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PWYLLGOR: IS -BWYLLGOR TRWYDDEDU CANOLOG  

DYDDIAD:   2 AWST 2017 

TEITL:  CAIS AM DRWYDDED EIDDO   - ZIP WORLD 

ADVENTURE TERMINAL, CHWAREL  Y PENRHYN, 

BETHESDA LL57 4YG  

PWRPAS:  ER PENDERFYNIAD 

AWDUR: PENNAETH  RHEOLEIDDIO 

 

CAIS A DDERBYNIWYD 
 

Atodir cais am drwydded eiddo ar gyfer Zip World Adventure Terminal, Chwarel Y Penrhyn, 

Bethesda LL57 4YG gan Sean Taylor, Cyfarwyddwr cwmni Zip World Cyf..  

 

Disgrifir yr eiddo fel Canolfan ymwelwyr ar gyfer atyniad Zip World a bwyty.  

 

Gwneir y cais mewn perthynas â gwerthu alcohol, cerddoriaeth fyw ac wedi recordio o dan do; a 

darparu bwyd poeth fel lluniaeth hwyr y nos i’w fwyta ar  yr eiddo. 

Bwriedir cyflenwi alcohol a lluniaeth hwyr y nos o 10 yn y bore tan 1 y bore yn ddyddiol a 

cherddoriaeth fyw ac wedi recordio tan hanner nos bob dydd ar wahân i nos Sul. 

  

Mae swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu yn fodlon  fod tystiolaeth ddigonol fod y cais wedi ei 

gyflwyno yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol ac felly yn 

ddilys. Oherwydd bod sylwadau sydd yn berthnasol i’r amcanion trwyddedu wedi ei wneud ar y 

cais; fe gyflwynir y cais er ystyriaeth yr Is - Bwyllgor hwn. 

 

Gweler y tabl amgaeedig am fanylion yr oriau arfaethedig.  

 

GWEITHGAREDDAU 

TRWYDDEDIG  
TRWYDDED ARFAETHEDIG 

Oriau Agor  / Opening Hours: 

 

 

Dydd Llun/Monday 06:00-22:00 

Dydd Mawrth/Tuesday 06:00-22:00 

Dydd Mercher/Wednesday 06:00-22:00 

Dydd Iau/Thursday 06:00-22:00 

Dydd Gwener/Friday 06:00-22:00 

Dydd Sadwrn/Saturday 06:00-22:00 

Dydd Sul/Sunday 06:00-22:00 

 

Cerddoriaeth Fyw/Live Music  - Dan 

Do/Indoors 

 

 

 

Dydd Llun/Monday 12:00-15:00 

Dydd Llun/Monday 18:00-00:00 

Dydd Mawrth/Tuesday 12:00-15:00 

Dydd Mawrth/Tuesday 18:00-00:00 

Dydd Mercher/Wednesday 12:00-15:00 

Dydd Mercher/Wednesday 18:00-00:00 

Dydd Iau/Thursday 12:00-15:00 

Dydd Iau/Thursday 18:00-00:00 

Dydd Gwener/Friday 12:00-15:00 

Dydd Gwener/Friday 18:00-00:00 

Dydd Sadwrn/Saturday 12:00-15:00 

Dydd Sadwrn/Saturday 18:00-00:00 

Dydd Sul/Sunday 12:00-15:00 

Dydd Sul/Sunday 18:00-22:30 
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Cerddoriaeth wedi'i 

Recordio/Recorded Music  - Dan 

Do/Indoors 

 

 

 

Dydd Llun/Monday 06:00-00:00 

Dydd Mawrth/Tuesday 06:00-00:00 

Dydd Mercher/Wednesday 06:00-00:00 

Dydd Iau/Thursday 06:00-00:00 

Dydd Gwener/Friday 06:00-00:00 

Dydd Sadwrn/Saturday 06:00-00:00 

Dydd Sul/Sunday 06:00-22:30 

 

Lluniaeth Hwyr y Nos/Late Night 

Refreshments - Dan Do/Indoors 

 

 

Dydd Llun/Monday 10:00-01:00 

Dydd Mawrth/Tuesday 10:00-01:00 

Dydd Mercher/Wednesday 10:00-01:00 

Dydd Iau/Thursday 10:00-01:00 

Dydd Gwener/Friday 10:00-01:00 

Dydd Sadwrn/Saturday 10:00-01:00 

Dydd Sul/Sunday 10:00-01:00 

 

Cyflenwi Alcohol/Supply of Alcohol    - 

Ar yr Eiddo/On Premises 

 

 

Dydd Llun/Monday 10:00-01:00 

Dydd Mawrth/Tuesday 10:00-01:00 

Dydd Mercher/Wednesday 10:00-01:00 

Dydd Iau/Thursday 10:00-01:00 

Dydd Gwener/Friday 10:00-01:00 

Dydd Sadwrn/Saturday 10:00-01:00 

Dydd Sul/Sunday 10:00-01:00 
 

 

 

 

 

Mesurau a argymhellir gan yr ymgeisydd i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu 

 

Mae’r mesurau a argymhellir gan yr ymgeisydd yn cynnwys y canlynol –  

 

 Hyfforddiant i staff ar ofynion y drwydded a phwysigrwydd sicrhau nad oes 

gwerthiant alcohol i rai o dan 18 

 Hyfforddiant ymwybyddiaeth ar sut i atal gwerthiant a defnydd cyffuriau 

anghyfreithlon 

 Bwriedir gweithredu polisi ‘Her 25’ 

 Bwriedir cynnal system camerâu teledu cylch cyfyng 

 Arwyddion i ofyn i gwsmeriaid adael yn ddistaw 

 Osgoi cael lorïau etc yn cyrraedd i gyflenwi nwyddau ar adegau sy’n debygol o 

greu niwsans i drigolion cyfagos 

 

Gweler manylion llawn y mesurau a argymhellir yn adran M o’r cais 
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YMGYNGHORIAD 

 

Fe ymgynghorwyd ar y cais, ac fe dderbyniwyd ymatebion fel a ganlyn -  

 

YMATEBION SYLWADAU 

Gwasanaeth tan ac Achub Llythyr – gwrthwynebiad a sylwadau 

Heddlu Gogledd Cymru Sylwadau a chynnig amodau a gytunwyd 

Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Gwynedd Sylwadau  

Gwasanaeth Cynllunio, Cyngor Gwynedd Llythyr – dim gwrthwynebiad 

 

 

Gwrthwynebiad  - Gwasanaeth Tan ac Achub 

 

Derbyniwyd llythyr yn nodi gwrthwynebiad i’r cais oherwydd  nad yw manylion y cais yn cyfarch 

yr amcan Trwyddedu o ddiogelu’r cyhoedd. 

Ystyrir y rhagofalon tan a gynigir ar yr eiddo i fod yn annigonol ar gyfer y defnydd a fwriedir. Fe 

roddir adroddiad o’r materion o bryder ar ail dudalen llythyr y Gwasanaeth Tan, sydd yn yr atodiad 

i’r adroddiad. 

 

Sylwadau Heddlu Gogledd Cymru 

 

Nodwyd fod trafodaeth wedi bod gyda’r ymgeisydd a bod cytundeb wedi bod i gynnwys amodau 

penodol ar y drwydded mewn perthynas â defnydd TCC. Mae manylion penodol yr amodau TCC 

sydd wedi eu cytuno  i’w gweld yn yr e bost a dderbyniwyd gan yr Heddlu, a welir yn yr atodiad i’r 

adroddiad.. 

 

Sylwadau Gwarchod y Cyhoedd 

 

Cadarnhawyd fod trafodaeth wedi bod gyda’r ymgeisydd ; a eglurodd nad oedd bwrid i gynnal 

digwyddiadau mawr ar yr eiddo. Fe fu i’r ymgeisydd hefyd gydnabod fod sŵn yn gallu cario ymhell 

oherwydd natur tirwedd chwarel lechi; ac y byddai pob ymdrech yn cael ei wneud i gadw drysau a 

ffenestri wedi cau yn ystod cyfnodau o gynnal adloniant. 

 

ARGYMHELLIAD 

 

Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried y cais  yn unol â gofynion  y  Ddeddf  Trwyddedu 2003.  

 


