drwyddedig. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Mackie pa adnoddau sydd gan Gaerdydd AM BYTH ac 
eglurodd Mr Newman nad yw Caerdydd AM BYTH yno i ddelio ag achosion o ddwyn 
neu bobl feddw sy'n ceisio prynu alcohol.  Mae'r radio uniongyrchol yn fater gwahanol 
fel y mae galw'r Heddlu ond mae'n gost bellach ar yr adnoddau. 
 
Sylwadau Unigolion Eraill  
Roedd y Cynghorydd Mackie o'r farn na fydd yr ymgeisydd hwn yn hyrwyddo'r 
amcanion trwyddedu ac nad yw'n gais eithriadol.   Nododd leoliad prysur y safle ac 
nad oedd yr ymgeisydd, hyd nes y cafodd ei ysgogi gan Heddlu De Cymru, wedi 
ystyried unrhyw beth fel Her 25, DPS ac ati.  Roedd Heddlu De Cymru wedi cynnig 
amodau ac mae'r ymgeisydd bellach am eu herio/newid.  Nid oedd y Cynghorydd 
Mackie yn hyderus bod yr ymgeisydd yn deall yn llawn y materion a amlinellwyd gan 
y gwahanol wrthwynebiadau.   Roedd o'r farn y byddai maint bach y siop yn golygu y 
byddai'n anodd rheoli unrhyw faterion a gododd.   Roedd gan Nisa drwydded ond 
roedd yn safle mwy ac yn siop groser yn y bôn sy’n gwerthu alcohol, lle'r oedd yr 
ymgeisydd eisoes wedi rhoi arwyddion yn ei ffenestr siop yn hysbysebu alcohol i'w 
werthu yn bennaf.  Roedd y Cynghorydd Mackie yn pryderu bod siop Nisa yn dal i fod 



wedi'i thrwyddedu ac y gallai agor eto ar unrhyw adeg, gallai hyn achosi 
cystadleuaeth am brisiau i ddenu cwsmeriaid.  
 
Ailadroddodd y Cynghorydd Mackie y materion sy'n ymwneud â phobl yn yfed o 
amgylch ffos y Castell a Pharc Bute, hefyd y digartref ar y stryd a arferai eistedd y tu 
allan i siop Nisa ac yn yr arhosfan bysiau.  Dywedodd fod gwrthwynebiadau aelodau 
ward lleol yn sefyll ac y byddai cytuno ar y cais yn ychwanegu at effaith negyddol y 
Polisi Effaith Cronnus ac yn cynyddu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal; 
gofynnodd i'r is-bwyllgor wrthod y cais yn gryf iawn. 
 
Gofynnodd yr ymgeisydd i'r Cynghorydd Mackie a oedd hi'n credu y byddai ef yn dod 
yn aelod o fforwm y trwyddedai yn helpu i hyrwyddo'r amcanion trwyddedu.  Cafwyd 
trafodaeth ynghylch rôl Fforwm y Trwyddedai ac nad ydynt yno i reoli safleoedd 
unigol, ond yn fwy felly i ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant. 
Gofynnodd yr ymgeisydd i'r Cynghorydd Mackie a oedd hi'n credu y byddai ei fod yn 
aelod wedi'i uwchraddio o Gaerdydd AM BYTH yn helpu i hyrwyddo'r amcanion 
trwyddedu.   Dywedodd y Cynghorydd Mackie nad oedd gan Gaerdydd AM BYTH 
ddim i'w wneud â hyrwyddo amcanion trwyddedu.  
 
Gofynnodd yr ymgeisydd i'r Cynghorydd Mackie a oedd unrhyw dystiolaeth i ddangos 
amod ar nifer y staff sy'n ofynnol yn siop Nisa.   Nid oedd gan y Cynghorydd Mackie 
y wybodaeth honno.  
 
Gofynnodd yr ymgeisydd i'r Cynghorydd Mackie a oedd unrhyw dystiolaeth ynghylch 
yfwyr stryd yn prynu alcohol o siopau trwydded ac unrhyw dystiolaeth ynghylch pobl 
ddigartref ar y stryd ar Stryd y Castell.  Eglurodd y Cynghorydd Mackie ei bod yn byw 
yno ac yn ei weld drosti'i hun  
 
I grynhoi 
Heddlu De Cymru – Dywedodd Mr Crowther ei bod yn amlwg bod pobl yn ymwybodol 
o'r materion yn y Polisi Effaith Cronnus ac nad oedd yr ymgeisydd wedi gwrthbrofi'r 
dybiaeth hon.  Mae canol y Ddinas eisoes yn orlawn â siopau trwydded a gofynnodd 
i'r is-bwyllgor ystyried yn ofalus y gwrthwynebiadau a'r sylwadau wrth benderfynu ar y 
cais. 
 
Awdurdod Trwyddedu – Dywedodd Mr Sampson ei bod yn amlwg nad yw'r 
ymgeisydd hwn yn gwrthbrofi'r rhagdybiaethau yn y Polisi Effaith Cronnus a'i 
wrthwynebiadau mewn unrhyw ffordd. 
 
Iechyd Cyhoeddus Cymru – Dywedodd Ms Idowu pe bai'r cais yn cael ei ganiatáu y 
byddai'n cynyddu argaeledd alcohol yn y Polisi Effaith Cronnus ac nad yw'r 
ymgeisydd wedi dangos sut y byddai'n negyddu hynny. 
 
Pobl Eraill 
Aelod Ward Lleol – Mynegodd y Cynghorydd Mackie ei phryderon ynghylch agwedd 
yr ymgeisydd tuag at ymdrin â chwsmeriaid anodd ac roedd yn teimlo'n gryf nad 
oedd wedi dangos unrhyw beth i wrthbrofi'r rhagdybiaethau ac y dylid gwrthod y cais.    
 
Fforwm Trwyddedai Caerdydd - Dywedodd Mr Newman, yn seiliedig ar adborth gan 
gydweithwyr, fod yfwyr stryd bron yn gyfan gwbl yn prynu alcohol o siopau trwydded 
ac nad oes angen un arall ar ganol y Ddinas. 
 



Ymgeisydd – Nid oedd Mr Taiyub yn credu y byddai'r cais yn ychwanegu at effaith 
negyddol y Polisi Effaith Cronnus; nid oedd unrhyw dystiolaeth i gefnogi'r materion a 
amlinellwyd.  Dylai pob cais cael eu hystyried ar eu teilyngdod eu hun.  Byddai'n rhoi 
mesurau rheoli ar waith, roedd ganddo brofiad busnes; byddai'n aelod o Fforwm y 
Trwyddedai a Chaerdydd AM BYTH.  Byddai'n parchu penderfyniad yr is-bwyllgor 
ynghylch oriau agor.  
 
 
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.  
 
6 :   CAIS AM GRANT TRWYDDED SAFLE - BRAGDY FLOWERHORN, 

RHODFA'R GORLLEWIN  
 
Tynnwyd yr eitem hon yn ôl yn dilyn cytundeb rhwng Heddlu De Cymru a'r 
ymgeisydd.  
 
7 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.35 pm 
 


