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Datganiad Polisi Gamblo - 2022-2025 Deddf Gamblo 2005 – Diweddariad 
O dan Ddeddf Gamblo 2005, mae’n ofynnol i’r Cyngor fel yr Awdurdod Trwyddedu 
fabwysiadu Polisi Gamblo gan amlinellu sut y bydd yn delio â cheisiadau amrywiol am 
drwyddedau. Cymeradwywyd y Polisi cyfredol gan y Cyngor ar 13 Rhagfyr 2018. 
 
Er mwyn cyflawni’r gofynion statudol i adolygu a chyhoeddi Datganiad o Bolisi Gamblo 
yn unol â gofynion Adran 349 Deddf Gamblo 2005 ac er mwyn gwella diogelwch y 
cyhoedd a darparu fwy o eglurder ar gyfer y fasnach drwyddedig yng Ngheredigion, 
cyflwynwyd yr Adolygiad o Ddatganiad Statudol Polisi Gamblo’r Awdurdod i’r Cabinet 
ar 11 Ionawr 2022. Ystyriodd aelodau’r Cabinet yr adroddiad a’r polisi diwygiedig a 
gwnaethpwyd y penderfyniadau canlynol:  
 
(i)             Argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo’r Datganiad Polisi Gamblo diwygiedig 

fel y Datganiad o Bolisi Gamblo ar gyfer Ceredigion am y cyfnod 2022-2025, 
ac 

(ii)           Argymell bod y Cyngor yn ystyried ac yn penderfynu a ddylid cadw 
“Penderfyniad Dim Casinos” yr Awdurdod a bod y penderfyniad yn cael ei 
gofnodi a’i ychwanegu at y polisi terfynol.   

  
Bydd yr adroddiad a’r polisi diwygiedig yn cael eu cyflwyno i’r Cyngor ar 3 Mawrth 2022. 
 
 
Deddf Gamblo 2005 – Diweddariad  
Ar hyn o bryd mae’r Llywodraeth wrthi’n adolygu Deddf Gamblo 2005 er mwyn sicrhau 
ei bod yn addas i’w diben ar gyfer yr oes ddigidol a sicrhau y gall barhau i fodloni ei 
nodau ac amcanion. Bydd adolygiad y Llywodraeth o’r Ddeddf yn gwneud y canlynol: 
 

 archwilio a oes angen gwneud newidiadau i’r system sy’n rheoleiddio gamblo 
ym Mhrydain er mwyn adlewyrchu’r newid a fu ym myd gamblo ers 2005, yn 
enwedig oherwydd y datblygiadau technolegol a fu;  

 sicrhau bod cydbwysedd addas rhwng rhyddid a dewis y defnyddiwr ar yr un 
llaw, ac atal niwed i grwpiau sy’n agored i niwed a chymunedau ehangach ar y 
llaw arall;  
 



 sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu diogelu mewn modd addas pryd bynnag a 
ble bynnag y maen nhw’n gamblo, a bod tegwch o ran y ffordd caiff y 
diwydiannau ar-lein a’r rhai ar dir eu rheoleiddio.  

 
Diben adolygiad y Llywodraeth o’r Ddeddf yw asesu a ydy’r cydbwysedd rheoleiddio 
yn iawn. Mae gamblo yn weithgaredd hamdden llawn hwyl i nifer o bobl ac mae bron i 
hanner o oedolion yn gamblo bob mis. Parchir rhyddid oedolion i ddewis sut y maen 
nhw’n gwario eu harian a gwerth diwydiant cyfrifol sy’n diogelu chwaraewyr, yn darparu 
swyddi ac yn talu trethi. Fodd bynnag, mae’n hanfodol atal pobl sy’n agored i niwed 
rhag cael eu hecsbloetio, ynghyd â sicrhau bod teuluoedd a chymunedau’n cael eu 
diogelu rhag effeithiau niweidiol gamblo a allai dinistrio bywydau.  
 
Mae Deddf Gamblo 2005 yn nodi sut y caiff gamblo ei reoleiddio ym Mhrydain. Daeth 
i rym ym mis Medi 2007 ac mae’n cynnwys arcedau, betio, bingo, casinos, peiriannau 
chwarae, loterïau cymdeithasau, a gamblo o bell (gan gynnwys gamblo ar-lein). Yn 
ogystal, yn y Ddeddf crëwyd y Comisiwn Gamblo a phennwyd ei swyddogaethau ac 
amcanion fel y prif reoleiddiwr. Un o flaenoriaethau’r Ddeddf yw: diogelu plant a phobl 
sy’n agored i niwed.  
 
Disgwylir papur gwyn yn ddiweddarach eleni a allai arwain at newidiadau mawr i’r 
Ddeddf gyfredol, a bydd mwy na thebyg yn golygu y bydd angen adolygiad llawn a 
chynhwysfawr o’r polisi Gamblo hwn. Fodd bynnag, mae dal gofyniad statudol i adolygu 
polisi presennol yr Awdurdod nawr, a chyhoeddi’r polisi diwygiedig ar gyfer y cyfnod 
nesaf o dair blynedd.  
 
 
Gwerthiannau Prawf Gwerthu i Bobl Dan Oed - Deddf Gamblo 2005 – Peiriannau 
Chwarae 
Mae’n anghyfreithlon caniatáu i rywun o dan 18 oed ddefnyddio peiriannau chwarae 
Categori C hyd yn oed os oes oedolyn gyda hwy.   
 
Yn ystod 2019, rhyddhaodd y Comisiwn Gamblo fanylion ynghylch gwerthiannau prawf 
a gynhaliwyd mewn 170 o dafarndai yng Nghymru a Lloegr. Dangosodd y canlyniadau 
fod 84% yn methu o ran atal pobl o dan 18 oed rhag defnyddio peiriannau chwarae 
Categori C.  
 
Yn ystod cyfarfod trwyddedu Cymru gyfan yn ddiweddar, gofynnodd cynrychiolydd o’r 
Comisiwn Gamblo a fyddai unrhyw awdurdodau eisiau cynnal gwerthiannau prawf eu 
hunain. Cytunodd y Gwasanaeth i wneud un gwerthiant prawf o’r fath yn ystod y 
flwyddyn ariannol nesaf er mwyn asesu lefel y gydymffurfiaeth mewn tafarndai yn y sir.  
 
Mae angen gwirfoddolwyr o dan 18 oed i gynorthwyo swyddogion gyda gwerthiannau 
prawf o’r fath. Mae’r Tîm Safonau Masnach yn gyfrifol am orfodi ystod eang o 
gyfreithiau sy’n cynnwys cyfyngiadau o ran oed e.e. tybaco, tân gwyllt, cyllyll ac ati, ac 
felly bydd y Tîm Trwyddedu’n derbyn cymorth oddi wrth staff profiadol y Tîm Safonau 
Masnach i wneud hyn.  
 
 
 
 



Presenoldeb yng nghyfarfodydd Bihafiwch neu Cewch Eich Banio yn y Sir – 
Sbeicio diodydd a materion eraill.  
Ym mis Hydref 2021, bu cynnydd cenedlaethol yn nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd 
am sbecio diodydd, a arweiniodd at fwy o ymwybyddiaeth o’r broblem ac adroddwyd 
am nifer bach o achosion yng Ngheredigion. Lansiwyd ymgyrch cenedlaethol a oedd 
yn annog pobl i foicotio safleoedd sy’n cynnig adloniant yn hwyr y nos. Bu swyddogion 
trwyddedu Ceredigion yn gweithio gyda’u cydweithwyr trwyddedu yn yr Heddlu i drafod 
y materion a godwyd.  
 
Aeth swyddogion trwyddedu i’r cyfarfodydd Bihafiwch neu Cewch Eich Banio yn 
Aberystwyth ac Aberteifi i godi ymwybyddiaeth am sbeicio diodydd a materion eraill 
sy’n ymwneud â phobl sy’n agored i niwed. Caiff y cyfarfodydd hyn eu rhedeg gan 
ddeiliaid trwyddedau lleol ac yn y cyfarfodydd ceir trafodaeth am ymddygiad 
cwsmeriaid yn eu safleoedd a phenderfynir pa gamau i gymryd yn eu herbyn. Mae’r 
cyfarfodydd hefyd yn gyfle iddynt ymgysylltu â’r Heddlu a swyddogion trwyddedu’r 
awdurdod lleol i drafod materion ac ymholiadau sy’n ymwneud â thrwyddedu.  
 
Yn ystod y cyfarfodydd, darparodd y swyddogion gyngor ynghylch sbeicio diodydd, pa 
fesurau dylid eu cymryd er mwyn atal hyn rhag digwydd, sut i adrodd am 
ddigwyddiadau honedig a sut i gael gafael ar dystiolaeth a’i diogelu. Mae’r Awdurdod 
a’r Heddlu hefyd wedi ymgysylltu â sefydliad cenedlaethol (Adferiad) sydd wedi 
darparu posteri gwybodaeth sy’n rhoi cyngor, gwybodaeth am leihau’r risgiau 
ynghlwm wrth hyn a llinell gymorth 24 awr. Rhannwyd y posteri hyn â safleoedd 
trwyddedig yn y Sir.  
 
Hefyd, rhoddodd y Swyddogion wybod i’r deiliaid trwyddedau am fodolaeth y cynllun 
‘Gofynnwch am Angela’. O dan y cynllun mae pobl sy’n teimlo’n anniogel, yn agored i 
niwed neu o dan fygythiad yn gallu gofyn am gymorth drwy fynd at aelod o staff a 
gofyn am ‘Angela’. Bydd dweud hyn yn dangos i’r staff fod y person angen help gyda’i 
sefyllfa a bydd aelod o staff fydd wedi derbyn hyfforddiant yn ceisio ei helpu. Gallai 
hyn olygu mynd â’r person nôl at ffrind, chwilio am dacsi i’r person, neu alw staff 
diogelwch y lleoliad a/neu’r Heddlu.   
 
Yn ystod y cyfarfodydd, rhoddwyd cyngor hefyd ynghylch y newidiadau diweddar i’r 
rheoliadau COVID-19 a sut roedden nhw’n effeithio safleoedd trwyddedig.  
 
Yn ystod y cyfarfod yn Aberystwyth, trafodwyd ymddygiad dau gwsmer a 
phenderfynodd y deiliaid trwyddedau i’w gwahardd o’r safleoedd sy’n rhan o’r cynllun 
am 12 mis.  
 
Yn ystod y cyfarfod yn Aberteifi, trafodwyd ymddygiad pum cwsmer a phenderfynwyd 
eu gwahardd o’r safleoedd sy’n rhan o’r cynllun am 12 mis.  
 
 
Ymweld â Safleoedd Trwyddedig sy’n Cynnig Lluniaeth Gyda’r Hwyr yn 
Aberystwyth 
Mae’r economi hwyr y nos wedi’i heffeithio’n arw gan y pandemig a’r cyfyngiadau ar 
gyfer y sector hwn. Yn ogystal, mae nifer o safleoedd trwyddedig wedi gorfod newid eu 
hamserlenni gweithredu er mwyn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth.   
 



Ym mis Rhagfyr 2021, cynhaliodd staff trwyddedu archwiliadau yn hwyr y nos o 
safleoedd sy’n darparu lluniaeth gyda’r hwyr yn Aberystwyth a’r ardal gyfagos. 
Cynhaliwyd yr ymweliadau heb rybudd rhwng 11pm a 4am ac ymwelwyd â 10 safle i’w 
harchwilio.   
 
Diben yr ymweliadau oedd sicrhau cydymffurfiaeth â’r amodau trwyddedu a’r cyfreithiau 
COVID-19. Yn ystod yr ymweliadau siaradodd y swyddogion ag aelodau’r staff gan fynd 
trwy amodau eu trwyddedau gyda hwy, gan sicrhau cydymffurfiaeth ag unrhyw amodau 
a oedd yn nodi bod angen swyddog diogelwch a drwyddedir gan Awdurdod y Diwydiant 
Diogelwch (SIA) a theledu cylch cyfyng (CCTV). Yn dilyn yr ymweliadau hyn darparwyd 
cyngor manwl pellach er mwyn sicrhau bod pob amod a phob cam wedi’u cyflawni er 
mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. Ar y cyfan, roedd lefel y gydymffurfiaeth yn foddhaol.  
 
 
Adolygiadau / Gwrandawiadau Trwyddedu 
Ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ni chynhaliwyd unrhyw wrandawiadau trwyddedu 
ffurfiol oherwydd bod ceisiadau naill ai wedi bod yn ddiwrthwynebiad, wedi cael eu 
cyfryngu gan y swyddogion neu roeddent dal yn yr arfaeth.  
 
 
Ymestyn Cyfnod Gwrandawiad 
Ym mis Gorffennaf 2021, derbyniwyd cais am drwydded safle oddi wrth berchennog 
busnes yn y Sir. Yn ystod yr ymgynghoriad derbyniwyd nifer fawr o wrthwynebiadau 
lleol a derbyniwyd hysbysiad nad oedd gan y safle ganiatâd cynllunio am y dosbarth 
defnydd angenrheidiol ar gyfer y busnes arfaethedig. Trefnwyd dyddiad ar gyfer y 
gwrandawiad, fodd bynnag gan fod mwyafrif y gwrthwynebiadau’n canolbwyntio ar y 
materion cynllunio a pharcio, ar gais yr ymgeisydd, penderfynwyd ymestyn dyddiad y 
gwrandawiad o dan Adran 11(1) Rheoliadau Gwrandawiadau Deddf Trwyddedu 2005 
hyd nes y cafwyd penderfyniad ynghylch y cais cynllunio i newid defnydd y safle.  
 
Ar 21 Rhagfyr 2021, cafodd y cais cynllunio i newid defnydd yr adeilad ei wrthod.  
 
 
Gwrandawiad ynghylch Cais i Addasu Trwydded Safle 
Ar 17 Rhagfyr 2021, derbyniwyd cais i addasu trwydded safle busnes sy’n gweithredu 
yn hwyr y nos yn Aberystwyth. Ymgynghorwyd ynghylch y cais a derbyniwyd nifer o 
sylwadau. Gwneir penderfyniad ynghylch y cais i addasu’r drwydded yn ystod 
gwrandawiad gan yr Is-bwyllgor Trwyddedu a gynhelir yn ystod mis Chwefror / Mawrth 
2022.  
 
 
Cynnig i Ymestyn Oriau Trwyddedu – Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi’r Frenhines  
Mae’r Llywodraeth yn cynnig creu gorchymyn oriau trwyddedu o dan Adran 172 Deddf 
Trwyddedu 2003 a fyddai’n ymestyn oriau agor o 11pm i 1am ddydd Iau 2 Mehefin, 
ddydd Gwener 3 Mehefin a dydd Sadwrn 4 Mehefin 2022 gan ddod i ben ddydd Sul 5 
Mehefin 2022 ar gyfer gwerthu alcohol i’w yfed ar y safle a darparu adloniant a 
reoleiddir mewn safleoedd trwyddedig yng Nghymru a Lloegr.  
 



Bydd unrhyw estyniad i’r oriau trwyddedu’n berthnasol ar gyfer gwerthu alcohol a yfir 
ar y safle a darparu lluniaeth gyda'r hwyr ar safleoedd mewnfasnach trwyddedig yn 
unig.  
 
Mae’r cynnig yn nodi na ddylai unrhyw drefniadau i ymestyn oriau trwyddedu gynnwys 
gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle (h.y. mewn archfarchnadoedd a siopau 
trwyddedig) gan y byddai unrhyw un sydd eisiau dathlu’r achlysur gartref yn gallu prynu 
alcohol yn ystod oriau siopa arferol. Mae safleoedd sy’n darparu lluniaeth gyda’r hwyr, 
yn ôl eu diffiniad, eisoes wedi’u trwyddedu i agor yn hwyr yn y nos ac ni fyddent yn 
elwa o unrhyw drefniadau i ymestyn oriau trwyddedu. Byddai safleoedd didrwydded 
dal angen Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro i gynnal unrhyw weithgareddau 
trwyddedadwy.   
 
Diben unrhyw drefniadau cenedlaethol i ymestyn oriau trwyddedu i ddathlu Jiwbilî 
Platinwm Ei Mawrhydi’r Frenhines fyddai galluogi i dafarndai a safleoedd mewnfasnach 
eraill werthu alcohol a lluniaeth gyda’r hwyr i’r rhai hynny sydd eisiau ymestyn eu 
dathliadau tu hwnt i’w horiau trwyddedu arferol yn ystod cyfnod estynedig gŵyl y banc. 
 
Newidiadau Dros Dro i Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro 
 
Yn ystod 2022 a 2023, mae nifer yr Hysbysiadau Digwyddiad Dro y gall defnyddiwr 
safle eu cyflwyno wedi cynyddu o 15 i 20 yn ystod pob blwyddyn galendr, a chaiff y 
terfyn uchaf o ran nifer y dyddiau y caiff digwyddiadau dros dro eu cynnal mewn safle 
ei gynyddu o 21 i 26 diwrnod yn ystod y flwyddyn galendr.  
Felly yn awr gall un safle wneud cais am 20 Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro bob 
blwyddyn, cyhyd â bod cyfanswm hyd y digwyddiadau ddim yn fwy na 26 diwrnod, a 
hynny ar gyfer digwyddiadau a gynhelir yn 2022 a 2023 yn unig.  
 
 
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 dylai’r estyniad presennol o ran gwerthu alcohol 
i’w yfed oddi ar y safle barhau am 12 mis arall hyd at 30 Medi 2022. Mae’r estyniad hwn 
yn golygu bod safleoedd trwyddedig, fyddai fel arfer yn gallu gwerthu alcohol i’w yfed 
ar y safle yn unig, yn gallu gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle.    
 
Mae busnesau megis tafarndai, bariau a bwytai wedi’u heffeithio’n arw gan COVID-19. 
Bu nifer ar gau am gyfnod estynedig ac wrth iddynt ailagor, mewn nifer o achosion, 
mae’r canllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi lleihau eu capasiti i dderbyn 
cwsmeriaid. Mae’r mesur hwn yn rhan o becyn a ddyluniwyd er mwyn ei gwneud hi’n 
haws i fusnesau ddefnyddio mannau y tu allan ar gyfer gweini bwyd a gwerthu alcohol, 
gan helpu’r sector lletygarwch i godi’n ôl ar ei draed drwy fisoedd prysur yr haf.  
 
Mae darpariaethau’r Rheoliadau yn addasu Deddf Trwyddedu 2003 dros dro i ddarparu 
estyniad awtomatig i delerau mwyafrif y trwyddedau safle sydd ond yn caniatáu gwerthu 
alcohol i’w yfed ar y safle fel eu bod yn gallu gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle. 
Bydd hyn yn ei gwneud hi’n haws i safleoedd trwyddedig werthu alcohol i gwsmeriaid 
i’w yfed oddi ar y safle yng Nghymru a Lloegr, a fydd yn caniatáu i fusnesau fasnachu 
a chadw pellter cymdeithasol.  
 



Bydd y caniatâd newydd hwn o ran gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle yn caniatáu 
i’r safleoedd wneud hynny yn ystod yr oriau mae’r safleoedd trwyddedig ar agor at 
ddiben gwerthu alcohol i’w yfed ar y safle, yn amodol ar derfyn amser o 11pm neu 
amser cau ardal y tu allan sy’n bodoli eisoes, pa bynnag un sydd gynharaf. Yn ogystal 
mae’r mesurau hyn yn atal yr amodau trwyddedu presennol dros dro lle nad ydy’r 
rheiny’n cyd-fynd â’r caniatâd newydd hwn o ran gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y 
safle.  
 
 
 
 
 
Argymhelliad / Argymhellion: 

 
 
Dylai’r Aelodau dderbyn yr adroddiad er 
gwybodaeth.  
 

Rheswm dros yr argymhelliad: Rhoi gwybod i’r Aelodau am weithgarwch yr 
Adain Drwyddedu ers cyfarfod diwethaf y 
Pwyllgor.  
 

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 wnaed o dan y 
Deddfau hynny.  

Papurau Cefndir: Dim 
  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Alun Williams (Polisi a Pherfformiad) 

 
Swyddog(ion) Adrodd: Carwen Evans (Rheolwr Corfforaethol),  

Anne-Louise Davies (Rheolwr Safonau 
Masnach a Thrwyddedu), 
Gareth Rees (Uwch Swyddog Trwyddedu) 
 

Dyddiad: 2 Chwefror 2022 
 


