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NODER: Oherwydd COVID-19 a iechyd a diogelwch Cynghorwyr a  
staff, ni all aelodau’r cyhoedd na’r wasg fynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb.  
Anfonwch e-bost at democratiaeth@ceredigion.gov.uk i ofyn am ddolen i weld  
y cyfarfod. 

 
 
Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Pwyllgor Trwyddedu yn Hybrid - 
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-
gynhadledda, Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2022 am 9.30 am i drafod y materion 
canlynol: 
 
1.   Cyflwyniad  

 
2.   Datgelu buddiannau personol/buddiannau sy'n rhagfarnu  

 
3.   Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd 

ar 24 Ebrill 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion 
hynny (Tudalennau 3 - 4) 
 

4.   Diweddariad Cyffredinol (Tudalennau 5 - 10) 
 

 

 
 

Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 
 

Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae croeso i’r 
sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor Trwyddedu 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 

Pecyn Cyhoeddus

http://www.ceredigion.gov.uk/


Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



 

 

Cofnodion Cyfarfod o’r Pwyllgor Trwyddedu (Statudol) 
a gynhaliwyd o bell drwy fideogynadledda ddydd Iau, 24 Chwefror 2022 

 
Yn bresennol: Y Cynghorydd Alun Lloyd-Jones (Cadeirydd), y Cynghorwyr 
Clive Davies, Euros Davies, Gareth Davies, Marc Davies, Endaf Edwards, Lloyd 
Edwards, Elaine Evans, Dan Potter ac Ivor Williams  
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorydd Gareth Lloyd (Aelod Cabinet) 
 
Swyddogion yn bresennol: Mr Alun Williams, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Polisi a Pherfformiad; Ms Anne Louise – Davies, Rheolwr Safonau 
Masnach a Thrwyddedu; Mr Gareth Rees, Uwch Swyddog Trwyddedu; Ms Nia 
Jones, Rheolwr Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd a Mrs Dana Jones, 
Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Safonau 
                                                                    
                                                                                         (9:30am–10:25am) 
 

1 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd y Cynghorydd Mark Strong am na fedrai ddod i’r 
cyfarfod. Estynnwyd dymuniadau gorau i’r Cynghorydd Strong. 
 

2 Materion Personol 
Dim. 

3 Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy’n Rhagfarnu  
Dim.  

4 Cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor   

PENDERFYNWYD cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a 

gynhaliwyd ar 16 Medi 2021 yn rhai cywir. 

 

5 Materion sy’n codi  

6(iii) Gofynnodd y Cynghorydd Gareth Davies a oedd ymateb wedi dod i 

law oddi wrth y comisiwn gamblo ynglŷn â chyfyngu ar hysbysebu 

gwefannau gamblo. Ymddiheurodd yr Uwch Swyddog Trwyddedu a’r 

Cadeirydd gan nodi y bu camddealltwriaeth ynghylch pwy fyddai'n anfon 

y llythyr. Dywedwyd y byddai’r swyddog yn cysylltu â’r Cadeirydd i 

drafod cynnwys y llythyr ac yna byddai’n anfon y llythyr at y comisiwn 

gamblo.  

 

 Materion Deddf Trwyddedu 2003: 

   

6 Diweddariad Cyffredinol 
Ystyriwyd adroddiad y Rheolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu a’r 
Uwch Swyddog Trwyddedu a oedd yn hysbysu’r Aelodau o waith yr Adain 
Drwyddedu ers y cyfarfod diwethaf fel a ganlyn:- 

 Datganiad Polisi Gamblo - 2022-2025  Deddf Gamblo 2005 – 
Diweddariad 

 Deddf Gamblo 2005 – Diweddariad 
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 Gwerthiannau Prawf Gwerthu i Bobl Dan Oed - Deddf Gamblo 
2005 – Peiriannau Chwarae 

 Presenoldeb yng nghyfarfodydd Bihafiwch neu Cewch Eich Banio 
yn y Sir – Sbeicio diodydd a materion eraill.  

 Ymweld â Safleoedd Trwyddedig sy’n Cynnig Lluniaeth Gyda’r 
Hwyr yn Aberystwyth 

 Adolygiadau / Gwrandawiadau Trwyddedu 

 Ymestyn Cyfnod Gwrandawiad  

 Gwrandawiad ynghylch Cais i Addasu Trwydded Safle 

 Cynnig i Ymestyn Oriau Trwyddedu – Jiwbilî Platinwm Ei 
Mawrhydi’r Frenhines 

 Newidiadau Dros Dro i Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro  

 Ymestyn yr hawl i werthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle – 
Rheoliadau Trwyddedu Alcohol (Coronafeirws) (Hawddfreintiau 
Rheoliadol) (Diwygio) 2021 
 

 
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD i nodi’r adroddiad er 
gwybodaeth. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
  
Adroddiad i’r: Pwyllgor Trwyddedu (Pwyllgor Statudol) 
  
Dyddiad y cyfarfod: 14 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Diweddariad Cyffredinol 
  
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Trwyddedu ynghylch 

materion perthnasol sy’n ymwneud â Deddf Trwyddedu 
2003 a Deddf Gamblo 2005. 

  
 
Cefndir: 
Bydd yr Aelodau'n ymwybodol fod y cyfarfod hwn yn cael ei gynnull i adolygu a thrafod 
y gwaith o weithredu Deddf Trwyddedu 2003 a’r cynnydd gyda’r ddeddf, ynghyd ag 
unrhyw faterion ategol sy'n codi o gyfrifoldebau’r Pwyllgor penodol hwn.  Mae’r materion 
ategol hyn yn cynnwys Deddf Gamblo 2005. 

 
Materion sy’n gysylltiedig â Deddf Trwyddedu 2003 
 
Eisteddfod Tregaron 2022 
Cynhelir yr eisteddfod genedlaethol eleni yn Nhregaron rhwng 30 Gorffennaf a 6 Awst. 
Mae swyddogion o'r tîm trwyddedu wedi derbyn cais am drwydded safle ar gyfer y 
digwyddiad sy'n cynnwys gwerthu alcohol, darparu lluniaeth gyda’r hwyr, chwarae 
cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio a gweithgareddau cysylltiedig eraill. 
Mae'r cais wedi'i gylchredeg er mwyn ymgynghori’n gyhoeddus ac er budd yr 
awdurdodau cyfrifol.  

 
Mae'r ymgeiswyr wedi llunio cynllun rheoli digwyddiadau manwl ac amserlen weithredu 
ac ymgynghorwyd arnynt gyda'r awdurdodau cyfrifol. Mae nifer o gyfarfodydd y Grŵp 
Cynghori amlasiantaethol ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG) wedi'u cynnal gyda 
threfnwyr y digwyddiad a bydd y rhain yn parhau hyd nes y bydd yr Eisteddfod yn 
dechrau. Hefyd bwriedir cynnal nifer o archwiliadau ar y safle ac ymweliadau 
cydymffurfio cyn ac yn ystod y digwyddiad.  
 
Ceisiadau lle’r oedd gwrthwynebiad (Adolygiadau/Apeliadau) 
Ers y Pwyllgor Trwyddedu diwethaf, ni chafwyd yr un gwrandawiad trwydded mangre. 

 
Fodd bynnag, daeth cais am drwydded safle i law’r Tîm Trwyddedu ym mis Gorffennaf 
2021.  Yn ystod cyfnod ymgynghori'r cais hwn, derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau lleol 
a deallodd y Tîm nad oedd gan y fangre y dosbarth cynllunio perthnasol ar gyfer y 
defnydd a wneir o’r busnes arfaethedig. 

 
Trefnwyd dyddiad ar gyfer gwrandawiad ond, gan fod y rhan fwyaf o'r 
gwrthwynebiadau'n ymwneud â materion cynllunio a pharcio yn hytrach na materion yn 
ymwneud â'r Ddeddf Trwyddedu, ac ar gais yr ymgeisydd, penderfynwyd ymestyn 
dyddiad y gwrandawiad o dan Adran 11(1) o Reoliadau (Gwrandawiadau) 2005 y 
Ddeddf Trwyddedu hyd nes y penderfynir ar y cais cynllunio parthed y newid defnydd. 
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Ar 21 Rhagfyr 2021 gwrthodwyd y cais cynllunio i newid defnydd yr adeilad a hyd yn 
hyn nid yw'r sefyllfa gynllunio hon wedi'i datrys.  Penderfynwyd felly, os yw'r ymgeisydd 
yn dymuno gwneud cais i werthu alcohol o'r fangre, y bydd angen gwneud cais mangre 
newydd. O ganlyniad, nid oedd angen gwrandawiad gan yr Is-bwyllgor Trwyddedu. 
 
Arolygu Mangreoedd ac achosion o dorri rheolau 
Ar 22 Mai 2022 ymwelodd swyddogion o’r Tîm Trwyddedu a Swyddog Trwyddedu’r 
Heddlu â mangre drwyddedig yn nhref Aberystwyth. Yn ystod yr ymweliad, 
archwiliwyd y fangre a rhoddwyd gwybod i ddeiliad y drwydded am y gyfres o gwynion 
a dderbyniwyd yn dilyn adroddiadau o ddigwyddiadau y tu mewn a'r tu allan i'r safle. 
Rhoddwyd arweiniad i ddeiliad y drwydded ar sut i wella'r sefyllfa ac fe'i cynghorwyd i 
fonitro ymddygiad y cwsmeriaid y tu mewn i'r safle, i gynnal ei fusnes yn unol â’i 
drwydded ac amodau ei drwydded ac i friffio ei staff a rhoi hyfforddiant perthnasol 
iddynt. 

 
Dywedodd deiliad y drwydded ei fod yn croesawu'r cyngor a roddwyd a dywedodd ei 
fod yn bwriadu gweithio gyda'r Heddlu a'r Awdurdod Trwyddedu i sicrhau fod pethau'n 
gwella. 

 
Mae'r canllawiau trwyddedu statudol yn argymell bod yr awdurdod trwyddedu yn 
ymgysylltu â deiliad y drwydded yn y lle cyntaf cyn mynd ymlaen i adolygu trwydded y 
fangre, os oes angen. 

 
Hysbysiadau am Ddigwyddiadau dros dro 
Yn ystod 2020-2022 ac o ganlyniad i'r gwahanol gyfyngiadau a oedd yn bodoli ar 
wahanol adegau yn ystod y pandemig, cafodd y Tîm Trwyddedu ostyngiad sylweddol 
yn nifer yr Hysbysiadau o Ddigwyddiadau Dros Dro.  Ar ôl llacio a chodi cyfyngiadau 
Covid-19 yn raddol, mae nifer yr ymholiadau sy'n cael eu prosesu gan y Tîm Trwyddedu 
ynghylch Hysbysiadau wedi dychwelyd i’r nifer a fodolai cyn y pandemig.  

 
Tabl 1: Hysbysiadau o Ddigwyddiadau Dros Dro a dderbyniwyd gan Gyngor Sir 
Ceredigion 
 

 Cyfnod Nifer yr Hysbysiadau 
o Ddigwyddiadau 

1 Mawrth 2019 – 5 Mehefin 
2019 

85 

1 Mawrth 2020 – 5 Mehefin 
2020 

7 

1 Mawrth 2021 – 5 Mehefin 
2021 

17 

1 Mawrth 2022 – 5 Mehefin 
2022 

81 

 
Mae'r Tîm wedi gweld cynnydd yn nifer y dathliadau priodasol sy'n digwydd mewn 
lleoliadau gwledig ar ôl i lawer gael eu gohirio am ddwy flynedd o ganlyniad i Covid-19.  
Mae sioeau bach, cyngherddau a gwahanol ddathliadau Jiwbilî'r Frenhines hefyd wedi 
cyfrannu at nifer yr hysbysiadau o ddigwyddiadau dros dro a dderbyniwyd yn ddiweddar 
gan y Tîm Trwyddedu. 
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Ymestyn yr hawl i werthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle – Rheoliadau 
Trwyddedu Alcohol (Coronafeirws) (Hawddfreintiau Rheoliadol) (Diwygio) 2021 
Mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi y bydd yr estyniad presennol o ran gwerthu 
alcohol i’w yfed oddi ar y safle yn dod i ben ar 30 Medi 2022. Mae’r estyniad hwn wedi 
golygu bod safleoedd trwyddedig, fyddai fel arfer yn gallu gwerthu alcohol i’w yfed ar y 
safle yn unig, wedi gallu gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle.  
 
Os bydd deiliaid trwydded mangre eisiau parhau i elwa o'r newidiadau a ganiateir gan 
yr hawddfreintiau, bydd angen iddo/iddi wneud cais am drwydded i werthu alcohol i’w 
yfed oddi ar y safle.  Er nad oes rheidrwydd arnynt, gall pwyllgorau trwyddedu ystyried 
ceisiadau o'r fath fel rhan o’r broses mân amrywiadau, yn enwedig ar gyfer deiliaid 
trwyddedau mangre sy'n manteisio ar yr hawddfreintiau ar hyn o bryd. 
 
Wythnos Genedlaethol Trwyddedu 2022 
Cynhaliwyd yr Wythnos Genedlaethol Trwyddedu eleni rhwng 13 Mehefin ac 17 
Mehefin 2022.  Roedd yn gyfle i ddathlu rôl a phwysigrwydd trwyddedu yn y Deyrnas 
Gyfunol o ran cadw pobl yn ddiogel wrth iddynt fwynhau amrywiaeth o weithgareddau 
lletygarwch a phleser.  

 
Yn ystod yr wythnos bu swyddogion yn cynnal gweithgarwch amrywiol ynghylch 
rheoleiddio trwyddedu gan gynnwys gweithgarwch mewn partneriaeth â'n partneriaid 
allanol, Heddlu Dyfed-Powys. Roedd gan bob diwrnod ei thema benodol o ran 
trwyddedu: 
 

 Partneriaethau Positif 

 Twristiaeth a Hamdden  

 Cartref a’r teulu 

 Fin nos 

 Busnesau a Thrwyddedu 
 

Rhoddir diweddariad ar lafar i aelodau'r Pwyllgor ar y gweithgareddau a gyflawnwyd 
gan swyddogion yr Awdurdod i gyd-fynd â’r Wythnos Genedlaethol Trwyddedu.  
 
Rhan B Materion sy’n gysylltiedig â Deddf Gamblo 2005 
 
Llywodraeth Cymru – Niwed sy'n Gysylltiedig â Gamblo 
Ym mis Rhagfyr 2020 sefydlodd y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Niwed sy'n Gysylltiedig â Gamblo i ymchwilio i'r materion 
sy'n ymwneud â gamblo cymhellol a rhoi cyngor i'r Prif Swyddog Meddygol a 
Gweinidogion Cymru ar y camau y gellid eu cymryd i fynd i'r afael â'r niwed a achosir 
gan gamblo a chefnogi'r rhai yr effeithir arnynt yng Nghymru.     

 
Ym mis Mawrth 2021, disgrifiodd y Gweinidog farn y Llywodraeth sef y dylid mynd i'r 
afael â gamblo fel mater iechyd y cyhoedd ac fe roddodd ei safbwynt ar nifer o feysydd 
y mae angen eu cryfhau er mwyn amddiffyn pobl yn well rhag niwed sy'n gysylltiedig â 
gamblo. Mae'r rhain yn cynnwys yr angen am reoleiddiwr cadarn, mwy o gyfyngiadau 
ar hysbysebu, cynhyrchion mwy diogel a chyflwyno ardoll statudol i gefnogi’r gwaith o 
leihau niwed, atal, opsiynau triniaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac ymchwil i niwed 
sy'n gysylltiedig â gamblo.  
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Ar 30 Mawrth 2022 cyflwynodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen bedwar argymhelliad ar 
gyfer gwaith pellach.  Dyma nhw: 

  
Argymhelliad 1: Llywodraeth Cymru i barhau i ddadlau o blaid diwygio Deddf Gamblo 
2005 a chefnogi system yn y dyfodol sy'n defnyddio dull iechyd y cyhoedd ar lefel y 
boblogaeth, gan ganolbwyntio ar atal a lleihau niwed sy'n gysylltiedig â gamblo, yn 
enwedig i blant, pobl ifanc a phobl sy'n agored i niwed.   
 
Argymhelliad 2: Llywodraeth Cymru i barhau i weithredu'r argymhellion a wnaed gan 
y Prif Swyddog Meddygol yn ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2016/17 ‘Gamblo â'n 
Hiechyd’. 
 
Argymhelliad 3: Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu adnoddau a rhaglenni addysgol 
i Gymru, yn enwedig ar gyfer plant a phobl ifanc, i'w cynnwys yn y cwricwlwm 
newydd i Gymru sy'n anelu at gynyddu ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n gysylltiedig â 
gamblo, lleihau stigma a chefnogi'r farn bod gamblo yn gynnyrch caethiwus a 
niweidiol. Wrth ddatblygu deunyddiau a negeseuon iechyd y cyhoedd, dylid mynd 
ati i ddadnormaleiddio gamblo.  

 
Argymhelliad 4: Yn seiliedig ar yr asesiad o anghenion iechyd o ran gamblo, dylai 
Llywodraeth Cymru geisio datblygu llwybr atgyfeirio clir a pharhau i weithio gyda 
Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a GIG Cymru i ddatblygu a 
darparu gwasanaeth trin gamblo arbenigol i Gymru. 
 

Mae gwaith eisoes ar y gweill i gyflawni argymhellion y Grŵp gan fabwysiadu dull 
trawslywodraethol o ran y gwaith ar niwed sy'n gysylltiedig â gamblo ac i weithredu'r 
argymhellion a wnaed gan y Prif Swyddog Meddygol yn ei adroddiad blynyddol 2016/17 
‘Gamblo â’n Hiechyd’. Byddant yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid ac yn ceisio 
gwneud cynnydd mewn perthynas â'r rhain. 

 
Mewn perthynas ag argymhellion 3 a 4, mae lleihau stigma a chynyddu ymwybyddiaeth 
o'r risgiau sy'n gysylltiedig â gamblo yn hanfodol, yn ogystal â chefnogi athrawon gyda 
deunyddiau priodol y gallant eu defnyddio i roi gwybod i ddysgwyr am faterion sy'n 
ymwneud â gamblo. Felly, mae swyddogion yn gweithio gyda rhanddeiliaid ar ddulliau 
addysgol priodol.  

 
Mae'r asesiad o anghenion iechyd yn cael ei gynnal gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 
hyn o bryd a disgwylir iddo gael ei gwblhau yn yr haf. Bydd y gwaith hwn wedyn yn 
llywio'r gwaith o ddatblygu gwasanaethau triniaeth arbenigol yng Nghymru. 
 
 
Argymhelliad: 

 
 
Bod yr aelodau'n derbyn yr adroddiad er 
gwybodaeth. 
 

Rheswm am yr Argymhelliad: Gofynnir i’r Aelodau: 

 nodi cynnwys yr adroddiad ynghylch 
Deddf Trwyddedu 2003 a ddarperir er 
gwybodaeth; 
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 nodi cynnwys yr adroddiad ynghylch 
Deddf Gamblo 2005 a ddarperir er 
gwybodaeth. 

 
Fframwaith Polisi: Mae’r swyddogaethau statudol a gyflawnir 

gan y Tîm Trwyddedu yn elfen hanfodol o 
fframwaith polisi Diogelu’r Cyhoedd. 
 

Blaenoriaethau Corfforaethol:  Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

 Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol 

 
Goblygiadau Cyllid a Chaffael: 
 

O fewn y gyllideb 

Maes Gwasanaeth: Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 
  
Pwerau Statudol: 
 
 

Deddf Trwyddedu 2003; Deddf Gamblo 2005 
ac unrhyw Reoliadau a wneir o dan y Deddfau 
hyn. 
 

Papurau Cefndirol: Dim 
  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Alun Williams (Polisi, Perfformiad a Diogelu’r 

Cyhoedd) 
 

Swyddog Adrodd: Anne-Louise Davies (Rheolwr Safonau 
Masnach a Thrwyddedu) 
 

Dyddiad: 12 Mehefin 2022 
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