
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 30 GORFFENNAF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Derbyshire(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Jacobsen a/ac Lancaster 
 

7 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
8 :   CAIS I AMRYWIO TRWYDDED SAFLE - KFC, HEOL EGLWYS FAIR  
 
Yn bresennol: 
 
Ymgeiswyr: Richard Campbell a gynrychiolwyd gan Matthew Phipps,  

TLT Solicitors, Grant Reid Cyfarwyddwr Gweithrediadau 
DemiPower a David James Rheolwr Dosbarth KFC. 

 
Awdurdodau Cyfrifol: Rob Gunstone - Heddlu De Cymru 
                                           Kirsty Evans, Gorfodi Trwyddedu  
 
Pobl Eraill: Y Cynghorydd Norma Mackie – Cynghorydd Ward 

Cathays.  
 
Y Cais 
Mae cais i amrywio Trwydded Safle wedi’i dderbyn gan Demipower (2017) Ltd mewn 
perthynas â KFC, 112 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DX.  
 
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol:  
 
(1) Manylion yr amrywiad (fel y nodwyd gan yr ymgeisydd):       

                                       
"Mae hwn yn gais i ymestyn y caniatâd ar gyfer lluniaeth yn hwyr yn y nos, fel a 
ganlyn;   
 
Dydd Llun i ddydd Sul o 11:00pm tan 3:00am y bore canlynol (caniatâd cyfredol o 
11:00pm tan 12:30am y bore canlynol).  
 
Bydd oriau agor y safle yn cael eu hymestyn o 10:00am tan 3:00am y bore canlynol, 
bob dydd.  
 
Ychwanegu'r amodau canlynol at yr amserlen weithredu;   
 

 Ni chaniateir i gwsmeriaid ddod â'u halcohol eu hunain i'w yfed ar y safle.   

 Bydd offer a deunyddiau cymorth cyntaf digonol a phriodol yn cael eu cadw ar 
y safle, yn cael eu gwirio'n rheolaidd a'u cadw mewn man hawdd ei gyrraedd 
i'r staff.   

 Bydd yr holl lwybrau ymadael yn cael eu cadw’n ddirwystr, gydag arwynebau 
gwastad nad ydynt yn llithrig, sy’n rhydd o beryglon baglu ac wedi'u 
harwyddo’n glir.   



 Bydd y rheolwr yn cynnal archwiliad wythnosol o ardaloedd cyhoeddus y safle 
i nodi unrhyw beth a allai fod yn risg adnabyddadwy i ddiogelwch y cyhoedd.  
Rhaid cywiro unrhyw risgiau y bernir eu bod yn afresymol cyn gynted â 
phosibl.   

 Bydd Deiliad y Drwydded Safle yn defnyddio pob ymdrech resymol i gadw'r 
briffordd a'r mannau cyhoeddus yng nghyffiniau'r safle yn rhydd o sbwriel o'r 
safle, er boddhad y Cyngor.   

 Bydd Deiliad y Drwydded Safle yn gofyn i bawb sy'n gysylltiedig â thrin, cludo 
a darparu bwyd gweithredu â gofal a sylw dyledus bob amser er mwyn 
sicrhau:  
a. Ni fydd unrhyw rwystr i'r briffordd gyhoeddus tra bo'r danfoniadau'n 
digwydd;   
b.  Bydd gyrwyr/cludwyr yn cael cyfarwyddyd nad ydynt yn cymryd rhan mewn 
siarad uchel/gweiddi/slamio drws neu'n chwarae cerddoriaeth uchel o'u 
cerbyd tra ar y safle neu oddi arno;  
c.  Bydd yr holl nwyddau a gwastraff yn cael eu trin yn ofalus wrth gael eu 
cludo i mewn ac allan o'r safle ac i gyfeiriad y cleientiaid er mwyn atal/lleihau 
aflonyddwch sŵn i breswylwyr yn y cyffiniau.  

 
Ni fydd yr oriau, y gweithgareddau na’r amodau eraill yn newid o ganlyniad i’r cais 
hwn.   
 
(2) Mae'r oriau agor a ganiateir gan y drwydded fel a ganlyn ar hyn o bryd:   
 
Dydd Llun i Ddydd Sul 10:00am i 12:30am  
 
(3) Darparu gweithgareddau trwyddedadwy yn ystod yr oriau canlynol:  
 
(i) Darparu lluniaeth gyda’r hwyrnos (y tu mewn a’r tu allan):  
 
Dydd Llun i Ddydd Sul 11:00pm i 12:30am  
 
Sylwadau'r Ymgeisydd  
Amlinellodd yr Ymgeisydd y pwyntiau allweddol yn y cais gan gynnwys ei fod ar gyfer 
ymestyn oriau ar gyfer lluniaeth yn hwyr yn y nos yn unig a dim gwerthiant alcohol.  
 
Esboniodd yr Ymgeisydd fod DemiPower yn Fasnachfraint KFC gyda 116 o fwytai 
ledled y DU a chynlluniau twf uchelgeisiol.   Maent yn ymdrechu i weithio gydag 
awdurdodau yn yr ardal lle maent yn gweithredu.  
 
Dywedwyd wrth yr Is-bwyllgor fod y drwydded bresennol, a roddwyd dwy flynedd yn 
ôl ar ôl cael ei herio'n sylweddol, tan 12:30am.  Roedd yr Ymgeisydd wedi bodloni'r 
Is-bwyllgor o'r blaen bryd hynny ac nid oedd y drwydded wedi bod yn destun 
adolygiad ers hynny.  
 
Roedd y cais blaenorol yn cynnig amodau fel teledu cylch cyfyng, Staff Drws ADD ar 
ddiwrnodau digwyddiadau ac ar ôl 12:30am, Camerâu Corff, Llyfr Digwyddiadau, 
Arwyddion. Clirio sbwriel, Rheoli Arogleuon a dosbarthu yn ystod oriau gwaith yn 
unig.   Mae'r cais yn adeiladu ar yr amodau hyn.  
 
Dyfynnodd yr Ymgeisydd baragraff 7 mewn perthynas â hyrwyddo amcanion 
trwyddedu a theimlai fod hyn yn cael ei wneud yn yr amserlen weithredu bresennol a 



bod amodau ychwanegol yn cael eu cynnig i ymdrin ag unrhyw faterion sy'n 
ymwneud ag ymestyn yr oriau.   Pwysleisiodd yr ymgeisydd fod angen ystyried y cais 
hwn yn ôl ei rinweddau unigol.  
 
Dywedwyd wrth yr Is-bwyllgor fod yr Ymgeisydd wedi cymryd rhan mewn 
ymgynghoriad cyn ymgeisio, yn enwedig gyda Heddlu De Cymru, sydd wedi cynnig 
nifer o amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad.  Pe bai'r bwriad i ganiatâu’r cais, 
roedd yr ymgeisydd o'r farn y byddai'r cais hwn yn hyrwyddo'r amcanion trwyddedu 
gan y byddai 7 awr o ddiogelwch drws ADD yn yr ardal, o 9:00pm, lle nad oes 
unrhyw rwymedigaeth i wneud hynny tan 12:30am.    1 ar y drws ffrynt a 2 yn 
patrolio.  Mae hyn yn rhoi cymhareb o tua 1 ADD: 10 Cwsmer. 
 
Nododd yr Ymgeisydd yr ystadegau digwyddiadau a ddarparwyd gan Heddlu De 
Cymru, gan nodi bod problemau yn y cyffiniau yn hwyr yn y nos ac yn derbyn yr 
AEG; fodd bynnag, mae'r safle hwn ar gau ar hyn o bryd ar adeg y digwyddiadau.  
Mae'r Ymgeisydd yn derbyn bod y rhain yn ystyriaethau perthnasol ond nid yn pennu 
ffactorau.   Nid oes esboniad o'r ardal y mae'r ystadegau'n cyfeirio ati ac mae'r AEG 
yn cwmpasu rhan sylweddol o Ganol y Ddinas.  Mae'r Ymgeisydd yn nodi nad oedd 
ffigurau cymharu ar gyfer y 18 mis diwethaf, derbynnir bod troseddu ond na all hyn 
fod yn sail ddilys i wrthod y cais.  
 
Nododd yr Ymgeisydd fod yr Awdurdod Trwyddedu o'r farn y dylid gwrthod y cais 
neu'n amodol ar gyfyngiadau penodol; roedd yr ymgeisydd o'r farn bod hwn yn bwynt 
pwysig a thryloyw; mae'r Awdurdod Trwyddedu yn dweud bod siawns y bydd pobl 
feddw sy'n pasio heibio yn hongian o gwmpas a bydd sbwriel yn cynyddu; nid yw'r 
ymgeisydd yn derbyn y pwynt hwn a dywedodd nad oedd unrhyw dystiolaeth i'w 
gefnogi.  Esboniodd yr ymgeisydd fod gan y drwydded bresennol amod sbwriel 
penodol eisoes ac mae'r cais hwn yn cynnig mwy. 
 
Mewn perthynas â'r cais y tu allan i oriau a ganiateir a'r rhagdybiaeth wrthbrofi, mae'r 
ymgeisydd o'r farn nad yw hyn yn rheol absoliwt.   Roedd gan y cais gwreiddiol 
wrthwynebiadau sylweddol ond dyfarnwyd caniatâd gan yr Is-bwyllgor, roedd yr 
ymgeisydd wedi profi hynny bryd hynny ac yn ceisio gwneud hynny eto.  Nid oedd 
unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y penderfyniad blaenorol yn un anghywir gan na 
chafwyd adolygiad o'r drwydded. 
 
Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at yr arsylwadau yr oeddent wedi'u cyflwyno i'r Is-bwyllgor 
mewn perthynas â safleoedd eraill, gan nodi bod y safle hwn yn gwneud mwy na'r 
mwyafrif llethol ac yn gais eithriadol a fydd yn gwella'r ardal, yn gosod safon a gallai 
fod yn dempled i eraill, gan wella safonau gweithrediadau eraill.   Nodwyd, hyd yn 
oed os bydd Is-bwyllgor yn canfod y byddai'r cais yn tanseilio'r amcanion trwyddedu y 
gallent eu rhoi ar amodau/cyfyngiadau; ni ddylai rhesymeg y Polisi fod i eithrio 
ceisiadau da; 2 flynedd yn ôl, ystyriwyd bod y cais yn eithriadol a gofynnwyd i'r Is-
bwyllgor ystyried hwn yr un fath gan na chafwyd unrhyw dystiolaeth i awgrymu fel 
arall.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ynglŷn â'r danfoniadau ac esboniwyd bod hyn yn 
cyfeirio at ddosbarthu stoc na fyddai ond yn cael ei ddosbarthu yn ystod y boreau a 
byddai dosbarthu bwyd i'r cyhoedd ond yn digwydd tan hanner nos.  
 
Nododd yr Aelodau fod Heddlu De Cymru wedi gofyn i'r safle fod yn safle tecawê’n 
unig o 12:30am a gofynnodd a yw hyn yn dosbarthu materion i rywle arall.  Nid oedd 



yr Ymgeisydd o'r farn y byddai, gan fod nifer o safleoedd eraill ar agor yn 
ddiweddarach.   Ystyriwyd y byddai'r cais yn gwella'r ardal, mae yna waith casglu 
sbwriel mewn safleoedd ac o'u hamgylch drwy'r dydd tan amser cau gyda staff yn 
patrolio ac yn casglu'r holl sbwriel, nid yn unig sbwriel KFC, a hefyd casglu sbwriel 
ardal bob deufis. 
 
Cyfeiriodd Cwnstabl Gunstone at y data arsylwi a nododd fod hyn wedi'i gymryd nos 
Wener a'i fod yn daith gerdded o gwmpas yn unig a nodwyd arsylwadau, gan 
gynnwys mai ychydig iawn o safleoedd sydd â staff drws a dim i'r graddau a gynigir 
yn y cais hwn. 
 
Sylwadau’r Awdurdod Cyfrifol 
 
Dywedodd Rob Gunstone o Heddlu De Cymru ei fod yn ddiolchgar bod yr Ymgeisydd 
wedi cadarnhau cytundeb o'r amodau ychwanegol fel yr amlinellir yn yr adroddiad.   
Dywedodd fod yn rhaid i Heddlu De Cymru wrthwynebu'r cais fel y mae yn yr AEG a 
bod yn rhaid iddo ddod gerbron yr Is-bwyllgor.  Dywedodd y byddai ymestyn oriau yn 
golygu newid amlwg yn y gofyniad o ran adnoddau'r Heddlu, yn enwedig ar ddydd 
Gwener a dydd Sadwrn wrth i safleoedd fasnachu'n ddiweddarach byth.   Roedd y 
dystiolaeth a gyflwynwyd gan Heddlu De Cymru yn dod o safleoedd sy'n sylfaenol 
debyg i KFC ac a fwriadwyd i ddangos natur yr ymrwymiadau yn seiliedig ar yr 
Heddlu.   Daw'r ffigurau o 2020/21 ond nid oeddent yn ddarlun cywir iawn oherwydd 
Covid pan nad oedd popeth ar agor.  Y pryder yw'r effaith ar adnoddau'r Heddlu ac 
atal Trosedd ac Anhrefn, ac felly' dyna’r rheswm am y diwygiadau i'r amodau 
arfaethedig a'r amodau ychwanegol y gofynnir amdanynt.  Hanfod y mater yw, a yw'r 
Is-bwyllgor yn teimlo y bydd y mesurau ychwanegol yn cryfhau'r mesurau cyfredol yn 
ddigon sylweddol i beidio ag ychwanegu at effeithiau'r AEG.  
 
Wrth ymateb i gwestiynau gan Aelodau ynghylch a yw staff drws ADD ychwanegol o 
9:00pm yn cryfhau'r cais, nododd Cwnstabl Gunstone fod gan y safle staff drws 
eisoes o'r adeg hon, er nad oedd yn amod ar eu trwydded.  Pwysleisiodd Cwnstabl 
Gunstone fod ei ffocws ef ar yr oriau estynedig y gwnaed cais amdanynt, pan fyddai 
angen adnoddau'r Heddlu, ac felly'r cynnydd yn nifer y staff drws i gadw i fyny â 
chyflymder y galw ar y safle fel mai'r Heddlu yw'r dewis olaf.  Ychwanegodd, wrth 
weithredu fel safle tecawê’n unig, y byddai mwy o ymwelwyr wrth i gwsmeriaid gael 
eu delio â hwy’n gynt. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r system radio yn cael ei chysylltu â Grŵp Caerdydd a 
dywedwyd wrth y grŵp fod hwn eisoes yn gyflwr sy'n bodoli eisoes.  
 
Gan gyfeirio at yr Ystadegau Digwyddiadau, gofynnodd yr aelodau a oedd mwy o 
ffigurau ar gael.   Esboniodd Cwnstabl Gunstone mai'r bwriad o gyflwyno'r ystadegau 
hyn oedd dangos, hyd yn oed yn ystod cyfyngiadau Covid, fod digwyddiadau'n dal i 
ddigwydd yn ystod yr oriau y gwnaed cais amdanynt. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pam fod Heddlu De Cymru yn ystyried agor fel tecawê dim 
ond o 12:30am yn well na chael pobl i eistedd y tu mewn i fwyta.  Esboniodd 
Cwnstabl Gunstone o brofiad bod delio â chwsmeriaid yn gyflym yn golygu llai o 
debygolrwydd o ddigwyddiadau/problemau; bydd y rhan fwyaf o bobl yn gadael yn 
gyflym ac yn mynd i'r safle tacsis cyfagos.  Gallai fod problemau pe bai pobl yn aros 
y tu mewn a hefyd os gofynnir iddynt adael.  
 



Dywedodd Kirsty Evans Swyddog Trwyddedu fod yr Awdurdod Trwyddedu (Gorfodi) 
yn credu bod y cais yn tanseilio'r amcanion trwyddedu canlynol:   

 Atal Trosedd ac Anrhefn  

 Atal Niwsans Cyhoeddus  
 
Y pryderon yw bod y safle'n ceisio gwerthu bwyd poeth a/neu ddiod boeth tan 
3:00am bob dydd (estyniad o 2½ awr y dydd) mewn ardal sydd eisoes yn dioddef o 
achosion o drosedd ac anhrefn a niwsans cyhoeddus. Er y nodir bod yr ymgeisydd 
wedi cynnig nifer o fesurau ychwanegol i hyrwyddo'r amcanion trwyddedu, mae 
pryderon o hyd y bydd gwerthu bwyd/diod poeth yn denu mwy o anhrefn a niwsans; 
nid yw'r mesurau a gynigir yn ddigon i liniaru'r pryderon hyn.  Mae'r safle ei hun wedi'i 
leoli mewn ardal sy'n ddarostyngedig i Bolisi Effaith Gronnol (PEG) y Cyngor a 
byddai cynigion yr ymgeisydd yn golygu y byddai'r safle yn dod o fewn y categori 
'coch' yn Nhabl 1 o'r Polisi Effaith Gronnol (PEG). Mabwysiadwyd y PEG oherwydd 
lefelau uchel o droseddau ac anhrefn sy'n gysylltiedig ag alcohol er budd diogelwch y 
cyhoedd ac osgoi niwsans. Mae’r polisi  yn creu rhagdybiaeth wrthbrofadwy lle 
gwrthodir y cais neu bydd yn destun cyfyngiadau penodol oni all yr ymgeisydd 
lwyddo i ddangos na fydd y cynigion yn ychwanegu at effaith gronnol negyddol ar fwy 
nag un o’r amcanion trwyddedu. Ar hyn o bryd mae gan Heol Eglwys Fair ei hun 69 o 
safleoedd trwyddedig. Mae 57 o'r trwyddedau hynny'n awdurdodi gwerthu alcohol i'w 
yfed ar y safle, a elwir 'gwerthiannau safle'. Mae 4 o'r trwyddedau hynny'n awdurdodi 
gwerthu alcohol i'w yfed dim ond oddi ar y safle, a elwir 'gwerthiannau oddi ar y 
safle'. Mae 8 o'r trwyddedau hynny'n awdurdodi dim ond lluniaeth hwyr y nos. Mae'r 
estyniad arfaethedig ar gyfer luniaeth hwyr y nos tan 3:00am bob dydd yn golygu y 
byddai'r sylfaen darged cwsmeriaid debygol yn bobl feddwol sy'n gadael safleoedd 
trwyddedig cyfagos. Mae 45 o'r 57 o drwyddedau sy'n awdurdodi 'gwerthiannau safle' 
ar Heol Eglwys Fair yn awdurdodi hynny heibio 12:30am (amser terfynol presennol 
lluniaeth hwyr y nos ar gyfer KFC). O ystyried hyn, mae siawns uchel y byddai 
masnach gan bobl feddwol sy’n pasio, sy'n gadael y safleoedd trwyddedig hyn yn 
cynyddu'n sylweddol. Ystyriwyd y byddai'r cais yn gwella'r ardal, mae yna waith 
casglu sbwriel mewn safleoedd ac o'u hamgylch drwy'r dydd tan amser cau gyda 
staff yn patrolio ac yn casglu'r holl sbwriel, nid yn unig sbwriel KFC, a hefyd casglu 
sbwriel ardal bob deufis. Mae'r ymgeisydd wedi cynnig nifer o amodau ychwanegol 
mewn perthynas â'u cynigion, fodd bynnag, safbwynt yr Awdurdod Trwyddedu yw 
nad yw'r amodau hyn yn mynd yn ddigon pell i ddangos y byddai'r estyniad mewn 
oriau lluniaeth hwyr yn ychwanegu at yr effaith gronnol negyddol ar yr amcanion 
trwyddedu uchod. Felly, mae'r Awdurdod Trwyddedu (Gorfodi) yn gwrthwynebu 
cynigion yr ymgeisydd ac yn gofyn i'r Is-bwyllgor Trwyddedu benderfynu ar y mater. 
 
Ychwanegodd Kirsty Evans nad staff ADD ychwanegol, tra'n ased, yw'r ateb i bopeth.  
Ychwanegodd na fyddai'r ALl yn gwrthwynebu pe bai'n system cyflenwi danfoniadau, 
ond eu bod yn credu bod y safle'n ceisio agor yn hirach i dargedu pobl sy'n gadael 
safleoedd trwyddedig cyfagos a byddant yn ychwanegu at broblemau sydd yno'n 
barod. 
 
Wrth ymateb i gwestiwn gan yr Ymgeisydd, cadarnhaodd Ms Evans nad oedd 
unrhyw broblemau gyda'r drwydded bresennol, dim ond y cais i ymestyn oriau.  
 
Sylwadau Unigolion Eraill 
 
Rhoddodd y Cynghorydd Mackie anerchiad i'r Is-bwyllgor, gan esbonio'r rhesymau 
dros wrthwynebu'r cais gan gynnwys; mae ymestyn oriau yn golygu y byddai'n fwy 



tebygol y bydd pobl feddw yn cael eu gwasanaethu a byddant yn ymgynnull yn yr 
ardal gan greu problemau i'r cyhoedd a thrigolion; ni fyddai pobl yn mynd yn syth i 
mewn i dacsis gan na fydd tacsis yn aml yn mynd â phobl sydd â bwyd, gall hyn 
achosi problemau hefyd; bydd pobl yn dod o hyd i rywle i stopio a bwyta'r bwyd gan 
achosi niwsans sŵn; mae pryderon hefyd ynghylch adnoddau'r Heddlu.  Nododd y 
Cynghorydd Mackie na fu unrhyw broblemau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ond 
dywedodd fod pandemig wedi bod a bod oriau masnachu cyfyngedig wedi bod.   
Roedd yr Is-bwyllgor wedi rhoi'r cais blaenorol hyd at 12:30am, sydd yn gyffredinol 
cyn i unrhyw drafferth ddechrau.  Roedd y Ddinas bellach yn agor i fyny’n dilyn y 
pandemig, roedd clybiau nos i fod i ailagor felly mae'n debygol y byddai problemau'n 
dechrau eto. 
 
Wrth ymateb i gwestiynau gan Aelodau, cadarnhawyd bod y cais gwreiddiol am 
12:30am yn unig. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r amodau'n gwneud gwahaniaeth ac roedd y 
Cynghorydd Mackie o'r farn y byddent yn gwneud gwahaniaeth yn y safle ond nid 
pan fydd pobl yn symud i ffwrdd i'r ardal gyfagos.  
 
I grynhoi 
 
Crynhodd Cwnstabl Gunstone drwy ddweud mai mater i'r Is-bwyllgor oedd 
penderfynu a yw'r cais wedi dangos na fydd yn ychwanegu at yr effeithiau cronnol ac 
os yw'n bwriadu caniatáu, yna mae'r amodau fel yr amlinellir yn gysylltiedig â'r 
drwydded. 
 
Nid oedd gan yr Awdurdod Trwyddedu ddim i'w ychwanegu at ei gyflwyniad.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Mackie ei bod wedi methu â gweld sut y gallai agor tan 
3:00am hyrwyddo'r amcanion trwyddedu a gofynnodd i'r Is-bwyllgor wrthod y cais. 
 
Crynhodd yr Ymgeisydd gan ddweud bod y ffigurau a gynhyrchwyd gan Heddlu De 
Cymru yn ddigwyddiadau o 4 safle a ddisgrifiwyd yn debyg i'r ymgeisydd.   Nodwyd 
bod tua 2 ddigwyddiad ym mhob un o'r safleoedd ac ar y sail honno gallai fod 2 
ddigwyddiad o'r safle hwn, ac mae hynny heb y mesurau ychwanegol a gynigir.   
Nodwyd nad oes gan safleoedd eraill o amgylch yr ardal unrhyw beth tebyg i'r 
cynigion a gynigir yn y cais, hyd yn oed yn hwyr yn y nos.  
 
Roedd yr Ymgeisydd o'r farn yr awgrymwyd mai’r Polisi oedd i wrthod, ond roedd o'r 
farn ei fod yn fater i ganiatáu os yw'n eithriadol, ac y maent o'r farn eu bod yn 
eithriadol.  Ailadroddwyd na fu unrhyw broblemau gyda'r drwydded bresennol y 
cytunodd yr Is-bwyllgor arni o'r blaen, hyd yn oed gyda gwrthwynebiadau sylweddol, 
nid oedd dim wedi digwydd i danseilio hynny, ei fod wedi bod yn gais eithriadol bryd 
hynny ac nad oedd dim i ddweud bod y cais hwn am amrywiad yr un fath.  Anogodd 
yr Ymgeisydd yr Is-bwyllgor i ymddiried yn y gweithredwr, gan nodi y gellir tynnu'r 
drwydded i ffwrdd bob amser os oes unrhyw broblemau.  
 
 
PENDERFYNWYD:  Bod yr Is-bwyllgor, ar ôl ystyried yr holl wybodaeth, ac yn unol â 
gofynion Deddf Trwyddedu 2003, Canllawiau Adran 182 a Datganiad Polisi 
Trwyddedu’r Awdurdod Trwyddedu ei hun, yn GWRTHOD y cais yn rhannol, gan 



ganiatâu'r cynigion yn 1.2(1)1 a 1.2(1)2 o'r adroddiad, ond gwrthod y cynnig yn 
1.2(1)3 o'r adroddiad.  
 
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 Is-bwyllgor hefyd y sylwadau a wnaed gan Heddlu De Cymru, yr 
Awdurdod Trwyddedu, yr aelod ward leol, 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. Cytunodd yr Is-bwyllgor y byddai'r Polisi Effaith Gronnol yn berthnasol i'r cais 
hwn.   
 
Fodd bynnag, nododd yr Is-bwyllgor yn y cyflwyniad bod yr ymgeisydd wedi cytuno i 
ddarparu goruchwylwyr drysau ychwanegol ac wedi cynnig mesurau ychwanegol 
eraill yn y cais, fodd bynnag, mae'r Is-bwyllgor yn teimlo bod potensial i'r amcanion 
trwyddedu gael eu tanseilio os rhoddir y cais, yn enwedig mewn perthynas â 
chwsmeriaid sy'n aros yn yr ardal a'r potensial i achosi niwsans ychwanegol.  
 
Yn sgil yr uchod a chynrychiolaeth yr ymgeisydd, mae'r Is-bwyllgor yn teimlo nad yw'r 
ymgeisydd wedi dangos yn llwyddiannus na fyddai'r cais hwn yn ychwanegu at yr 
effaith gronnus negyddol yn yr ardal, a bydd y cais hwn yn cael effaith negyddol ar yr 
amcanion trwyddedu.   
 
Felly, penderfynodd yr Is-bwyllgor wrthod y cais.    
 
9 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30 pm 
 


