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Rheoliadau Coronafeirws – Diweddariad 
Ers dechrau'r pandemig presennol, mae swyddogion o Ddiogelu’r Cyhoedd wedi 
parhau gydag ymweliadau â mangreoedd trwyddedig a mangreoedd busnes yn y Sir 
i sicrhau cydymffurfedd â rheoliadau Coronafeirws.  
 
Mae swyddogion wedi cynnal patrolau cydymffurfio Covid-19 yn rheolaidd trwy gydol 
pandemig Covid-19, llawer ohonynt mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed-Powys yn 
ystod penwythnosau a gwyliau cyhoeddus.  Lle bo hynny'n briodol, mae swyddogion 
wedi rhoi cyngor, arweiniad a chymorth i fusnesau i sicrhau eu bod yn parhau i 
gydymffurfio â rheoliadau Covid-19, gan gynnwys nifer o ddatganiadau i'r wasg. 
 
Mae mwyafrif llethol y busnesau a'r mangreoedd yn y Sir wedi cydymffurfio â'r 
rheoliadau, ond pan fu angen camau gorfodi mwy ffurfiol oherwydd diffyg cydymffurfio 
parhaus, rhoddwyd hysbysiad gorfodi perthnasol i fusnesau yn seiliedig ar y math o 
doriad Covid-19 a ganfuwyd.   
 
Mae'r tabl yn Atodiad A yn rhoi dadansoddiad o'r 8 Hysbysiad Cydymffurfio, 39 
Hysbysiad Gwella, 9 Hysbysiad Cosb Benodedig, 5 Hysbysiad Cyfarwyddyd, 7 
Hysbysiad Cau a 4 Hysbysiad Gwahardd a roddwyd ers mis Mawrth 2020 mewn 
perthynas â chamau gorfodi Covid-19. 
 
 
Adolygiadau o Drwyddedau Mangreoedd - Deddf Trwyddedu 2003 
Ers y Pwyllgor Trwyddedu diwethaf, nid oes dim gwrandawiadau trwydded mangre 
wedi’u cynnal.  Fodd bynnag, o ran dwy drwydded mangre, sef Bar 46, Stryd y Bont, 
Aberystwyth, Ceredigion a Gwesty’r Castell, Aberaeron, Ceredigion, cafodd y Tîm 
Trwyddedu geisiadau gan awdurdodau cyfrifol yn gofyn i drwyddedau’r mangreoedd 
hyn gael eu hadolygu. 
 
Yn dilyn cyswllt cadarnhaol a hwyluswyd gan y Tîm Trwyddedu, o ran y ddau gais am 
adolygiad, cydweithiodd deiliaid y priod drwyddedau yn llawn gyda'r Awdurdod 
Trwyddedu yn ystod cyfnod y cyfryngu a chytunodd yr holl bartïon nad oedd angen 
gwrandawiadau.  Am fanylion pellach, gweler Atodiad B yr adroddiad hwn. 



Grŵp Digwyddiadau a Gweithgareddau (Covid-19) 
Yn ystod pandemig y Coronafeirws rhoddwyd nifer o gyfyngiadau ar y sectorau 
lletygarwch a hamdden, a arweiniodd atyn nhw’n methu â gweithredu am gyfnodau yn 
ystod 2020 a 2021.  Wrth i'r cyfyngiadau llacio’n raddol, mae'r Awdurdod wedi cael 
nifer o ymholiadau gan fusnesau, aelodau'r cyhoedd a sefydliadau yn gofyn am 
wybodaeth ar sut y gallent gynnal digwyddiadau yn ddiogel, a oedd yn cydymffurfio'n 
gyfreithiol ac a aseswyd yn briodol am risg mewn perthynas â Covid-19. 
 
Mewn ymateb i sawl cais gan drefnwyr sy'n dymuno cynnal ystod eang o 
ddigwyddiadau, mae'r Awdurdod wedi creu grŵp amlddisgyblaethol sy'n parhau i 
gwrdd bob wythnos, i ystyried a ellir cynnal digwyddiadau yn ddiogel ac yn unol â 
rheoliadau Coronafeirws ar hyn o bryd.  Mae aelodau'r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr 
o dimau Diogelu'r Cyhoedd, Safonau Masnach, Trwyddedu, Economi ac Adfywio, 
Iechyd a Diogelwch, Cyfathrebu a Phriffyrdd. 
 
Mae'r grŵp wedi adolygu sawl digwyddiad lleol yn amrywio o sioeau amaethyddol, 
cyngherddau cerdd, priodasau, rasio harnais, digwyddiadau pentrefol, partïon pen-
blwydd, ras am oes, nosweithiau comedi, yn ogystal â'r ras feicio ffordd broffesiynol 
genedlaethol Tour of Britain sydd ar droed a’r treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol. 
 
Mae'n ofynnol i drefnwyr darpar ddigwyddiadau gwblhau a chyflwyno dogfennau 
digwyddiadau (gan gynnwys ffurflen Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro, lle bo hynny'n 
berthnasol), holiadur digwyddiad ac Asesiad Risg Digwyddiad Covid-19.  Yna bydd y 
dogfennau hyn yn cael eu hystyried gan y grŵp cyn rhoi cymeradwyaeth i'r 
digwyddiad.   
 
Yn achos digwyddiadau mwy, cyfeirir y rhain at Grŵp Rheoli Aur Ceredigion i'w 
hystyried a phan fo angen, trefnir Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiad hefyd i 
alluogi cynrychiolwyr o bartneriaid/sefydliadau allanol i drafod manylion y digwyddiad 
gyda threfnwyr y digwyddiad gyda'r bwriad o hybu iechyd, diogelwch a lles pawb sy'n 
ymwneud â'r digwyddiadau.  Dim ond y digwyddiad Tour of Britain sydd ar droed sydd 
wedi angen fforwm Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau. 
 
 
Gorchymyn Deddf Trwyddedu 2003 (Pencampwriaethau Pêl-droed Ewrop UEFA 
2020) 2021 
Gosodwyd y Gorchymyn uchod gerbron y Senedd a daeth i rym ar 10fed Gorffennaf 
2021. Gosodwyd y Gorchymyn er mwyn i estyniad i oriau trwyddedu ddigwydd i gyd-
fynd â Rownd Derfynol Pencampwriaeth Ewro 2020, a gynhaliwyd ddydd Sul 11eg 
Gorffennaf 2021. 
 
Roedd y Gorchymyn mewn grym yng Nghymru a Lloegr ac yn ymestyn yr oriau ar 
gyfer gwerthu alcohol ac adloniant tan 11.15pm (mewn pryd ar gyfer amser 
ychwanegol a chiciau o’r smotyn yn y Rownd Derfynol), cyhyd â bod trwydded mangre 
neu dystysgrif mangre clwb yn awdurdodi gweithgareddau trwyddedadwy ar ryw adeg 
rhwng 9.00am ac 11.59pm ar 11eg Gorffennaf 2021.  Roedd hyn yn golygu, os 
awdurdodwyd mangre i ddarparu gweithgareddau trwyddedadwy ar unrhyw adeg yn 
ystod y cyfnod hwnnw, bod y Gorchymyn yn ymestyn yr oriau hynny, os na chaniatwyd 
eisoes, tan 11.15pm. 
 



Roedd y Gorchymyn hefyd yn caniatáu defnyddio mangre ar gyfer darparu lluniaeth 
hwyr y nos (bwyd poeth a diodydd dialcohol ar ôl 11pm) rhwng 11pm ac 11.15pm, ond 
dim ond os yn ystod yr amser hwnnw y ceir defnyddio'r fangre hefyd i werthu neu 
gyflenwi alcohol. 
 
Adolygiad Polisi Gamblo 
O dan Ddeddf Gamblo 2005, mae'n ofynnol i'r Cyngor fel yr Awdurdod Trwyddedu 
fabwysiadu Polisi Gamblo, gan nodi sut y bydd yn delio â cheisiadau amrywiol am 
drwyddedau. Mae'n ofynnol i'r Cyngor adolygu'r datganiad hwn o leiaf bob 3 blynedd. 
 
Cymeradwywyd y Polisi cyfredol gan y Cyngor ar 13eg Rhagfyr 2018 ac fe’i 
cyhoeddwyd ar 31ain Ionawr 2019. Bydd yr adolygiad o'r Polisi cyfredol yn cychwyn yn 
fuan ac ymgynghorir ynghylch y polisi drafft yn unol â gofyniad y Ddeddf. 
 
 
Materion Gamblo 
Mae'r Comisiwn Gamblo wedi cyhoeddi ymchwil newydd sy'n archwilio teithiau ac 
ymddygiadau gamblo pobl ifanc ac oedolion rhwng 16 a 30 oed. 
 
Cynhaliwyd yr ymchwil, a gyflawnwyd gan asiantaeth mewnwelediadau byd-eang 
2CV, gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau meintiol ac ansoddol, a oedd yn caniatáu i'r 
Comisiwn archwilio barn y ddemograffig hon ymhellach yn eu geiriau eu hunain a chan 
adlewyrchu eu llais eu hunain. 
 
Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi ystadegau swyddogol bob blwyddyn am ymddygiad 
gamblo plant a phobl ifanc 11-16 oed ym Mhrydain Fawr fel rhan o'i Arolwg Pobl Ifanc 
a Gamblo.  Fodd bynnag, oherwydd y tarfu parhaus a achoswyd gan bandemig Covid-
19, gohiriwyd gwaith maes ar gyfer arolwg 2021. 
 
 
Mae'r ymchwil hon yn ategu rhaglen ymchwil ehangach y Comisiwn i ddeall profiadau 
plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed - gyda'r canfyddiadau'n ychwanegu 
dealltwriaeth ddyfnach i waith y Comisiwn. 
 
Mae canfyddiadau allweddol yr ymchwil yn dangos: 

 bod ymgysylltu â gamblo trwy gydol plentyndod ac oedolaeth gynnar yn cyd-
fynd â set gyfarwydd o ddigwyddiadau bywyd a cherrig milltir, megis gwyliau 
teulu, swyddi cyntaf ac annibyniaeth ariannol gynyddol; 

 bod ymgysylltu â gweithgareddau gamblo neu weithgareddau tebyg i gamblo 
yn ystod plentyndod yn gyffredin, ond mae'r cyfranogiad yn oddefol yn bennaf; 

 arweiniodd dod i gysylltiad ag eithafion cadarnhaol a negyddol gamblo (e.e. 
gweld enillion mawr neu golledion mawr, neu ddod i gysylltiad ag agweddau 
cadarnhaol iawn neu negyddol iawn ynghylch gamblo) yn ifanc at ddiddordeb 
cynyddol mewn gamblo yn ddiweddarach mewn bywyd, ac mewn rhai achosion 
ymddygiad gamblo mwy peryglus neu fwy niweidiol; 

 chwaraeodd ffrindiau a theulu ran ddylanwadol wrth lunio ymddygiad gamblo, 
tra bod hysbysebu a marchnata yn cael llai o ddylanwad ar duedd pobl ifanc i 
gamblo; 

 mae pobl ifanc yn fwyaf agored i brofi niwed gamblo ar ôl sicrhau annibyniaeth 
oddi wrth eu rhieni a symud allan o'r cartref; 



 wrth i bobl dyfu'n hŷn ni wnaeth ymddygiad gamblo aros yr un peth; yn hytrach 
mae'n amrywio yn ôl profiadau personol (a chyfoedion) o enillion a cholledion, 
ac ochr yn ochr â newidiadau mewn ffordd o fyw a chyfrifoldeb. 

 
Er mwyn parhau i ddatblygu gwybodaeth am ymddygiad gamblo plant a phobl ifanc, 
fe wnaethant gomisiynu darnau llai, amgen o ymchwil sy'n defnyddio methodoleg 
wahanol ac nad ydynt yn dibynnu ar ddisgyblion yn bod mewn ysgolion. 
 
Mae'n bwysig nodi bod y canfyddiadau a gyhoeddwyd yn ansoddol ac yn feintiol eu 
natur ac nad ydynt yn disodli'r ystadegau swyddogol, a fydd yn ailddechrau yn 2022. 
 
Mae'r adroddiad llawn ar gael ar-lein yn: 
https://www.gamblingcommission.gov.uk/statistics-and-
research/publication/exploring-the-gambling-journeys-of-young-people 
 
 
Argymhelliad: Bod yr aelodau'n cael yr adroddiad er gwybodaeth. 

 
Rheswm dros yr argymhelliad: Dweud wrth Aelodau am weithgarwch a gyflawnwyd 
gan yr Adran Drwyddedu ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor. 
 
Polisi: Bydd y Cyngor yn darparu gwasanaethau sy'n cyfrannu at amgylchedd iach, 
bywydau iachach ac yn diogelu’r rheini sy'n agored i niwed yn y Sir. 
 
Cyllideb: O fewn y gyllideb  
 
Deddf Hawliau Dynol: Yn cydymffurfio 
 
Pwerau statudol: Deddf Trwyddedu 2003, Deddf Gamblo 2005 
 
Papurau cefndir: Dim 
 
Maes gwasanaeth:   Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 
 
Enw cyswllt:   Anne-Louise Davies 
 
Swydd:    Rheolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu 
 
Dyddiad yr adroddiad:  31ain Awst 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gamblingcommission.gov.uk/statistics-and-research/publication/exploring-the-gambling-journeys-of-young-people
https://www.gamblingcommission.gov.uk/statistics-and-research/publication/exploring-the-gambling-journeys-of-young-people


Atodiad A 
 
Tabl o Hysbysiadau gorfodi Covid-19 a roddwyd er mis Mawrth 2020 
 

Mangre Math o Hysbysiad Nifer a roddwyd 

1425 
Hysbysiad 
Cydymffurfio 1 

4 Brothers Barbers, Aberystwyth 
Hysbysiad 
Cydymffurfio 2 

Atomic Health & Fitness, Ystad 
Ddiwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr 

Hysbysiad Gwella 
1 

B & M Retail Ltd, Aberystwyth Hysbysiad Gwahardd 1 

Bar 46, Aberystwyth 
Hysbysiad Cosb 
Benodedig 1 

Bar 46, Aberystwyth Hysbysiad Cau 1 

Gwesty’r Bell, Aberteifi 
Hysbysiad 
Cyfarwyddyd 1 

Gwesty’r Llew Du, Aberaeron 
Hysbysiad Cosb 
Benodedig 1 

Gwesty'r Llew Du, Llanrhystud Hysbysiad Gwahardd 1 

Cardigan Arms, Aberteifi Hysbysiad Gwella 1 

Cardigan fried chicken, Aberteifi Hysbysiad Gwella 2 

Gwesty’r Castell, Aberaeron Hysbysiad Gwella 1 

Stiwdio Flodau Davi John's, Aberystwyth 
Hysbysiad Cosb 
Benodedig 1 

Stiwdio Flodau Davi John's, Aberystwyth 
Hysbysiad 
Cydymffurfio 1 

Domino's Pizza, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Evola Hairdressing, Aberystwyth 
Hysbysiad 
Cydymffurfio 1 

Caffi’r Express, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Tafarn Ffostrasol, Ffostrasol 
Hysbysiad Cosb 
Benodedig 4 

Tafarn Ffostrasol, Ffostrasol Hysbysiad Cau 2 

Tafarn Ffostrasol, Ffostrasol Hysbysiad Gwella 2 

G.one, Aberystwyth Hysbysiad Cau 1 

G.one, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Tafarn Gogerddan, Llanbadarn Fawr Hysbysiad Gwella 1 

Gwesty’r Hafod, Pontarfynach Hysbysiad Gwella 1 

Gwesty Harrys, Aberystwyth 
Hysbysiad 
Cyfarwyddyd 1 

Gwesty Harrys, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Hollywood Pizza, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Hot Dumplings, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Ideal Fitness, Ystad Ddiwydiannol 
Glanyrafon, Llanbadarn Fawr 

Hysbysiad Cosb 
Benodedig 1 

Karizma Barber, Aberteifi 
Hysbysiad 
Cydymffurfio 1 



Lidl, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

LIGHT OF ASIA LTD, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Oh My Cod, Llanbedr Pont Steffan Hysbysiad Gwella 1 

Oscar's Den, Llanbedr Pont Steffan Hysbysiad Gwella 1 

P D's Diner, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Paradise Pizza, Aberaeron Hysbysiad Cau 1 

Paradise Pizza, Aberaeron Hysbysiad Gwella 1 

Caffi Penguin, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 2 

Gwesty’r Llew Coch, Pontrhydfendigaid Hysbysiad Gwella 1 

Tafarn y Llew Coch, Aberteifi 
Hysbysiad 
Cyfarwyddyd 1 

Tafarn Rhydypennau, Bow Street Hysbysiad Gwella 1 

Lle Golchi Ceir â Llaw'r Royal Oak, 
Llanfarian 

Hysbysiad 
Cydymffurfio 1 

Tafarn y Sea Horse, Ceinewydd Hysbysiad Gwella 1 

Star fried chicken and pizza, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

T Samways High Class Butchers, Aberteifi 
Hysbysiad 
Cyfarwyddyd 1 

T Samways High Class Butchers, Aberteifi Hysbysiad Gwella 1 

Teifi Inn, Ffair Rhos Hysbysiad Gwella 1 

The Carlton, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Gwesty’r Castell, Llanbedr Pont Steffan Hysbysiad Cau 1 

Tafarn yr Ivy Bush, Llanbedr Pont Steffan Hysbysiad Gwella 1 

The Mill Inn, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

The Mill Inn, Aberystwyth Hysbysiad Cau 1 

Siop Fferm The Moody Cow, Llwyncelyn Hysbysiad Gwella 1 

Tafarn y Saddlers, Aberteifi Hysbysiad Gwella 1 

The Western, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Vale Of Aeron, Felin-fach Hysbysiad Gwella 1 

Vale of Rheidol, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Siop Barbwr Venus, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Siop Barbwr Venus, Aberystwyth 
Hysbysiad Cosb 
Benodedig 1 

Siop Barbwr Venus, Aberystwyth 
Hysbysiad 
Cydymffurfio 1 

WM Morrisons Supermarkets Plc, 
Aberystwyth Hysbysiad Gwahardd 1 

Yr Hen Lew Du, Aberystwyth Hysbysiad Gwella 1 

Caffi’r Priordy, Aberteifi 
Hysbysiad 
Cyfarwyddyd 1 

Yousif Mohammedi Hysbysiad Gwahardd 1 

 
 



Atodiad B 
 

Mangre: Bar 46, Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion 
 

Dyddiad yr Adolygiad: Ddim ar gael 

Crynodeb o'r Achos  
 
Ar noson 20fed Mawrth 2021, tra roedd Swyddogion o Dîm Gorfodi Covid-19 Diogelu’r Cyhoedd Ceredigion yn cynnal patrolau 
cydymffurfio arferol Covid-19 yn y sir, fe wnaethant ddarganfod ystafell dros dro a sefydlwyd yn seler Bar 46, Stryd y Bont, 
Aberystwyth. Roedd y seler yn cael ei defnyddio gan rai o weithwyr y bar a'u ffrindiau. 
 
Aeth swyddogion i mewn i'r seler gan ddefnyddio'u pwerau o dan reoliadau Cyfyngiadau Coronafeirws a chanfod grŵp o unigolion 
yn eistedd o amgylch bwrdd gyda gwydrau diodydd ar ei hyd, yn smygu ac yn gwylio'r sylwebaeth ar ôl y gêm ar deledu wedi'i osod 
yn yr ystafell.  Roedd seddi ar fainc, soffa, bwrdd a stolion bar wedi’u gosod yn ystafell y seler. 
 
O ganlyniad, rhoddwyd Hysbysiad Cau Mangre i'r fangre (sy'n berthnasol i brif ardal y bar a'r seler), a oedd yn ei gwneud yn ofynnol 
i'r fangre barhau ar gau am 28 diwrnod, neu hyd nes y gellir dangos eu bod wedi gwneud gwelliannau ac wedi cwrdd â gofynion 
rheoliadau Cyfyngiadau Coronafeirws. 
 
Roedd yn ofynnol i dafarnau a bariau barhau ar gau yn ystod Lefel Rhybudd 4 a pheidio â chynnal busnes yn eu mangre. Caniatawyd 
i fwyd gael ei werthu i'w fwyta oddi ar y fangre, fel tecawês a chludiadau, ond nid i'w fwyta yn y fangre.  
 
Roedd y cyfyngiadau hefyd yn atal unigolion o wahanol aelwydydd rhag ymgynnull y tu mewn oni bai bod esemptiad perthnasol 
mewn grym, ac yna dim ond i'r graddau yr oedd yn rhesymol angenrheidiol ymgynnull ag eraill. Nid oedd ymgynnull mewn bar yn 
cael ei ystyried yn rhesymol angenrheidiol o dan y cyfyngiadau, nac yng nghyd-destun yr aberthau yr oedd mwyafrif trigolion 
Ceredigion yn eu gwneud bob dydd. 
 
Rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig £1,000 i'r fangre am dorri rheoliadau Coronafeirws. 
 

Rheswm dros yr Adolygiad 
 
Ar 26ain Ebrill 2021, cafwyd cais gan Dîm Gorfodi Covid-19/Safonau Masnach Diogelu’r Cyhoedd Ceredigion, yn gofyn am 
adolygiad o Drwydded y Fangre yn dilyn yr hyn yr oeddent wedi’i ddarganfod ar noson 20fed Mawrth 2021. 



 
Dosbarthwyd y cais i adolygu i Awdurdodau Cyfrifol eraill a'i hysbysebu yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu.  
 
Yn ystod y cyfnod adolygu cafwyd sylw hefyd gan Swyddogion Iechyd a Diogelwch Diogelu’r Cyhoedd Ceredigion yn mynegi 
pryderon ynghylch diogelwch defnyddio'r seler ar gyfer gweithgarwch trwyddedadwy. 
  
Hwylusodd y Tîm Trwyddedu gyswllt rhwng aelodau'r Awdurdod Cyfrifol a Deiliaid Trwydded y Fangre.   
 
Cydweithiodd Deiliaid y Drwydded â’r hyn a ofynnwyd iddynt. 
 

Canlyniad yr Adolygiad  
 
Cytunodd Deiliaid y Drwydded â chais i newid Goruchwyliwr Dynodedig y Fangre a chydymffurfiasant â cheisiadau a wnaed gan y 
Swyddog Iechyd a Diogelwch i: 
 

 ddarparu asesiad risg iechyd a diogelwch manwl,  

 darparu canllaw ar gyfer y grisiau yn y seler a  

 gwneud gwaith cynnal a chadw arall a nodwyd.  
 
Rhoddwyd amod hefyd ar Drwydded y Fangre yn gorchymyn nad oedd ardal y Seler i’w defnyddio gan aelodau o'r cyhoedd: 

 ‘Rhaid peidio â defnyddio'r hen seler yn Bar 46, sydd wedi'i lleoli o dan y fflat, i fwyta bwyd neu yfed diod. Nid yw’r cyhoedd 
i fynd i’r ardal hon ac eithrio pobl sy’n gwneud gwaith go iawn yn yr ardal’. 

 
Yn dilyn cyfryngu cadarnhaol a hwyluswyd gan y Tîm Trwyddedu, roedd y camau y cytunwyd arnynt yn bodloni'r sylwadau a wnaed 
a chytunodd yr holl bartïon nad oedd angen gwrandawiad. 
 

 
 
 
 
 
 



Mangre: Gwesty’r Castell, Aberaeron, Ceredigion 
 

Dyddiad yr Adolygiad: Ddim ar gael 

Crynodeb o'r Achos  
 
Ddydd Mawrth 18fed Mai 2021, yn Llys Ynadon Aberystwyth, plediodd deiliaid trwydded Gwesty’r Castell, Stryd y Farchnad, 
Aberaeron, yn euog i droseddau cyfyngiadau Coronafeirws a throseddau yn erbyn y drefn gyhoeddus ar ddiwrnod eu treial a 
drefnwyd.  
 
Ar noson y 4ydd o Ragfyr 2020 tra roedd swyddogion Gorfodi Covid-19/Safonau Masnach Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion 
yn cynnal patrolau cydymffurfio Covid-19 yn hwyr yn y nos, clywodd swyddogion leisiau meddw o'r tu mewn i'r fangre. Gofynnodd 
y swyddogion am gymorth Heddlu Dyfed-Powys a chaniatawyd mynediad i'r fangre. Unwaith yr oeddent y tu mewn i'r fangre, roedd 
y swyddogion yn wynebu cam-drin geiriol gan ddeiliad gwrywaidd y drwydded. Roedd y cwpl yn ymddangos yn feddw a nododd 
swyddogion, ar ôl edrych ar deledu cylch cyfyng y fangre, fod gwryw arall wedi bod yn bresennol yn y bar yng nghwmni deiliaid y 
drwydded pan aeth swyddogion yr Awdurdod Lleol i’r fangre i ddechrau. 
 
Wrth siarad â'r swyddogion, aeth deiliad gwrywaidd y drwydded yn fwyfwy llesteiriol a pharhaodd i ymddwyn yn ddifrïol tuag at y 
swyddogion y tu allan i'r fangre.  Recordiwyd lluniau o'r teledu cylch cyfyng a'r ymddygiad tramgwyddus ar gamerâu corff 
swyddogion y Cyngor a gyflwynwyd fel tystiolaeth yn y llys. 
 
Plediodd cyd-ddeiliad gwrywaidd y drwydded yn euog i dri chyhuddiad o droseddau yn erbyn y drefn gyhoeddus yn groes i adran 
4A Deddf Trefn Gyhoeddus 1986, rhwystro swyddogion rhag cyflawni eu swyddogaethau, a chaniatáu cyflenwi alcohol pan na 
chaniatawyd hynny. Plediodd cyd-ddeiliad benywaidd y drwydded yn euog i dri chyhuddiad o droseddau yn erbyn y drefn 
gyhoeddus, eto'n groes i adran 4A Deddf Trefn Gyhoeddus 1986. 
 
Dywedodd Cadeirydd yr Ynadon wrth y cwpl fod hwn yn ddigwyddiad brawychus a diangen na ddylai'r swyddogion fod wedi gorfod 
ei wynebu yn ystod eu diwrnod gwaith arferol.  
 
Cafodd y fenyw ddirwy £450 am bob un o'r tair trosedd yn erbyn y drefn gyhoeddus, gorchymyn i dalu £300 o gostau, gordal llys 
£135, ac iawndal £50 i bob un o'r tri swyddog.  
 



Cafodd y gwryw ddirwy £1500 am y drosedd rwystro, £500 am bob un o'r tair trosedd yn erbyn y drefn gyhoeddus, a £1000 am 
weini alcohol pan na chaniatawyd hynny. Gorchmynnwyd iddo dalu £300 o gostau, gordal llys £190, ac iawndal £50 i bob un o'r tri 
swyddog. 
 

Rheswm dros yr Adolygiad 
 
Ar 27ain Mai 2021, cyflwynodd swyddog trwyddedu’r Heddlu gais i’r Awdurdod Lleol, yn gofyn am adolygiad o Drwydded Mangre 
Gwesty’r Castell.  Cyflwynwyd y cais i'r holl Awdurdodau Cyfrifol perthnasol ac fe'i hysbysebwyd yn unol â gofynion Deddf 
Trwyddedu 2003.  
 
Ni chafodd yr Awdurdod ddim sylwadau pellach gan ddim un o'r awdurdodau cyfrifol na phersonau eraill.  Hwylusodd y Tîm 
Trwyddedu gyswllt rhwng aelodau'r Awdurdod Cyfrifol a Deiliaid Trwydded y Fangre.   
 
Cydweithiodd Deiliaid y Drwydded â’r hyn a ofynnwyd iddynt. 
 

Canlyniad yr Adolygiad  
 
Yn dilyn cyswllt llwyddiannus rhwng y Tîm Trwyddedu, Swyddog Trwyddedu'r Heddlu, deiliaid y drwydded a'u cynrychiolydd 
cyfreithiol, daeth yn amlwg bod yr Heddlu'n mynnu bod person gwahanol yn gyfrifol am redeg y fangre fel Goruchwyliwr Dynodedig 
y Fangre.   

Cytunodd deiliaid presennol y drwydded, trwy eu cynrychiolydd cyfreithiol, â'r cynllun hwn a gwnaed y trefniadau angenrheidiol i 
newid goruchwyliwr dynodedig y fangre ar gyfer y fangre.  

Cydweithiodd deiliaid y drwydded yn llawn gyda'r Awdurdod Trwyddedu yn ystod cyfnod y cyfryngu a chytunodd yr holl bartïon nad 
oedd angen gwrandawiad.  

 
 
 
 
 



 


