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Cefndir 
 
Bydd yr Aelodau'n ymwybodol fod y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal i adolygu a thrafod 
y gwaith o weithredu Deddf Trwyddedu 2003 a’r cynnydd a wneir o ran y ddeddf, 
ynghyd ag unrhyw faterion cysylltiedig sy'n codi o gyfrifoldebau’r Pwyllgor penodol hwn. 
Mae’r materion hyn yn cynnwys Deddf Gamblo 2005. 
 
  
Materion sy’n gysylltiedig â Deddf Trwyddedu 2003 
 
Ceisiadau lle’r oedd gwrthwynebiad (Adolygiadau/Apeliadau) 
Ers y Pwyllgor Trwyddedu diwethaf, mae’r Is-bwyllgor Trwyddedu wedi ymgynnull ar 
gyfer tri gwrandawiad - gweler Atodiad A. 
 
 
Licensing SAVI (y Fenter Trwyddedu Diogelwch a Bregusrwydd) 
 
Cyflwyniad gan Gareth Rees – Uwch Swyddog Trwyddedu 

Sefydliad dielw yw Licensing SAVI a’r Heddlu sy’n gyfrifol amdano. Cafodd y fenter ei 
datblygu yn dilyn cais gan y Swyddfa Gartref. Mae Licensing SAVI wedi datblygu 
offeryn hunanasesu gyda’r bwriad o helpu perchnogion a gweithredwyr safleoedd 
trwyddedig i ddarparu amgylchedd saff a diogel i’w rheolwyr, eu staff, eu cwsmeriaid 
a’u cymunedau lleol. Mae’n gwneud hyn drwy ddarparu cyngor ac argymhellion 
personol a fydd yn cynorthwyo busnesau wrth iddynt gydweithio â’r Awdurdodau 
Cyfrifol a chydymffurfio â Deddf Trwyddedu 2003, gan hyrwyddo’r pedwar amcan 
trwyddedu:   

• Atal Troseddau ac Anhrefn 
• Diogelwch y Cyhoedd 
• Atal Niwsans Cyhoeddus  
• Amddiffyn Plant Rhag Niwed  

Ni fydd cost ariannol i'r Awdurdod ac mae'r Gwasanaeth Trwyddedu wedi cytuno i 
gydweithio â swyddogion trwyddedu Heddlu Dyfed-Powys i gefnogi'r cynllun yn lleol. 



Unwaith y bydd busnes yn cofrestru â’r cynllun ac yn rhannu eu model busnes, 
amseroedd agor, gweithgareddau trwyddedadwy, ac ati, byddant yn derbyn cyngor 
pwrpasol a bydd eu hasesiad yn cael ei deilwra i gyd-fynd â’u model busnes penodol.  

Ymhlith yr adnoddau a fydd ar gael iddynt y mae’r canlynol:  

• Cyngor i safleoedd trwyddedig am ddiogelwch a gwrthderfysgaeth  
• Cynllun gweithredu ar gyfer gwneud y safle’n ddiogel i fenywod 
• Cyngor i leoliadau a chwsmeriaid am sbeicio  
• Polisïau gwirio oedran 
• Polisïau ynghylch atal camfanteisio'n rhywiol ar blant 
• Polisïau gwasgaru  
• Polisïau cyffuriau 
• Canllawiau ynghylch diogelu safleoedd troseddau  

Un o'r ffactorau allweddol sy'n gwneud Licensing SAVI yn wahanol yw mai 
Gwasanaeth yr Heddlu drwy Fentrau Atal Troseddau'r Heddlu (PCPI) sydd wedi’i 
lunio a’i ddatblygu. Mae’r Heddlu yn gweithio'n agos gydag Awdurdodau Lleol ledled y 
Deyrnas Unedig i leihau troseddau ac ofn troseddau. O'r herwydd, mae Licensing 
SAVI mewn sefyllfa unigryw i gynnig ffordd o weithio sy’n gydgysylltiedig ac yn gyson 
wrth greu safleoedd trwyddedig saff a diogel ar draws Cymru a Lloegr. 

Ymhlith y manteisio o ddefnyddio Licensing SAVI y mae’r canlynol: 

• Bydd yn rhoi'r cyngor a'r asesiadau risg diweddaraf i fusnesau ynghylch y 
modd y maent yn gweithredu eu safleoedd gan gynnwys gwybodaeth am 
glefydau trosglwyddadwy.  

• Bydd yn darparu gwybodaeth am arferion rheoli effeithiol a bydd yn cynnig 
cyngor am ddiogelwch ar lefel weithredol. 

• Bydd yn dangos bod y fangre yn cydymffurfio â Deddf Trwyddedu 2003. 
• Bydd yn helpu i flaenoriaethu gwelliannau, adeiladu ar yr arferion da sy'n 

bodoli eisoes a sicrhau bod y safonau uchaf posibl o ran diogelwch yn cael eu 
cyflawni.  

• Bydd yn helpu busnesau i flaenoriaethu gwelliannau, adeiladu ar arferion da a 
chodi safonau diogelwch ymhellach. 

• Bydd busnesau'n gallu gwneud cais am achrediad a dyfarniad Licensing SAVI 
a byddant yn medru eu defnyddio i hyrwyddo diogelwch eu busnesau.  

Bydd busnesau llwyddiannus yn gallu arddangos dyfarniad Licensing SAVI mewn 
modd tebyg i'r cynllun sgorio bwyd (5 seren yw'r sgôr uchaf). Bydd yr achrediad yn para 
12 mis. Ar ôl hynny, bydd angen ailymgeisio. 
 
 
Y canllawiau diwygiedig a gyhoeddwyd o dan adran 182, Deddf Trwyddedu 2003 
 
Mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi fersiwn ddiweddaraf y Canllawiau Diwygiedig a 
gyhoeddwyd o dan adran 182,  Deddf Trwyddedu 2003.  Mae’n diwygio’r canllawiau a 
gyhoeddwyd yn 2018 ond nid oes newidiadau pellgyrhaeddol wedi’u gwneud.  Fel yn 
achos fersiynau blaenorol y canllawiau, daethant i rym o’r eiliad y cawsant eu cyhoeddi, 



ond nid oes effaith ôl-weithredol o’u cyflwyno. Golyga hyn felly fod ceisiadau a wnaed 
ar 20 Rhagfyr 2022 neu ar ôl hynny yn ddarostyngedig i ganllawiau 2022 ac mae'r rhai 
a wnaed cyn y dyddiad hwnnw yn parhau i fod yn ddarostyngedig i fersiwn 2018. 
Mae Adran 4, Deddf Trwyddedu 2003, yn nodi fod yn rhaid i awdurdod trwyddedu, wrth 
iddo gyflawni ei swyddogaethau, roi sylw i’r canllawiau a gyhoeddwyd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 182 o’r canllawiau.  I'r perwyl hwn, mae pob 
Awdurdod Trwyddedu yn gorfod cydymffurfio â’r canllawiau.   
 
Gan mai bach iawn yw’r newidiadau a wneir y tro hwn, dim ond nodi'r mân ddiwygiadau 
i'r canllawiau y mae angen i'r awdurdodau trwyddedu ei wneud. 
 
Ymhlith y prif newidiadau sydd wedi’u gwneud ers fersiwn Ebrill 2018 y mae’r 
canlynol: 
 

• Cynnwys newidiadau sylweddol yn y canllawiau diwygiedig o ran yr hawl i 
weithio a hawliau yn y gwaith. 

• Lleihau’r baich ar y sawl sy’n gweithredu gwasanaeth cludo alcohol gan 
awgrymu “y gallent ystyried cysylltu â’u hawdurdod trwyddedu” (“y dylent” oedd 
y geiriau blaenorol) o dan baragraff 3.10 

• Ychwanegu adran newydd o dan “Hysbysiadau Cau” ym mharagraff 4.83 
• Cynnwys eglurhad nad yw Gwasanaeth Gorfodi Mudo’r Swyddfa Gartref yn 

gyfrifol am Glybiau (paragraff 6.11)  
• Diweddaru’r cyfyngiadau statudol o ran Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro  

gan gynyddu’r cyfyngiad o 15 i 20 ar gyfer 2022 a 2023.  
• Cynnwys eglurhad nad oes yna hawl apelio o ran Hysbysiadau Digwyddiadau 

Dros Dro a gyflwynir yn hwyr yn dilyn gwrthwynebiad gan yr Heddlu neu 
Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd (paragraff 7.34) 

• Cynnwys eglurhad na ddylid defnyddio amrywiadau llawn i "amrywio'n 
sylweddol y fangre y mae'r drwydded yn ymwneud â hi" ym mharagraff 8.76 

• Ychwanegu paragraff 10.5 i egluro y dylid troi atodlenni gweithredu yn amodau 
a bod yn rhaid iddynt fod ‘yn briodol ac yn gymesurol er mwyn hyrwyddo’r 
amcanion trwyddedu”. 

• Cynnwys yr “egwyddor Cyfrwng Newid” yn 14.66  
• Dileu “Atodiad A - dogfennau sy’n dangos yr hawl i weithio yn y Deyrnas 

Unedig” 

Mae Adran 4, Deddf Trwyddedu 2003 yn nodi bod yn rhaid i awdurdod trwyddedu, wrth 
iddo gyflawni ei swyddogaethau, 'roi sylw i' ganllawiau Adran182 ac felly mae'n gorfodi 
pob awdurdod trwyddedu i gydymffurfio â hyn. Mae canllawiau diwygiedig Adran 182 
ar gael drwy fynd at: Revised guidance issued under section 182 of the Licensing Act 
2003 (December 2022) (accessible) - GOV.UK (www.gov.uk) 
  

Ymgynghoriad - Ymestyn Oriau Trwyddedu - Coroni’r Brenin Siarl 

Mae'r Llywodraeth wedi lansio ymgynghoriad ynghylch a ddylid ymestyn yr oriau 
trwyddedu ledled Cymru a Lloegr i nodi achlysur coroni Ei Fawrhydi'r Brenin ar 6 Mai 
2023. Mae'n cynnig creu gorchymyn oriau trwyddedu o dan adran 172, Deddf 

https://www.gov.uk/government/publications/explanatory-memorandum-revised-guidance-issued-under-s-182-of-licensing-act-2003/revised-guidance-issued-under-section-182-of-the-licensing-act-2003-december-2022-accessible#:~:text=1.6%20Section%20182%20of%20the,soon%20as%20it%20is%20published.
https://www.gov.uk/government/publications/explanatory-memorandum-revised-guidance-issued-under-s-182-of-licensing-act-2003/revised-guidance-issued-under-section-182-of-the-licensing-act-2003-december-2022-accessible#:~:text=1.6%20Section%20182%20of%20the,soon%20as%20it%20is%20published.


Trwyddedu 2003, a fyddai'n ymestyn yr oriau agor o 11pm i 1am ddydd Gwener 5 Mai, 
dydd Sadwrn 6 Mai a dydd Sul 7 Mai, fel y gellir gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle a 
darparu adloniant a reoleiddir mewn safleoedd trwyddedig yng Nghymru a Lloegr. 

Byddai’r estyniad arfaethedig yn ymwneud â gwerthu alcohol i’w yfed ar y safle yn unig 
a darparu lluniaeth gyda’r hwyr ar safleoedd mewnfasnach trwyddedig.    

Mae’r llywodraeth o’r farn na ddylai unrhyw fwriad i ymestyn yr oriau trwyddedu yn 
genedlaethol gynnwys unrhyw fannau lle gwerthir alcohol i’w yfed oddi ar y safle (h.y. 
archfarchnadoedd a siopau trwyddedig). 

Diben unrhyw drefniadau cenedlaethol i ymestyn oriau trwyddedu i nodi coroni Ei 
Fawrhydi’r Brenin fyddai galluogi tafarndai a safleoedd mewnfasnach trwyddedig eraill 
i werthu alcohol a lluniaeth gyda’r hwyr i'r rhai sy'n dymuno dathlu achlysur Coroni Ei 
Fawrhydi’r Brenin y tu hwnt i'w horiau trwyddedu arferol dros gyfnod estynedig gŵyl y 
banc. 

Perfformiad Blynyddol y Tîm Trwyddedu - Adroddiad Cyffredinol 
 
Yn ystod y cyfnod rhwng 01/02/2022 a 31/01/2023, mae'r Tîm Trwyddedu wedi parhau 
i dderbyn a phrosesu nifer fawr o geisiadau trwyddedu, ceisiadau i adnewyddu, 
ceisiadau i drosglwyddo a newidiadau i drwyddedau. Gwnaeth y tîm hefyd dderbyn 
ceisiadau gan nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth a oedd yn gofyn am gyngor ac 
arweiniad. Hefyd, cafwyd cwynion oddi wrth ddefnyddwyr gwasanaeth a oedd angen 
ymchwiliio  ymhellach iddynt. Roedd y rhain yn ymwneud ag amrywiaeth eang o faterion 
trwyddedu sy'n dod o fewn yr hyn y mae’r tîm yn gyfrifol amdano.  
 
Yn ogystal, mae'r tîm yn derbyn ac yn prosesu llawer o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth. 
Mae angen amser i gasglu'r wybodaeth berthnasol ar gyfer y rhain fel y gallwn ni 
ddarparu ymateb o fewn y terfynau amser cyfreithiol.  Mae crynodeb o nifer y ceisiadau 
trwyddedu sy’n ymwneud â Deddf Trwyddedu 2003 a Deddf Gamblo 2005 a’r 
ymholiadau a gofnodwyd gennym wedi'u cynnwys yn y tabl canlynol. 
 

Mathau o drwyddedau a roddwyd:                             
Deddf Trwyddedu 2003 

Nifer 

Ceisiadau newydd am Drwydded Mangre   23 
Adnewyddu Trwydded Mangre   355 
Amrywio Trwydded Mangre yn Llawn   3 
Mân Amrywiadau  2 
Trosglwyddo Trwydded Mangre  2 
Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro   277 
Trwyddedau Personol (newydd)  51 
Newid manylion ar Drwyddedau Personol    18 
Adolygiadau   0 
Amrywio Goruchwylydd Safle Dynodedig   22 
 753 

 
 
 
 



Mathau o drwyddedau a roddwyd:                         
Deddf Gamblo 2005 

Nifer 

  
Safleoedd Gamblo newydd 2 
Adnewyddiadau o dan y Ddeddf Gamblo 14 
Hysbysiadau Defnydd Achlysurol 7 
Loterïau Cofrestredig 78 
Eithriad sy’n gysylltiedig â’r Doll Peiriannau 
Hapchwarae (yr eithriad 2 chwaraewr neu fwy)  

3 

 104 

Gallwch weld gwybodaeth am y mathau eraill o drwyddedau y mae'r tîm wedi'u derbyn 
a'u prosesu yn ystod y misoedd diwethaf e.e. tacsis, trwyddedu anifeiliaid ac ati, yn yr 
adroddiad sydd wedi mynd gerbron y Pwyllgor Trwyddedu Anstatudol. 

 
Argymhelliad: Bod yr Aelodau yn derbyn yr adroddiad er 

gwybodaeth. 
 

Rheswm dros yr argymhelliad: Er mwyn rhoi gwybod i’r Aelodau Etholedig 
am y gwaith y mae’r Adain Drwyddedu wedi’i 
wneud ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor a 
chyflwyno gwybodaeth berthnasol arall. 
 

Fframwaith Polisi: Mae’r swyddogaethau statudol a gyflawnir 
gan y Tîm Trwyddedu yn elfen hanfodol o 
fframwaith polisi Diogelu’r Cyhoedd. 
 

Amcanion Corfforaethol: Hybu’r Economi, Cefnogi Busnesau a 
Galluogi Cyflogaeth 

 
Goblygiadau o ran 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 Cefndir: 

 
Dim  

  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Alun Williams (Polisi a Pherfformiad) 

 
Swyddogion Adrodd: Anne-Louise Davies (Rheolwr Safonau 

Masnach a Thrwyddedu) & Gareth Rees 
(Uwch Swyddog Trwyddedu) 
 

Dyddiad: 22 Chwefror 2023 
 
  Atodiad A - Ceisiadau lle’r oedd gwrthwynebiad (Adolygiadau/Apeliadau) 



Atodiad A - Ceisiadau lle’r oedd gwrthwynebiad (Adolygiadau/Apeliadau) 
 
 
Mangre: Gingero’s Coastal Coffee, Glan Dolau, Stryd yr Eglwys, Ceinewydd, SA45 9NZ Dyddiad yr adolygiad: 

18/11/2022 
Rheswm dros yr adolygiad: Trwydded Mangre newydd 
Derbyniodd yr Awdurdod gais am drwydded mangre newydd ar 15 Awst 2022. Roedd y cais yn gofyn am awdurdodi'r 
gweithgareddau canlynol: 

• Gwerthu a chyflenwi alcohol - oddi ar y safle - 10:00 – 20:00 bob dydd 
• Chwarae cerddoriaeth wedi'i recordio 08:00 – 20:00 

 
Ymgynghoriad: Ar 22 Awst 2022, cyflwynodd unigolyn wrthwynebiad i'r cais. Gwrthodwyd hyn gan yr Awdurdod am nad oedd 
yn berthnasol i'r 4 amcan trwyddedu. 
Ar 12 Medi, cyflwynodd y sawl a oedd yn gwrthwynebu wrthwynebiad diwygiedig ar sail niwsans cyhoeddus a nododd hefyd fod 
anghysondeb rhwng yr oriau a hysbysebwyd ar Hysbysiad Cyhoeddus Ceredigion a'r Hysbysiad a gyflwynwyd i'r papur newydd. 
Gwnaeth yr ymgeisydd gyflwyno cais diwygiedig gan hepgor y gofyniad am chwarae cerddoriaeth wedi'i recordio. 
Cafodd dyddiad cau'r ymgynghoriad ei ymestyn am na chydymffurfiwyd â’r gofyniad statudol i hysbysebu'r cais.                                           
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau oedd hanner nos, 21 Hydref. 
Ar ôl ail-gyhoeddi'r cais, cyflwynodd y gwrthwynebydd wrthwynebiad diwygiedig ar 21 Hydref, gan ofyn am gynnwys y pwyntiau a 
godwyd yn y gwrthwynebiad blaenorol. 
 
Cyfryngu: Gwnaed sawl ymgais i gyfryngu rhwng y ddwy ochr ond aflwyddiannus fu’r ymdrechion. Gofynnodd yr Awdurdod i'r 
gwrthwynebydd a oedd unrhyw fesurau y gallai ofyn i'r ymgeisydd eu hystyried a fyddai’n lliniaru'r pryderon a oedd wedi eu codi. 
Ni chyflwynwyd yr un mesur. Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad gan yr awdurdodau cyfrifol. 
 
Penderfyniad / Canlyniad yr Adolygiad: Ystyriodd yr is-bwyllgor trwyddedu y cais ar 18 Tachwedd 2022. Roedd yr ymgeisydd 
a’r sawl a gyflwynodd sylwadau yn bresennol.   



Ar ôl ystyried y cais, cytunodd y Panel yn unfrydol na fyddai caniatáu'r drwydded yn cael effaith andwyol ar yr amcanion 
trwyddedu ac yn benodol na fyddai’n achosi niwsans cyhoeddus nac yn cyfrannu ato. O’r herwydd, caniatawyd y cais fel y’i 
cyflwynwyd, heb ddim amodau. 

 
Safle: The Albion Aberteifi, Teifi Wharf, Bridge Warehouse, Aberteifi SA43 3AA Dyddiad yr adolygiad: 7/10/2022 
 
Rheswm dros yr adolygiad: Trwydded Mangre newydd 
Derbyniodd yr Awdurdod y cais am drwydded mangre ar 15 Awst 2022. 
Dyma’r gweithgareddau trwyddedadwy y gwnaed cais amdanynt: 
Lluniaeth gyda’r hwyr 
Llun- Sul 23:00 - 01:00 
Cyflenwi Alcohol 
Llun - Sadwrn 08:00 - 00:00 a Sul 10:00 - 00:00 
Ffilmiau 
Llun- Sul 10:00 - 00:00 
Adloniant wedi'i reoleiddio 
Llun- Sul 10:00 - 23:00 
 
Roedd yr ymgeisydd yn dymuno sicrhau bod alcohol ar gael, rhwng yr oriau a nodir, ar gyfer y gwesteion a oedd yn aros yno yn 
unig, fel y gallent ei yfed ar y safle. Hefyd, roedd am gael yr opsiwn i agor yr ardal drwyddedig dan do yn hwyrach ar Nos Galan 
ac ar wyliau cenedlaethol / gwyliau banc eraill, adeg digwyddiadau cymunedol neu ddiwylliannol lleol megis Lleisiau Eraill, yr Ŵyl 
Afon a Bwyd a digwyddiadau tebyg, ac ar gyfer dathliadau arbennig bob hyn a hyn ar gyfer y gwesteion a oedd yn aros yno (e.e. 
ar gyfer cleientiaid corfforaethol neu deuluoedd sy'n llogi'r gwesty cyfan) gydag archebion olaf am 02:00 a chaniatâd i yfed hyd at 
03:00. 
 
Ymgynghoriad: Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau oedd hanner nos, 12 Medi 2022.  Yn ystod y cyfnod ymgynghori 28 
diwrnod, cafwyd un gwrthwynebiad.  
Cyfryngu: Gwnaeth yr ymgeiswyr gynnig sawl ffordd o fynd i'r afael â’r pryderon ond aflwyddiannus oedd yr ymdrechion i 
gyfryngu. Roedd yr holl sylwadau yn parhau ac ni thynnwyd yr un ohonynt yn ôl cyn y gwrandawiad. 



Penderfyniad / Canlyniad yr Adolygiad: Bu i’r Is-bwyllgor Trwyddedu glywed y cais ar 7 Hydref 2022 a’i ystyried. 
Nododd y Panel gynnwys y wybodaeth a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd o fewn y bwndel a’r dogfennau atodol gwreiddiol ynghyd 
â chynnwys y sylwadau a wnaed gan yr Ymgeisydd a'r unig wrthwynebydd (nad oedd wedi dod i’r gwrandawiad).  
Ar ôl ystyried y cais, caniataodd y Panel y cais yn amodol ar y canlynol:-  

• nad yw'r ardal y tu allan yn cael ei ddefnyddio wedi hanner nos ar unrhyw noson o'r flwyddyn. Rhaid gofyn i bobl sy'n yfed 
yn yr ardal tu allan i fynd i mewn am hanner nos. 

• ar yr achlysuron y byddan nhw'n cadw'r bar ar agor tan 3am, gan weini alcohol tan 2am, rhaid iddyn nhw hysbysu'r Awdurdod 
Trwyddedu ymlaen llaw. Mae’n bosib wedyn y bydd yr awdurdod yn cysylltu â'r heddlu os bydd yn credu bod angen rhoi 
gwybod iddynt am y digwyddiad. 

 
 
 
Safle: Jitterbugs, Glan Dolau, Ceinewydd, Ceredigion Dyddiad yr adolygiad: 28/10/2022 
 
Rheswm dros yr adolygiad: 
Derbyniodd yr Awdurdod y cais ar 9 Awst 2022.  
Dyma’r gweithgareddau trwyddedadwy y gwnaed cais amdanynt: 
Gwerthu alcohol bob dydd rhwng 10:00 a 24:00 - Byddai'r safle'n parhau ar agor 30 munud ychwanegol bob dydd fel y gall y 
cwsmeriaid adael yn ddiogel. Byddai hyn hefyd yn golygu na fyddai pawb yn gadael ar yr un pryd. Byddai'r holl weithgareddau'n 
dod i ben 30 munud cyn diwedd oriau agor y safle. 
 
Chwarae cerddoriaeth fyw y tu allan 12:00 - 20:00 
Chwarae cerddoriaeth fyw y tu fewn 12:00 - 23:00 
Chwarae cerddoriaeth wedi'i recordio y tu allan 12:00 - 2200 
Chwarae cerddoriaeth wedi’i recordio y tu fewn 08:00 - 00:00 
Hefyd, AMSEROEDD ANSAFONOL  
 
Ymgynghoriad: Daeth y cyfnod ymgynghori i ben am hanner nos ar 6 Hydref 2022. Erbyn hynny, roedd dau wrthwynebiad wedi 
dod i law oddi wrth aelodau’r cyhoedd. 



Cyfryngu: Anfonwyd copïau o’r gwrthwynebiadau ymlaen at yr ymgeisydd fel y gallai eu hystyried.  Mewn ymateb, cynigiodd yr 
ymgeiswyr dynnu’r bwriad i gael cerddoriaeth fyw yn yr awyr agored yn ôl a gwnaeth gyflwyno polisi rheoli sain, rhestr o fanylion 
y staff gan gynnwys eu cymwysterau a’u phrofiad, a'r polisi ar gyfer rheoli’r fangre. Anfonwyd y rhain ymlaen at y gwrthwynebwyr 
ond ni wnaethant dynnu’r gwrthwynebiad yn ôl. 
 
Penderfyniad / Canlyniad yr Adolygiad: Bu i’r Is-bwyllgor Trwyddedu glywed y cais ar 28 Hydref 2022 a’i ystyried.  Gwnaeth y 
Panel Trwyddedu ystyried y cais yn ôl ei rinweddau gan gynnwys yr opsiynau a oedd ar gael iddo o dan Ddeddf Trwyddedu 
2003.  
Nododd y Panel gynnwys y wybodaeth a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd o fewn y bwndel a’r dogfennau atodol gwreiddiol ynghyd 
â chynnwys y sylwadau a wnaed gan yr Ymgeisydd a'r ddau wrthwynebydd. 
Penderfynwyd caniatáu’r cais yn amodol ar y canlynol: 

• y byddai gweini alcohol a chwarae unrhyw gerddoriaeth yn dod i ben am 11pm bob noson o'r flwyddyn, ac ni fyddai awr 
ychwanegol yn cael ei ganiatáu ar wyliau banc na Noswyl Nadolig gan y byddai hynny’n mynd yn groes i’r caniatâd                     
cynllunio.  

• pe byddent yn gallu gwneud cais am ddileu’r cyfyngiad yn y caniatâd cynllunio neu ei amrywio i hanner nos, gallai'r                     
ymgeiswyr wneud cais am amrywio'r drwydded mangre. 

• ar yr adegau hynny y maent yn rhagweld nosweithiau prysur pan fydd digwyddiadau arbennig ac ati yn cael eu cynnal,                        
bydd yr ymgeisydd yn cwblhau asesiad risg i weld a oes angen staff diogelwch ar y drws. 

• hefyd, rhaid i’r ymgeisydd roi gwybod i'r adran Drwyddedu cyn y bydd yn cynnal unrhyw ddigwyddiadau arbennig. Gall yr        
adran Drwyddedu wedyn, os bydd angen, ymgynghori â’r Heddlu.  

 
Byddai’r amodau uchod yn cael eu gosod ar y drwydded fel modd o atal niwsans cyhoeddus. 
 

 
 
 


