
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 11 MEHEFIN 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd  (Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire, Goddard a/ac Jacobsen 
 

1 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
2 :   CAIS AM GANIATÂD TRWYDDED SAFLE - 21A STRYD Y CASTELL  
 
Yn Bresennol 
 
Ymgeiswyr: Tŷ Hanfodion Cyf wedi eu cynrychioli gan Bill Freeman 
 
Awdurdodau Cyfrifol: Tony Bowley, Heddlu De Cymru 
 Lauren Idowu, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro 
 
Pobl Eraill â Diddordeb: Y Cynghorydd Norma Mackie, Aelod Lleol. 
 
Y Cais 
 
Daeth cais am Drwydded Safle i law gan Ty Hanfodion Ltd mewn perthynas â City 
1Stop, 21a Stryd y Castell, 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): 
 

"Siop nwyddau hanfodol gyffredinol ar ymyl orllewinol Canol y Ddinas. 
Gwerthu ychydig o fwyd, papurau newydd, cardiau, coffi ac alcohol i'w 
defnyddio oddi ar y safle". 
 

(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 21:00  
 

(4)  Darparu gweithgareddau trwyddedadwy yn ystod yr oriau canlynol: 
 
i) Manwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle: 
 
Dydd Llun i Ddydd Sul 08:00 i 21:00 

 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 



Cyflwynodd Jayne Harrington y cais.  Rhoddodd Ms Harrington drosolwg o'r safle a'i 
weithrediad o ddydd i ddydd.  Dywedwyd wrth yr Aelodau mai uned fanwerthu fach 
yn Stryd y Castell oedd y safle.  Mae'r safle ar agor rhwng 0700 o'r gloch a 2100 o'r 
gloch ac mae tîm o 7 aelod o staff.  Mae'r safle yn siop nwyddau hanfodol sydd ar 
hyn o bryd yn cynnig diodydd poeth ac oer, eitemau bwyd, melysion, eitemau cartref 
a nwyddau ymolchi.  Mae yna hefyd adran tybaco a vape fach.  Mae'r ymgeiswyr yn  
dymuno ychwanegu gwerthu alcohol at yr ystod o gynhyrchion sydd ar gael. 
 
Nododd Ms Harrington fod yr ymgeiswyr wedi cytuno i dderbyn y 30 amod a nodwyd 
yn y cynrychiolaethau a dderbyniwyd gan Heddlu De Cymru, er y byddai angen 
eglurhad pellach ar nifer o'r amodau.  Ystyriwyd yr amodau pan ddrafftiwyd y mesur 
asesu a rheoli risg safle gan yr ymgeiswyr i hyrwyddo'r amcanion trwyddedu. 
 
 
Adroddwyd y bu cynnydd mewn busnes ar y safle ers llacio'r cyfyngiadau cloi.  Mae'r 
ymgeiswyr wedi sylweddoli y bydd yn ofynnol i ddau aelod o staff fod yn bresennol 
pan fydd gweithgareddau trwyddedadwy yn cael eu cynnal i leihau'r risg a rheoli 
gwerthiant alcohol yn effeithiol. 
 
Mae'r ymgeiswyr wedi ymgynghori â'u cwsmeriaid presennol ynglŷn â'u bwriad i 
wneud cais am drwydded safle.  Roedd y sylfaen cwsmeriaid yn cynnwys 
perchnogion busnes lleol, rheolwyr a staff safleoedd trwyddedig eraill, gweithwyr y 
ddinas, gweithwyr trafnidiaeth, trigolion lleol, myfyrwyr a thwristiaid.  Ymgynghorodd 
un o gyfarwyddwr City 1Stop hefyd ag 20 o safleoedd trwyddedig lleol i fesur arfer 
gorau a'r hyn y gellid ei wneud i sicrhau nad oedd y safle'n effeithio'n negyddol ar yr 
amcanion trwyddedu. 
 
Wrth lunio hyfforddiant ar gyfer staff, ystyriodd yr ymgeiswyr Asesiad Polisi Effaith 
Gronnol ar gyfer Canol Dinas Caerdydd, Datganiad Polisi Trwyddedu'r Cyngor 2016-
2021, Canllawiau Diwygiedig yr Ysgrifennydd Gwladol, Canllawiau'r Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar gyfer Hyfforddi Staff a Modiwlau Hyfforddi’r Coleg 
Plismona.  
 
Nododd Ms Harrington y pryderon a godwyd gan Heddlu De Cymru fel rhan o'u 
sylwadau.  Cyfaddefodd Ms Harrington gamgymeriad ganddi a arweiniodd at roi 
hysbysiad cosb benodedig iddi.  Rhoddodd Ms Harrington esboniad o 
amgylchiadau’r hysbysiad cosb benodedig.  Dywedodd Ms Harrington fod y mater 
wedi'i gyfeirio at Dîm Anghydfod y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a monitor 
annibynnol i asesu a ellir defnyddio'r wybodaeth hon i wrthwynebu gan fod gwiriad 
DBS safonol fel arfer yn ddigonol.  Ni fyddai gwiriad safonol yn datgelu bod 
hysbysiad cosb benodedig wedi'i gyflwyno.  Fodd bynnag, os oedd Aelodau o'r farn 
nad yw Ms Harrington yn berson addas a phriodol i weithredu fel Goruchwylydd Safle 
Dynodedig, yna mae Goruchwylydd Safle Dynodedig gwahanol ar gael. 
 
Roedd Ms Harrington o'r farn na ddylai gwrthwynebiad iddi fod yn Oruchwylydd Safle 
Dynodedig effeithio ar roi trwydded safle.  Byddai'n dal i hoffi cael ei hystyried fel y 
Oruchwylydd Safle Dynodedig ac mae wedi cyflwyno geirdaon gan gyflogwyr 
blaenorol dros 25 mlynedd i gefnogi'r cais.  Aeth Ms Harrington ati i ddarllen y 
geirdaon cymeriad. 
 
Wrth ymateb i gwestiynau, dywedodd Ms Harrington fod y safle ar agor ar hyn o bryd.  
Roedd hi wedi bod yn ddeiliad trwydded personol ers 2015 ond fe wnaeth hi 



ailymgeisio am ei thrwydded bersonol yn ddiweddar.  Cadarnhaodd Ms Harrington ei 
bod wedi gweithredu fel Goruchwylydd Safle Dynodedig yn ystod ei chyflogaeth 
flaenorol.  Roedd y rhain yn westai mawr yng nghanol y ddinas gyda thrwyddedau 
safle 24 awr. 
 
Cadarnhaodd Ms Harrington fod y cais yn gais newydd ac nad oedd yn gysylltiedig â 
chais blaenorol am y safle hwn.  Byddai Ms Harrington, fel Goruchwylydd Safle 
Dynodedig yn bresennol ar y safle yn rhan-amser am 16 awr yr wythnos. 
 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Siaradodd Mr Tony Bowley ger bron yr Is Bwyllgor ar ran Heddlu De Cymru.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod Heddlu De Cymru yn gwrthwynebu rhoi trwydded 
safle o dan amcanion trwyddedu atal trosedd ac anhrefn, atal niwsans cyhoeddus, 
diogelwch y cyhoedd ac amddiffyn plant rhag niwed. 
 
Roedd y safle wedi'i leoli yn yr ardal polisi effaith gronnol ond roedd y cais y tu allan 
i'r polisi oherwydd yr oriau gweithredu.  Fodd bynnag, roedd Heddlu De Cymru o'r 
farn bod y polisi effaith gronnol yn berthnasol oherwydd y lefel anghymesur o 
droseddu, anhrefn a niwsans cyhoeddus sy'n gysylltiedig ag allfeydd ar gyfer gwerthu 
alcohol yng nghanol y ddinas.  Roedd Heddlu De Cymru o'r farn y byddai ychwanegu 
siop arall yng Nghanol y Ddinas yn ychwanegu at y problemau presennol hynny. 
 
Roedd Heddlu De Cymru hefyd yn gwrthwynebu'r cais a wnaed gan Jane Harrington 
i fod yn Oruchwylydd Safle Dynodedig ar y safle pe bai'r drwydded safle yn cael ei 
rhoi.  Roedd y gwrthwynebiad hwn yn seiliedig ar y safbwynt nad oedd Ms Harrington 
yn berson priodol i weithredu fel Goruchwylydd Safle Dynodedig. 
 
Dywedodd Mr Bowley mai dyma'r ail gais i werthu alcohol o'r safle eleni.  
Gwrthodwyd y cais blaenorol gan y Pwyllgor Trwyddedu ym mis Ebrill 2021.  Gwnaed 
y cais bryd hynny gan Mr Taiyab Mohammed.  Gwnaed y cais hwn gan Tyhanfodion 
Ltd ac unig gyfarwyddwr Tyhanfodion oedd Mr Taiyab Mohammed. 
 
Cyfeiriodd Mr Bowley at ddatganiad a ddosbarthwyd i'r Is-bwyllgor gan y Cwnstabl 
Rhan Amser Hadley.  Mae'r datganiad yn esbonio digwyddiad ar 31 Ionawr 2021 pan 
aeth swyddogion i barti tŷ mewn preswylfa a chanfod nifer o bobl  yn bresennol, yn 
torri'r rheoliadau coronafeirws.  Roedd Ms Harrington yn bresennol a chafodd 
hysbysiad cosb benodedig.  Dywed Heddlu De Cymru fod Ms Harrington wedi 
diystyru'r rheoliadau oedd ar waith ar adeg pan oedd y wlad yng nghanol pandemig.  
Roedd Mr Taiyab Mohammed hefyd yn y parti tŷ a chafodd hysbysiad cosb 
benodedig hefyd.  Gofynnodd Heddlu De Cymru i'r aelodau ystyried a oedd Mr 
Mohammed yn berson addas a phriodol i ddal trwydded. 
 
Tynnodd Mr Bowley sylw at y llythyr a gyflwynwyd gan yr Arolygydd Darren Grady a 
oedd yn esbonio'r problemau a achoswyd yng nghanol y ddinas, yn enwedig gan 
yfwyr stryd.  Cyfeiriodd Mr Bowley hefyd at yr ystadegau a ddarparwyd ar nifer y 
digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag alcohol yng Nghanol y Ddinas.  Gofynnwyd i'r 
Aelodau nodi bod y rhan fwyaf o ddigwyddiadau wedi digwydd rhwng 0900 o'r gloch 
a 2100 o'r gloch a bod clwstwr o ddigwyddiadau yn ardal Stryd y Castell. 
 
Roedd y cais am siop nwyddau hanfodol i werthu alcohol i gael ei yfed oddi ar y 
safle.  Nid oedd y cais yn eithriadol ac nid oedd yn ceisio darparu unrhyw beth a 



oedd yn wahanol yn ddiwylliannol.  Yn wahanol i safleoedd trwyddedig eraill yng 
nghanol y ddinas, ni fyddai gan y rheolwyr yn y safleoedd hyn unrhyw reolaeth dros 
sut y byddai’r alcohol yn cael ei yfed na phwy fyddai’n ei yfed wedi iddo adael y safle.   
 
Felly, roedd Heddlu De Cymru o'r farn mai dim ond effaith negyddol y gallai 
ychwanegu safle trwydded alcohol oddi ar y safle arall yn yr ardal polisi effaith 
gronnol ei chael ar yr amcanion trwyddedu.  Gofynnwyd i Aelodau'r Is-bwyllgor 
wrthod y cais. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau;  Wrth ymateb i gwestiwn gan Ms Harrington, 
dywedodd Mr Bowley nad oedd yn gallu rhoi eglurhad pellach o’r datganiad a 
roddwyd  gan yr Arolygydd Grady na'r ystadegau a ddarparwyd gan ddadansoddwr 
ar yr amcanion trwyddedu.  Darparwyd yr ystadegau i roi trosolwg cyfredol o'r 
problemau sy'n bodoli yng nghanol y ddinas. 
 
Tynnodd Ms Harrington sylw at nifer o wahaniaethau rhwng yr ystadegau a 
gynhyrchwyd a chronfa ddata troseddau'r heddlu.  Ailadroddodd Mr Bowley nad oedd 
yn gallu esbonio'r gwahaniaethau rhwng yr ystadegau a ddarparwyd i gefnogi'r 
sylwadau ac ystadegau o ffynhonnell arall. 
 
Gofynnodd Ms Harrington pam mae 45 o drwyddedau safle a 42 amrywiad wedi'u 
rhoi o fewn yr ardal polisi effaith gronnol dros gyfnod penodol o amser.  Dywedodd 
Mr Bowley yr ymdrinnir â phob cais yn ôl ei deilyngdod ei hun.   
 
Dywedodd Ms Harrington ei bod wedi darparu gwiriad Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd glân a thrwydded bersonol ym mis Ebrill 2021.  Gofynnodd pam roedd 
Heddlu De Cymru o'r farn bod angen cynhyrchu tystiolaeth o'r hysbysiadau cosb 
benodedig a gyhoeddwyd o ystyried bod chwiliad sylfaenol yn ddigonol.  Dywedodd 
Mr Bowley fod yr ystadegau a ddarparwyd i gefnogi sylwadau Heddlu De Cymru yn 
dod o'r system NICHE.  Daeth y manylion am Ms Harrington a Mr Mohommed yn 
derbyn hysbysiad cosb benodedig am dorri rheoliadau Covid o'r un system NICHE. 
 
Cyfeiriodd Ms Harrington hefyd at ddatgelu gwybodaeth bersonol yn y wybodaeth 
ychwanegol a ddarparwyd gan Heddlu De Cymru i gefnogi eu sylwadau. 
 
Anerchodd Lauren Idowu yr Is-bwyllgor ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r 
Fro (BIPCaF).  Dywedodd Ms Idowu nad yw BIPCaF fel awdurdod cyfrifol o'r farn bod 
yr ymgeiswyr wedi dangos yn ddigonol na fyddai eu cais i gynyddu argaeledd alcohol 
yn cael effaith negyddol ar amcanion trwyddedu atal niwsans cyhoeddus, atal 
troseddu ac anhrefn a diogelwch y cyhoedd. 
 
Mae BIPCaF yn credu, pe bai'r cais am drwydded safle yn cael ei ganiatáu, y byddai 
cynnydd  o ran faint o alcohol sydd ar gael yng nghanol y ddinas a byddai hyn yn 
cyfrannu at gynnydd tebygol yn nifer yr achosion o dderbyniadau i'r ysbyty a'r 
ganolfan trin alcohol sy'n gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu ac 
alcohol.  Mae'n hysbys o ymchwil sydd wedi'i dogfennu'n dda bod oriau agor a 
dwysedd allfeydd gwerthu alcohol yn dylanwadu ar yfed alcohol, patrymau yfed a 
difrod cysylltiedig.  Gwyddom hefyd fod lleihau argaeledd alcohol yn allweddol i atal 
problemau sy'n gysylltiedig ag alcohol yn y gymuned. 
 
Cyfeiriodd Ms Idowu at ddata yn adroddiad economi’r nos Cyngor Caerdydd sy'n 
dangos mai canol y ddinas sydd â'r nifer fwyaf o achosion o drais yn erbyn pobl ac 



ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ddinas gyfan, fel y nodir yn yr atodiad i'r 
sylwadau ysgrifenedig a gafwyd gan BIPCaF.  Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd fod 
940 o aelodau meddw o'r cyhoedd wedi mynychu'r Ganolfan Triniaeth Alcohol yng 
nghanol y ddinas yn 2018/19, ar gost o rhwng £1,345 a £2,170.  
 
Wrth ymateb i gwestiynau, dywedodd Ms Idowu y byddai rhoi trwydded safle yn 
cynyddu argaeledd alcohol.  Derbyniodd Ms Idowu nad yw BIPCaF wedi 
gwrthwynebu pob cais am drwydded safle yng nghanol y ddinas yn y gorffennol ond 
efallai y bydd angen iddynt ystyried gwneud hynny yn y dyfodol. 
 
Gofynnodd Mr Freeman am eglurhad ar nifer o faterion mewn perthynas â'r data a 
gynhwyswyd yn y sylwadau a dderbyniwyd gan BIPCaF.  Nid oedd Ms Idowu yn gallu 
rhoi eglurhad ond derbyniodd fod Datganiad Polisi Trwyddedu'r Cyngor yn nodi y 
dylai unrhyw sylwadau a wneir ymwneud â'r cais am drwydded safle. 
 
Sylwadau Unigolion Eraill 
 
Anerchodd y Cynghorydd Norma Mackie yr Is-Bwyllgor.  Dywedodd y Cynghorydd 
Mackie mai'r prif newid rhwng y cais hwn a'r cais blaenorol a wrthodwyd gan y 
Pwyllgor yw'r newid yn yr awr derfynol sydd wedi mynd â'r cais am drwydded safle y 
tu allan i'r polisi ardal effaith gronnol.   
 
Fodd bynnag, mae'r problemau sy'n gysylltiedig ag yfed alcohol yng nghanol y ddinas 
yn aros yr un fath.  Derbynnir bod lefelau uwch o droseddau sy'n gysylltiedig ag 
alcohol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas.  Yn aml iawn, mae'r 
digwyddiadau hyn yn digwydd y tu allan i siopau a siopau trwyddedig sy'n gwerthu 
alcohol.  Dywedodd y Cynghorydd Mackie ei bod yn byw yng nghanol y ddinas a'i 
bod hi'n bersonol yn dyst i'r mathau hyn o ddigwyddiadau’n rheolaidd. 
 
Roedd y Cynghorydd Mackie o'r farn, er bod y polisi ardal effaith gronnol ar waith, 
bod y digwyddiadau hyn yn dal i ddigwydd.  Gan gyfeirio at yr asesiad risg a 
ddarparwyd i gefnogi'r cais, dywedodd y Cynghorydd Mackie ei bod o'r farn bod y 
ddogfen yn 'naïf' ac nad oedd yn gallu gweld sut y byddai'r amcanion trwyddedu'n 
cael eu hyrwyddo, yn enwedig gan nad oedd unrhyw reolaethau ar waith er 
diogelwch aelodau o'r cyhoedd yn y safle. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Mackie ei bod yn siomedig o glywed bod Mr Taiyab yn rhan 
o'r cais hwn gan ei bod yn teimlo bod Mr Taiyab yn anghwrtais, yn sarhaus ac yn 
ymosodol wrth i'r Is-bwyllgor ystyried y cais blaenorol am drwydded safle. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Mackie fod digwyddiadau'n ymwneud â'r digartref ac yfwyr 
stryd yn digwydd yn rheolaidd drwy gydol y dydd.  Roedd trwydded arall yng nghanol 
y ddinas yn debygol o'i gwneud yn ofynnol i'r heddlu fod yn bresennol.  Argymhellwyd 
yn gryf bod yr Is-bwyllgor yn gwrthod y cais. 
 
Ymatebodd y Cynghorydd Mackie i nifer o gwestiynau gan Mr Bill Freeman mewn 
perthynas â'r asesiad risg, yfwyr stryd a thystiolaeth i gefnogi'r sylwadau a 
gyflwynwyd i'r Is-bwyllgor. 
 
I grynhoi 
 



Dywedodd Mr Tony Bowley fod Ms Harrington wedi cael ei herlyn yn ddiweddar am 
dorri'r rheoliadau coronafeirws.  Mae rheoli siop drwyddedig yn gofyn am 
gydymffurfio â nifer o amodau, rheoliadau a chyfreithiau ac mae Ms Harrington wedi 
dangos yn ddiweddar nad yw wedi cydymffurfio â chyfreithiau a fwriadwyd i’w chadw 
hi ei hun ac eraill yn ddiogel rhag niwed.  Ni wnaeth Mr Mohammed - a fyddai’n 
deiliad y drwydded pe bai'r cais yn cael ei ganiatáu - ychwaith.  
 
Mae nifer annerbyniol o droseddau ac enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol.  
Mae'r Is-bwyllgor wedi derbyn ystadegau sy'n cwmpasu 2 flynedd o achosion a 
datganiad ysgrifenedig gan yr uwch swyddog heddlu sy'n gyfrifol am blismona'r ardal.  
Roedd Mr Bowley o'r farn na fyddai rhoi'r cais hwn ond yn arwain at effaith negyddol 
ar yr amcanion trwyddedu.  Holodd Mr Bowley a oedd Goruchwylydd Safle 
Dynodedig yn bresennol yn y safle am 16 awr yr wythnos yn ddigonol mewn 
amgylchedd mor heriol. 
 
Roedd Mr Bowley o'r farn nad yw'r ymgeiswyr wedi dangos yn ddigonol na fyddai'r 
cais yn cael effaith negyddol ar yr amcanion trwyddedu a gofynnodd i'r Aelodau 
wrthod y cais. 
 
Roedd y Cynghorydd Mackie yn cefnogi barn Heddlu De Cymru.  Roedd hi'n pryderu 
am yr ymgeiswyr a sut y byddai'r safle'n cael ei reoli. 
 
Gofynnodd Ms Harrington i'r Is-bwyllgor ystyried y cais yn ôl ei deilyngdod ei hun.  
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried bod anghydfod parhaus gyda'r Gwasanaethau 
Gwahardd ynghylch a oedd yn briodol datgelu cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig 
yn yr achos hwn.  Dylid ystyried y penderfyniadau ar y Goruchwylydd Safle 
Dynodedig a'r drwydded safle ar wahân. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau nad Mr Mohammed yw unig gyfarwyddwr y busnes.  Mae 
gan yr ymgeiswyr y wybodaeth a'r profiad i sicrhau na fyddai unrhyw effaith negyddol 
ar yr amcanion trwyddedu a gwahoddwyd yr Aelodau i ymweld â'r safle ar unrhyw 
adeg. 
 
Dywedodd Mr Freeman fod yr ymgeiswyr yn fasnachwr lleol annibynnol.  Gofynnwyd 
i'r Aelodau nodi na dderbyniwyd cynrychiolaeth gan yr awdurdod Trwyddedu.  Roedd 
yr ymgeisydd y tu allan i'r Ardal Effaith Gronnol ac nid oedd y polisi'n berthnasol i'r 
cais hwn.  Dylid ystyried y cais fel cais safonol a'i ystyried yn ôl ei deilyngdod. 
 
Holodd Mr Freeman a oedd y sylwadau a dderbyniwyd gan Heddlu De Cymru a 
BIPCaF yn ymwneud â'r amcanion trwyddedu.  Mae gan y cais lawer o bethau 
cadarnhaol sy'n hyrwyddo'r amcanion trwyddedu, gan gynnwys y 30 amod a 
dderbyniwyd gan yr ymgeiswyr a'r asesiad risg a ddarparwyd gan yr ymgeiswyr.  
Cyflwynwyd deiseb hefyd i gefnogi'r cais. 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau ddiystyru'r datganiad a wnaed gan yr Arolygydd Grady gan ei 
fod o'r farn ei fod yn cynnwys gwallau ac nad oedd Yr Arolygydd Grady yn bresennol 
i ateb cwestiynau ar ei ddatganiad. 
 
Roedd Mr Freeman o'r farn bod y cais yn un da, yn cynnwys mesurau diogelu ac yn 
hyrwyddo'r amcanion trwyddedu.  Gwahoddwyd yr Is-bwyllgor i ganiatáu'r cais felly. 
 



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. 
 
Clywodd yr Is-bwyllgor gan yr ymgeisydd a gwrandawodd ar yr holl dystiolaeth a 
sylwadau ac ystyriodd y deunydd ysgrifenedig a hefyd  Ddeddf Trwyddedu 2003, y 
Canllawiau Adran 182, ein Datganiad Polisi Trwyddedu a'n dogfen Asesu Effaith 
Gronnol ein hunain.  
 
Clywodd yr Is-bwyllgor y sylwadau a wnaed gan Heddlu De Cymru, Bwrdd Iechyd 
Lleol Caerdydd a'r Fro, ac Aelod ward lleol ac ystyriodd yr holl sylwadau ysgrifenedig 
a wnaed. 
 
Mae'r 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. Fodd bynnag, gan fod y cais o fewn yr oriau craidd, ni fydd y rhagdybiaeth o 
wrthod a grëwyd gan y Polisi Effaith Gronnol yn berthnasol i'r cais hwn.  
 
Nododd yr Aelodau fod yr ymgeiswyr yn fodlon derbyn amodau arfaethedig Heddlu 
De Cymru yn Atodiad C yr adroddiad. 
 
Ar ôl ystyried yn ofalus y sylwadau a wnaed heddiw, derbyniodd yr Is-bwyllgor fod 
tystiolaeth o drosedd ac anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol arall yn yr ardal, a 
theimlodd y byddai rhoi'r drwydded hon yn achosi trosedd ac anhrefn ychwanegol. 
Nid oedd yr Aelodau'n teimlo bod y cais wedi dangos yn llwyddiannus na fyddai'n 
tanseilio'r Amcanion Trwyddedu. Roedd yr Aelodau'n pryderu na fyddai deiliad y 
drwydded yn delio'n effeithiol â'r materion sy'n gysylltiedig â gwerthu alcohol.  
 
Yng ngoleuni'r uchod, nid oedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeiswyr wedi dangos 
y byddent yn gallu delio â'r materion sy'n gysylltiedig â rheoli safle trwyddedig.  
 
Felly, penderfynodd yr Is-bwyllgor wrthod y cais. 
 
 
3 :   CAIS I AMRYWIO TRWYDDED SAFLE - TACO BELL, HEOL EGLWYS 

FAIR  
 
Tynnwyd yr eitem hon yn ôl yn dilyn cytundeb rhwng yr ymgeisydd a'r awdurdod 
cyfrifol a oedd wedi cyflwyno sylwadau. 
 
4 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.00 pm 
 


