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Cais 
 
Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan Gin Ne Sais Quoi Ltd mewn perthynas â 
Gin Ne Sais Quoi, 15-16 Lôn y Felin, Caerdydd.  
 
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol:  
 
(1)  Mewn perthynas â’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol:   
 

(i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi arno:  
(ii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth wedi ei recordio 
(dan do).  
(iii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth fyw (dan do):  
(iv) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (dan do ac awyr agored).  

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

"Gin Ne Sais Quoi (Carluccio's a Gourmet Burger Kitchen gynt, sydd bellach 
wedi'u cyfuno'n un uned) fydd yn gweithredu fel bar, bwyty a gofod 
digwyddiadau."  
 

(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 Sul – dydd Iau: 08:00 tan 00:30 o'r gloch   
Dydd Gwener a dydd Sadwrn: 08:00 tan 02:30 o'r gloch   
 

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

i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi arno:  
 
Dydd Sul – dydd Iau: 08:00 tan 00:00 o'r gloch   
Dydd Gwener a dydd Sadwrn: 08:00 tan 02:00 o'r gloch   
  



ii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth wedi ei recordio 
(dan do):  
 
Dydd Sul – dydd Iau: 23:00 tan 00:00 o’r gloch  
Dydd Gwener a dydd Sadwrn: 23:00 tan 02:00 o'r gloch   
 
iii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth fyw (dan do):  
 
Dydd Llun - dydd Sul: 23:00 tan 00:00 o’r gloch iv) Darparu lluniaeth gyda’r 
hwyrnos (dan do ac awyr agored):  
 
Dydd Sul – dydd Iau: 23:00 tan 00:00 o’r gloch  
Dydd Gwener a dydd Sadwrn: 23:00 tan 02:00 o'r gloch   
 

Atodwyd map sy’n dangos y safle a chynllun o’r safle hwnnw i’r adroddiad yn Atodiad 
A. 
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Matthew Phipps i gyflwyno'r cais.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau y cynhaliwyd ymgynghoriad gyda'r awdurdodau cyfrifol cyn cyflwyno'r cais, 
yn unol â Datganiad Polisi Trwyddedu'r Cyngor.  
 
Mae'r ymgeisydd yn gweithredu nifer o safleoedd yn Abertawe.  Rhoddodd Mr Phipps 
drosolwg o'r safleoedd hynny a'r ffordd y maent yn gweithredu.  Gwnaed y cais 
gerbron yr Is-bwyllgor ar y sail bod y safle'n cael ei arwain gan fwyd yn ystod y dydd 
gan gynnig bwydlen lawn drwy gydol y diwrnod masnachu.  Byddai amodau ar y 
drwydded yn ymwneud â hynny.  Gellir darparu cerddoriaeth fyw yn achlysurol hefyd, 
ond ni fydd caniatâd cerddoriaeth fyw ffurfiol.  Yn ddiweddarach yn y nos byddai'r 
safle'n gweithredu fel bar coctels.   
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr ymgeisydd yn cyflogi tua 100 o bobl yn y busnesau 
yn Abertawe.  Nid oes unrhyw bryderon yn ymwneud â'r safleoedd eraill ac mae pob 
un yn gweithredu gyda chyfradd isel o ddigwyddiadau.   
 
Mae'r safle sy'n ymwneud â'r cais hwn ar gau ar hyn o bryd.  Pe bai'r drwydded 
safle'n cael ei rhoi, byddai llawer o waith yn cael ei wneud i droi’r ddwy uned wag yn 
un uned.   Mae'r cais yn ceisio gallu gwerthu alcohol, darparu lluniaeth gyda’r 
hwyrnos ac adloniant wedi’i reoleiddio ac mae atodlen weithredu helaeth yn cyd-fynd 
ag ef.  Darparodd Heddlu De Cymru 13 o amodau ychwanegol hefyd.  Rhoddodd Mr 
Phipps grynodeb o'r amodau cyfunol a nodwyd yn yr atodlen weithredu ddiwygiedig.  
Derbyniodd yr ymgeisydd yr amodau a roddwyd gan Heddlu De Cymru.   
 
Atgoffwyd yr Aelodau fod y Datganiad Polisi Trwyddedu (DPT) yn nodi y bydd 
ymgeiswyr unigol yn mynd i'r afael â'r amcanion trwyddedu yn eu hatodlen weithredu 
ac y bydd ymgeiswyr yn mynd i'r afael ag effeithiau'r polisi effaith gronnol ac yn mynd 
i'r afael â sicrhau na fyddai gweithredu'r safle yn ychwanegu at effaith gronnol 
safleoedd trwyddedig yn yr ardal.  Bwriad yr atodlen oedd mynd i'r afael ag unrhyw 
bryderon dilys a fynegwyd. 
 
Dywedodd Mr Phipps fod safle'r llawr cyntaf wedi'i drwyddedu'n hanesyddol fel 
bwyty.  Fodd bynnag, nid yw'r drwydded yn bodoli mwyach gan ei bod wedi'i hildio 



neu wedi mynd yn ddi-rym.  Roedd uned y llawr gwaelod hefyd yn cael ei gweithredu 
fel bwyty.  Mae'r drwydded honno'n dal i fodoli.  Cyfeiriwyd at gopi o'r drwydded.  Ni 
fyddai unrhyw newid i'r oriau trwyddedadwy o ddydd Sul i ddydd Iau oherwydd y cais 
hwn.  Gofynnwyd am weithredu am ddwy awr ychwanegol ar nos Wener a nos 
Sadwrn a chydbwyswyd y rhain gan fwy o amodau yn yr atodlen weithredu.   
 
Roedd Mr Phipps o'r farn ei bod yn bwysig i'r Is-bwyllgor ystyried y cyd-destun ar 
gyfer gwneud y cais.  I bob pwrpas, gofynnwyd i'r Is-bwyllgor gymeradwyo caniatâd 
bar gydag oriau hirach ar ddwy noson. 
 
Gan gyfeirio at y DPT, dywedodd Mr Phipps nad eithrio ceisiadau da oedd y 
rhesymeg y tu ôl i'r polisi ardal effaith gronnol.  Bwriad y polisi oedd ei wneud yn fwy 
heriol i ymgeiswyr.  Mae'r amodau yn yr atodlen weithredu yn hyrwyddo'n weithredol 
yr amcanion trwyddedu.  Er enghraifft, bydd y strydlun yn yr ardal yn cael ei wella o 
ganlyniad i sicrhau bod staff drws cymeradwy ADD ar ddyletswydd. 
 
Soniodd Mr Phipps am y sylwadau a dderbyniwyd gan yr awdurdodau cyfrifol.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adran Rheoli Llygredd yn ei gwneud yn ofynnol na 
chwaraeir unrhyw gerddoriaeth fyw ar ôl 2300 o’r gloch.  Roedd yr ymgeisydd wedi 
cytuno i atal cerddoriaeth fyw ar ôl 2300 o’r gloch a chafodd sylwadau’r adran Rheoli 
Llygredd eu tynnu'n ôl i bob pwrpas o ganlyniad. 
 
Roedd y sylwadau a dderbyniwyd gan Adran Drwyddedu Cyngor Caerdydd yr un 
sylwadau a gyflwynwyd ar gyfer cais arall.  Mynegodd Mr Phipps bryderon am y ffaith 
nad yw rhinweddau unigol y cais hwn wedi eu hystyried ac nad yw’r sylwadau wedi 
mynd i’r afael â DPT yr awdurdod ei hun.  At hynny, ni roddwyd unrhyw dystiolaeth i 
gefnogi’r sylwadau.   
 
Cyfeiriodd Mr Phipps at rannau o'r DPT.  Yn Adran 8 tudalen 43 mae'r DPT yn nodi 
'Nid yw'r polisi effaith gronnol hwn yn absoliwt.  Caiff pob cais ei ystyried ar ei 
rinweddau ei hun a bydd yr awdurdod trwyddedu yn rhoi trwyddedau a thystysgrifau 
sy'n annhebygol o ychwanegu at yr effaith gronnol negyddol ar yr amcanion 
trwyddedu'.  Mae tudalen 44 yn nodi ‘Caiff ceisiadau eu gwrthod neu byddant yn 
amodol ar gyfyngiadau penodol oni bai bod yr ymgeisydd yn gallu dangos yn 
llwyddiannus na fydd y cais yn ychwanegu at yr effaith gronnol negyddol ar un neu 
fwy o'r amcanion trwyddedu.’   
 
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried a oedd y cais yn debygol neu'n annhebygol o gael 
effaith negyddol neu a oedd ychwanegu amodau’n gasgliad dilys, fel y nodir yn y 
DPT.   
 
Gwnaeth sylwadau Heddlu De Cymru wrthwynebu'r cais ar sail yr amcan trwyddedu 
atal trosedd ac anhrefn a DPT y Cyngor.  Fodd bynnag, pe bai'r drwydded yn cael ei 
rhoi, gofynnwyd am roi nifer o amodau.  Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried a oedd y 
sylwadau yn berthnasol ac yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003.  Dywedir bod 
sylw perthnasol dan Adran 18 y Ddeddf Trwyddedu yn 'sylw am effaith debygol rhoi'r 
drwydded safle ar yr amcanion trwyddedu'.  Nid yw'r sylwadau gan Heddlu De Cymru 
yn dweud y bydd y cais yn tanseilio'r amcanion trwyddedu ac felly gofynnodd Mr 
Phipps i'r sylwadau gan Heddlu De Cymru gael eu diystyru’n ffurfiol am fethu â 
chydymffurfio â gofynion y Ddeddf Trwyddedu.   
 



Dywedodd Mr Phipps os yw'r Pwyllgor yn derbyn bod y sylwadau’n ddilys yna gall 
Heddlu De Cymru gynhyrchu dogfennau i gefnogi'r sylwadau.  Ni ellir codi materion 
nad ydynt wedi’u codi yn y sylwadau yn y gwrandawiad.  Ni wnaeth y sylwadau 
gyfeirio at safleoedd eraill yn yr ardal na safleoedd eraill a weithredir gan yr 
ymgeisydd.  Nid oedd cysylltiad ag unrhyw un o'r deunyddiau a gynhyrchwyd gan 
Heddlu De Cymru a ddosbarthwyd i'r Is-bwyllgor cyn y gwrandawiad.  Felly, ni all fod 
yn deg nac yn briodol i'r Is-bwyllgor ystyried y deunyddiau yn ystod ei drafodaethau. 
 
Roedd Mr Phipps o'r farn ei bod yn ddilys i Dde Cymru gyfeirio at ystadegau 
troseddau yng Nghanol y Ddinas.  Fodd bynnag, gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod yr 
ystadegau a gyflwynwyd yn anghywir i ddechrau.  Dosbarthwyd ystadegau 
diwygiedig wedyn.  Tynnodd Mr Phipps sylw at yr anghywirdebau.  Gofynnwyd i'r 
Aelodau nodi'r lleoliadau lle'r oedd y troseddau hynny wedi'u cyflawni.  Roedd Heddlu 
De Cymru wedi cynnwys digwyddiadau a oedd wedi digwydd yn Stryd y Castell, Heol 
y Cawl a Heol yr Eglwys. Nid oedd y strydoedd hyn ar y cynllun lleoliad gwreiddiol a 
ddosbarthwyd gan yr awdurdod trwyddedu.  Fodd bynnag, gwnaeth Heddlu De 
Cymru gynnwys y strydoedd hynny yn yr ystadegau a gyflwynwyd.  Gofynnodd Mr 
Phipps a oedd cynnwys digwyddiadau a ddigwyddodd ymhell i ffwrdd o'r safle dan 
sylw yn deg.   
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi hefyd nad oedd y ffigurau'n cynrychioli troseddau a 
gofnodwyd nac o reidrwydd yr amseroedd y digwyddodd y digwyddiadau hynny.  Nid 
oedd unrhyw arwydd ychwaith pa rai o'r troseddau oedd yn gysylltiedig â gwerthu 
alcohol neu safleoedd trwyddedig yn gyffredinol.  Roedd yr ystadegau'n cynrychioli 
cyfnod o 13 mis o 1 Mawrth 2019 i 31 Mawrth 2020.  Gofynnodd Mr Phipps pam nad 
oedd Heddlu De Cymru wedi cynhyrchu'r data diweddaraf ers 31 Mawrth 2020 ar 
gyfer y cyfnod yn ystod pandemig Covid-19.  Roedd Mr Phipps o'r farn bod y 
pandemig wedi effeithio ar Ganol y Ddinas a’i bod yn bwysig ystyried y cais hwn o 
fewn y cyd-destun hwnnw.  Er enghraifft, nid yw nifer o safleoedd trwyddedig yng 
Nghanol y Ddinas mewn busnes mwyach.  Nid oedd unrhyw arwydd o faint yn llai o 
adeiladau sy'n gweithredu yng Nghanol y Ddinas.  Roedd yr ystadegau a gyflwynwyd 
dim ond yn dangos bod troseddau’n cael eu cyflawni ac awgrymwyd nad yw hyn yn 
sail ar gyfer gwrthod y cais.  Nid oedd Heddlu De Cymru wedi cyfeirio at yr ystadegau 
y seiliwyd y polisi ardal effaith gronnol arnynt ac felly nid oedd yn bosibl asesu a 
fyddai gweithredu'r safleoedd hyn yn cael effaith negyddol ar yr amcanion trwyddedu.  
Mae'r DPT yn mynnu bod yn rhaid i'r rhai sy'n cyflwyno sylwadau gyflwyno sail 
dystiolaethol ar gyfer eu sylwadau. 
 
Cyfeiriodd Mr Phipps at y deunyddiau a gynhyrchwyd gan Heddlu De Cymru mewn 
perthynas â GNSQ yn Abertawe.  Gofynnwyd i'r Aelodau nodi unwaith eto na 
chyfeiriwyd at hyn yn y sylwadau a dderbyniwyd.  Ni chyflwynodd Heddlu De Cymru 
drwydded GNSQ Abertawe na datgan a oedd o fewn ardal y polisi effaith gronnol 
felly nid oedd yn bosibl i’r Aelodau gymharu'r ddau safle.  Nid oedd unrhyw 
dystiolaeth bod yr amcanion trwyddedu’n cael eu tanseilio yn y deunyddiau a 
gyflwynwyd.  Cyfeiriwyd ymhellach hefyd at y clipiau fideo a gyflwynwyd gan Heddlu 
De Cymru a'u rhinweddau tystiolaethol i'r cais hwn. 
 
Daeth Mr Phipps i ben drwy ofyn i'r Aelodau ystyried a fyddai'r cais hwn yn cael 
effaith negyddol ar unrhyw un o'r amcanion trwyddedu. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i Mr Phipps roi mwy o fanylion am y defnydd o gerddoriaeth 
wedi’i seinchwyddo yn yr ardal allanol ac o ran sut y gweithredir y polisi ysmygu.  



Dywedodd Mr Phipps mai cerddoriaeth gefndirol dawel y byddai’r gerddoriaeth yn yr 
ardal allanol.  Byddai'r ardal hon hefyd yn cael ei defnyddio gan gwsmeriaid sy'n 
dymuno ysmygu. Byddai angen gwneud cais i'r Awdurdod Priffyrdd i ganiatáu hyn.  
Byddai'r ardal yn cael ei monitro a'i goruchwylio bob amser wrth gael ei defnyddio. 
 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Siaradodd Claire Dewhurst ger bron yr Is Bwyllgor ar ran Heddlu De Cymru.  
Crynhodd Ms Dewhust y cais.  Gwnaeth Heddlu De Cymru wrthwynebu'r cais dan yr 
amcan trwyddedu atal trosedd ac anhrefn a DPT y Cyngor. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 10 trwydded safle yn yr ardal ar hyn o bryd, gyda 3 
ohonynt yn fwytai.  Rhoddwyd trosolwg o'r trwyddedau sydd ar waith yn y safleoedd 
hynny a'u amodau trwyddedu. 
 
Cadarnhaodd Ms Dewhurst fod yr ymgeisydd wedi ceisio ymgynghori â Heddlu De 
Cymru cyn gwneud y cais a'i fod wedi rhoi manylion am y bwriad i weithredu'r safle 
yn ystod yr ymgynghoriad hwnnw.  Dywedodd Ms Dewhurst ei bod ar sawl achlysur 
wedi gofyn am fanylion am swm fwyaf y cwsmeriaid a ganiateir ar y safle ond hyd 
yma nid yw'r manylion hynny wedi'u rhoi gan yr ymgeisydd. 
 
Roedd yr ymgeisydd wedi derbyn yr amodau a argymhellwyd gan Heddlu De Cymru.  
Byddai'r argymhellion hynny'n gwarchod rhag anhrefn ac ymddygiad anghyfreithlon.   
 
Roedd y safle wedi'i leoli yn yr ardal effaith gronnol ac roedd y gydberthynas rhwng 
argaeledd alcohol a throsedd ac anhrefn yn hysbys iawn.  Nid oedd Ms Dewhurst o'r 
farn bod angen cyflwyno'r ystadegau troseddau y gwnaeth y Cyngor eu defnyddio i 
gymeradwyo’r polisi effaith gronnol.  Roedd yr ystadegau a gyflwynwyd yn cwmpasu 
7 allan o'r 67 stryd o fewn ardal y polisi effaith gronnol.  Roedd Ms Dewhurst o'r farn 
y bydd pobl yng Nghanol y Ddinas yn mynd i nifer o wahanol safleoedd trwyddedig 
gyda'r nos.  Felly, roedd yn briodol i'r strydoedd hynny gael eu cynnwys yn yr 
ystadegyn a gyflwynwyd.   
 
Derbyniodd Ms Dewhurst fod yr ystadegau a ddosbarthwyd gyntaf yn anghywir ond y 
gellid dibynnu ar yr ail set o ystadegau.  Rhoddodd Ms Dewhurst grynodeb o'r 
ystadegau.  Gofynnwyd i'r Aelodau hefyd ystyried yr hyrwyddiadau diodydd yn GNSQ 
yn Abertawe ac a oedd angen amodau.  Hefyd, cyfeiriodd Ms Dewhurst at y clipiau 
fideo a gyflwynwyd i gefnogi sylwadau Heddlu De Cymru. 
 
Dywedodd Ms Dewhurst na fyddai cyflwyno ystadegau ar gyfer digwyddiadau a oedd 
wedi digwydd yn ystod y pandemig yn rhoi 'darlun cywir' i'r Aelodau o ardal y polisi 
effaith gronnol yn y dyfodol at ddibenion cymharu.   
 
Gan ymateb i gwestiwn gan yr Is-bwyllgor, dywedodd Ms Dewhurst mai ei 
dealltwriaeth hi oedd bod nifer y digwyddiadau a adroddwyd yn yr ardal yn gostwng 
pan fo safleoedd trwyddedig yn cael eu cau, er nad oedd ganddi unrhyw dystiolaeth i 
gefnogi'r datganiad hwn. 
 
Siaradodd Jay o Drwyddedu Caerdydd gerbron yr Is-bwyllgor.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau fod y polisi effaith gronnol wedi'i fabwysiadu gan yr awdurdod oherwydd y 
lefelau uchel o droseddau ac anhrefn sy'n gysylltiedig ag alcohol sy'n digwydd yng 
Nghanol y Ddinas.  Nod y polisi yw annog detholiad amrywiol, wedi'i reoli'n dda, o 



safleoedd trwyddedig safon uchel.  Caiff pob achos ei ystyried ar ei rinweddau ei hun 
a chafwyd gwrthwynebiadau i’r cais hwn ar sail yr amcanion trwyddedu atal trosedd 
ac anhrefn ac atal niwsans cyhoeddus. 
 
Derbyniodd Mr Sampson fod y mesur yn yr atodlen weithredu yn weddol sylweddol.  
Fodd bynnag, nid oedd cael bwyd ar gael trwy gydol oriau agor y safle yn fesur 
lliniaru digonol.  Bar sy'n darparu bwyd, nid bwyty, oedd y safle.   
 
Mae’r nifer mawr o safleoedd yng Nghanol y Ddinas yn golygu ei bod yn gyffredin i 
bobl symud o un safle i safle arall.  Mae hyn yn ychwanegu at nifer y digwyddiadau 
sy'n digwydd.  Mynegwyd pryderon am y niwsans sŵn gan gwsmeriaid yn gadael 
safle ar yr awr derfynol. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Trwyddedu Cyngor Caerdydd o'r farn, o ystyried nifer 
a dwysedd y safleoedd trwyddedig sy'n gweithredu yng Nghanol y Ddinas, ei bod yn 
debygol y byddai rhoi trwyddedau pellach yn anghyson â dull yr awdurdod o 
hyrwyddo'r amcanion trwyddedu. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd am fanylion y ffigurau capasiti ar gyfer y safle.  Cyfeiriodd Mr 
Phipps at gynllun llawr y safle.  Roedd tua 103 o seddi ar y llawr gwaelod gyda lle i 
tua 40 o bobl sefyll.  Cynhelir asesiad risg tân llawn maes o law a bydd hyn yn 
pennu'r capasiti cyfreithiol ar gyfer y busnes.  Roedd hon yn broses â chamau ac nid 
oedd yn bosibl ar y cam hwn i roi ffigur capasiti cywir. 
 
I grynhoi 
 
Gwahoddwyd pob parti i grynhoi eu sylwadau. 
 
Dywedodd Ms Dewhurst fod angen i'r ymgeisydd ddangos na fydd y safle'n 
ychwanegu at yr effaith gronnol negyddol.  Felly, dylai'r ffigur capasiti fod yn hysbys a 
chael ei gyflwyno'n gywir.  Mae angen gwneud hyn ar frys cyn rhoi unrhyw drwydded.  
Gellir ystyried bod amodau pellach yn briodol hefyd.  Mynegodd Ms Dewhurst bryder 
hefyd ynglŷn â lleoliad y camerâu teledu cylch cyfyng. 
 
Mynegodd Jay Sampson bryderon hefyd ynghylch y ffigur capasiti mwyaf.  Barn yr 
awdurdod oedd y byddai rhoi trwydded bellach yn yr ardal yn anghyson â'r polisi 
effaith gronnol. 
 
Dywedodd Mr Phipps na chodwyd y mater capasiti yn unrhyw un o'r sylwadau a 
dderbyniwyd nac yn y deunydd tystiolaethol a gyflwynwyd ers hynny.  Gofynnwyd i'r 
Aelodau ystyried cyfyngiad ar drwydded y safle sy'n cyfyngu ar y capasiti, yn unol â'r 
DPT. 
 
Dywedodd Mr Phipps fod amod cynhwysfawr wedi'i gytuno gyda Heddlu De Cymru 
ynghylch teledu cylch cyfyng.  Nid oedd yn briodol mynegi pryderon ar yr adeg hon 
yn ystod y trafodion.  Yn yr un modd, gyda beirniadaeth o'r coed coctels a gynigir yn 
GNSQ yn Abertawe.  Nid yw'r materion hyn wedi'u codi yn yr 8 wythnos ers i'r cais 
gael ei wneud, ac eto yn y sylwadau cloi mae’r Aelodau'n cael eu gwahodd i osod 
amodau.  Roedd diffyg tystiolaeth i gefnogi'r sylwadau.  Derbyniodd Mr Phipps y 
gallai ystadegau troseddau ar gyfer cyfnod pandemig Covid-19 gefnogi sylfaen 
dystiolaeth ar gyfer y polisi ardal effaith gronnol.  Fodd bynnag, gall hefyd danseilio'r 



polisi pe bai'r ystadegau hynny'n dangos bod nifer sylweddol o droseddau'n dal i gael 
eu hadrodd. 
 
Mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno atodlen weithredu gynhwysfawr a chais sy'n ceisio 
cynnydd cymedrol ar y drwydded sydd eisoes ar waith.  Mae'r DPT yn caniatáu rhoi 
trwyddedau da a gwahoddwyd yr Is-bwyllgor i ystyried unrhyw amodau ychwanegol 
yr oedd o’r farn eu bod yn angenrheidiol ac i gymeradwyo'r cais. 
 
PENDERFYNWYD:  Wedi ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â gofynion Deddf 
Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Datganiad Polisi Trwyddedu’r Awdurdod 
Trwyddedu, bod yr is-bwyllgor yn CYMERADWYO y cais, yn amodol ar amodau. 
 
Clywodd yr Is-bwyllgor gan yr ymgeisydd a gwrandawodd ar yr holl dystiolaeth a 
chyflwyniadau ac ystyriodd y deunydd ysgrifenedig.   Ystyriodd yr Is-bwyllgor hefyd 
Ddeddf Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a'i Ddatganiad Polisi Trwyddedu ei hun.  
Clywodd yr Aelodau sylwadau hefyd gan Heddlu De Cymru a'r Awdurdod 
Trwyddedu, ac ystyriodd yr holl sylwadau ysgrifenedig a dderbyniwyd. 
 
Nododd yr Is-bwyllgor fod y safle mewn ardal a gwmpesir gan Bolisi Effaith Gronnol 
sy'n creu'r rhagdybiaeth wrthbrofadwy y bydd unrhyw geisiadau newydd neu wedi’u 
hamrywio am Drwyddedau Safle yn cael eu gwrthod neu eu cyfyngu oni bai y gall yr 
ymgeisydd ddangos yn llwyddiannus na fydd rhoi'r cais yn ychwanegu at yr effaith 
gronnol yn yr ardal.   Cytunodd yr Is-bwyllgor y byddai'r Polisi Effaith Gronnol yn 
berthnasol i'r cais hwn.  
 
Nododd yr Aelodau i’r ymgeisydd dderbyn yr amodau yn sylwadau Heddlu De Cymru 
a geir yn Atodiad C yr adroddiad.  Diwygiwyd y cais hefyd i ddileu'r cais am 
gerddoriaeth fyw fel gweithgaredd trwyddedig a ganiateir.  Ni chaniateir cerddoriaeth 
fyw ar ôl 11pm, yn unol ag oriau sydd wedi'u dadreoleiddio mewn cytundeb â’r adran 
Rheoli Llygredd yn dilyn ei sylwadau, a geir yn Atodiad E. 
 
Roedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeisydd wedi dangos yn llwyddiannus na 
fyddai'r cais yn ychwanegu at yr effaith gronnol negyddol yn yr ardal ac nad yw'r cais 
hwn yn cael effaith negyddol ar yr amcanion trwyddedu.  
 
Felly, penderfynodd yr Is-bwyllgor gymeradwyo'r cais, yn amodol ar yr amodau 
ychwanegol yr ydych wedi cytuno arnynt a'r amod canlynol: 
 
'Defnyddir system addas i reoli mynediad i'r safle i gyfrif nifer y bobl sy'n mynd i 
mewn ac yn gadael y safle neu rannau o'r safle lle y bo'n briodol, er mwyn sicrhau 
nad eir dros nifer uchaf y bobl a ganiateir yn y safle ar unrhyw un adeg. Dylai'r 
system gyfrif fod yn ddigon cywir i roi gwybod i berson awdurdodedig, ar gais am 
nifer y bobl yn y safle, neu ran o'r safle fel y bo'n briodol. Mae'r amod hwn yn 
berthnasol bob amser pan gyflogir staff drws ADD yn y safle.' 
 
3 :   CAIS AM DRWYDDED SAFLE - OLLIE'S BAR AND KITCHEN, HEDEL 

ROAD, TREGANNA  
 
Yn bresennol: Oliver Banks a Steven Banks 
 
Y Cais 
 



Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan Ollies Bar & Kitchen Ltd mewn perthynas 
ag Ollies Bar & Kitchen Ltd yn masnachu fel A bit on the Side, Uned 1, Hedel Road, 
Caerdydd. 
 
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol:  
 
(1)  Mewn perthynas â’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol:   

(i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi arno:  
(ii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf ffilmiau (y tu allan).  
(iii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth fyw (y tu allan).  
(iv) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth wedi’i recordio (y 
tu allan).  
(v) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (y tu allan).  
 

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

"Bydd gan y lleoliad ddefnyddiau gwahanol, agwedd gymunedol, caffi yn ystod 
y dydd, bar coctels a gwin pwrpasol o safon uwch.  Yn ardal allanol yr uned 
ddiwydiannol ar y pen sy’n cynnwys yr ardaloedd ochr a chefn fydd y caffi, 
marchnadoedd a bar ac ati. Bydd yr holl ardaloedd hyn dan orchudd o ryw 
fath.  Ar foreau dyddiau’r penwythnos bydd y lleoliad yn cael ei ddefnyddio'n 
bennaf ar gyfer cymysgedd o stondinau marchnad ffermwyr/crefftau. Yna bydd 
y lleoliad yn newid yn y prynhawn i fod yn far a chegin awyr agored. Bydd 
cynigion bwyd sylweddol nid yn unig gennym ni ein hunain ond gan werthwyr 
bwyd stryd a wahoddir.  O'r cychwyn cyntaf byddwn yn lleoliad gwasanaeth 
gweini wrth y bwrdd, gyda siop tecawê yn opsiwn a weinir gan y staff.  Bydd 
bwyd ar gael yn ystod pob awr y bydd y safle ar agor."  
 

(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 - dydd Mercher: 09:00 tan 00:30 o’r gloch  
Dydd Iau – dydd Sul 09:00 tan 01:30 o'r gloch  
 

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

i) Manwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi arno:  
Dydd Llun - dydd Mercher: 10:00 tan 00:00 o’r gloch  
Dydd Iau – dydd Sul 10:00 tan 01:00 o'r gloch   
 
ii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf ffilmiau (dan do):  
Dydd Llun - dydd Sul: 20:00 i 23:00 o’r gloch  
 
iii) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth fyw (y tu allan):  
Dydd Gwener - dydd Sul: 17:00 i 23:00 o’r gloch  
 
iv) Darparu adloniant wedi’i reoleiddio ar ffurf cerddoriaeth wedi’i recordio (y tu 
allan):  
Dydd Llun - dydd Mercher: 23:00 tan 00:30 o’r gloch  
Dydd Iau – dydd Sul 23:00 tan 01:00 o'r gloch   
 
v) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (y tu allan):  



Dydd Sul – dydd Iau: 23:00 tan 00:00 o’r gloch  
Dydd Gwener a dydd Sadwrn: 23:00 tan 01:00 o'r gloch   
 

Atodwyd map sy’n dangos y safle a chynllun o’r safle hwnnw i’r adroddiad yn Atodiad 
A.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau i’r ymgeisydd dderbyn yr amodau a awgrymwyd yn 
sylwadau Heddlu De Cymru a’r adran Rheoli Llygredd. 
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Cyflwynodd Mr Oliver Banks y cais.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Mr Banks wedi 
ymgynghori â'r gwrthwynebwyr yn bersonol ac wedi mynd i'r afael â nifer o'u 
pryderon. 
 
Bwriad Ollie Bar a Kitchen oedd darparu cyfleuster a arweinir gan y gymuned.  Yn 
ystod y dydd byddai'r safle'n gweithredu fel caffi sy'n cynnig brecwast, coffi a 
chacennau, ac ati.  Gyda'r nos byddai bar coctels a gwin yn gweithredu gan gynnig 
bwyd hefyd.  Ar adegau, byddai gwerthwyr bwyd stryd yn cael eu gwahodd i'r safle a 
byddai digwyddiadau manwerthwyr annibynnol a marchnad ffermwyr ar rai 
penwythnosau hefyd.   
 
Bwriadwyd i Ollie’s Bar and Kitchen fod yn far coctels o ansawdd uchel ac roedd eu 
cynnig yn debygol o atal rhai o'r gweithgareddau sy'n dod gyda sefydliadau sydd â 
mwy o bobl yn yfed wrth sefyll.  Darperir gwasanaeth gweini wrth y bwrdd llawn ac 
mae pob aelod o staff yn derbyn hyfforddiant diodydd gwin a choctels er mwyn 
darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i gwsmeriaid. 
 
Aeth Mr Banks i'r afael â rhai o'r pryderon a fynegwyd gan wrthwynebwyr.  
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi nad oedd parcio'n berthnasol i'r amcanion trwyddedu.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau, yn dilyn trafodaeth gyda'r gwrthwynebwyr, fod y 
pryderon wedi'u lleddfu i raddau helaeth. 
 
Cafodd yr Aelodau drosolwg o sut y byddai'r safle'n mynd i'r afael â'r 
gwrthwynebiadau trwyddedu pan fydd ar waith.  Cadarnhaodd yr ymgeiswyr y byddai 
teledu cylch cyfyng yn cael ei osod ar y safle ac y byddai staff drws ADD hefyd yn 
cael eu darparu yn unol â'r amodau y cytunwyd arnynt gyda Heddlu De Cymru.  
Byddai goleuadau hefyd yn cael eu gosod ar flaen y safle.  Roedd Mr Banks o'r farn y 
byddai gweithredu'r busnes yn atal troseddau yn yr ardal. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i'r ymgeisydd egluro beth oedd nifer 'addas' o staff a pha lefel 
o sŵn oedd yn 'rhesymol'.  Dywedodd yr ymgeisydd y byddai nifer y staff yn cael ei 
asesu yn unol â nifer yr archebion a wnaed.  Byddai lefel y sŵn yn cael ei osod ar 
lefel y cytunwyd arni gyda’r adran Rheoli Llygredd. 
 
PENDERFYNWYD:  Wedi ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â gofynion Deddf 
Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Datganiad Polisi Trwyddedu’r Awdurdod 
Trwyddedu, bod yr is-bwyllgor yn CYMERADWYO y cais. 
 
Clywodd yr Is-bwyllgor gan yr ymgeisydd a gwrandawodd ar yr holl dystiolaeth a 
chyflwyniadau ac ystyriodd y deunydd ysgrifenedig.  Ystyriodd yr Is-bwyllgor hefyd 



Ddeddf Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a'i Ddatganiad Polisi Trwyddedu ei hun.  
Ystyriodd yr Aelodau hefyd yr holl sylwadau ysgrifenedig a wnaed i ni. 
 
Nododd yr Is-bwyllgor i’r ymgeisydd gytuno ar nifer o amodau gyda Heddlu De 
Cymru a'r tîm Llygredd Sŵn ac iddo ymgynghori â'r personau hynny a gyflwynodd 
sylwadau ysgrifenedig. 
 
Roedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeisydd wedi dangos yn llwyddiannus na fydd 
rhoi'r drwydded hon yn cael effaith negyddol ar yr amcanion trwyddedu ac felly'n 
penderfynu cymeradwyo'r cais. 
 
4 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30 pm 
 


