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Annwyl Gynghorydd 
 
Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y PWYLLGOR TRWYDDEDU, DYDD MERCHER, 8 
MAWRTH 2017 am 9.30 am yn SIAMBR Y CYNGOR, TY RUSSELL, Y RHYL. 
 
Yn gywir iawn 
 
 
G Williams 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd 
 
 
AGENDA 
 
RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU RHAN HON Y 
CYFARFOD 
 
1 YMDDIHEURIADAU   

 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  (Tudalennau 7 - 8) 

 Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n 
rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd yn un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn. 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD   

 Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod 
fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972. 
 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  (Tudalennau 9 - 22) 

 Derbyn - 
 
(a) cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2016 (copi 

ynghlwm), 
 

(b) cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Arbennig a gynhaliwyd ar 20 Rhagfyr 
2016 (copi ynghlwm). 

 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



 

 

5 HYFFORDDIANT YMWYBYDDIAETH CAMFANTEISIO’N RHYWIOL AR 
BLANT  (Tudalennau 23 - 34) 

 Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi 
ynghlwm) ynghylch hyfforddiant ymwybyddiaeth camfanteisio’n rhywiol ar 
blant, gan gynnwys presenoldeb/diffyg presenoldeb gyrwyr a chynigion ar 
gyfer y dyfodol. 
 

6 DATGANIAD POLISI TRWYDDEDU ARFAETHEDIG  (Tudalennau 35 - 88) 

 Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi 
ynghlwm) sy’n cyflwyno drafft terfynol Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor 
i'w fabwysiadu. 
 

7 RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL 2017 Y PWYLLGOR TRWYDDEDU  
(Tudalennau 89 - 92) 

 Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi 
ynghlwm) yn cyflwyno rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor i’w chymeradwyo. 
 

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL 

 Argymhellir yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y 
Wasg a'r Cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod tra bydd yr eitemau 
busnes canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei fod yn debygol y bydd 
gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu fel y'i diffinnir ym mharagraff 12, 
Rhan 4, Atodlen 12A y Ddeddf. 
 

8 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU 
HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 510104  (Tudalennau 93 - 106) 

 Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau adolygu trwydded i yrru cerbydau 
hacni a cherbydau hurio preifat o ran Gyrrwr Rhif 510104. 
 

9 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU 
HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 16/0944/TXJDR  (Tudalennau 107 - 118) 

 Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau adolygu trwydded i yrru cerbydau 
hacni a cherbydau hurio preifat o ran Gyrrwr Rhif 16/0944/TXJDR. 
 

10 CAIS AM GANIATÂD MASNACHU AR Y STRYD – YMGEISYDD RHIF 1  
(Tudalennau 119 - 134) 

 Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais am fasnachu 
ar y stryd gan Ymgeisydd Rhif 1. 
 

11 CAIS AM GANIATÂD MASNACHU AR Y STRYD – YMGEISYDD RHIF 2  
(Tudalennau 135 - 154) 



 

 

 Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais am fasnachu 
ar y stryd gan Ymgeisydd Rhif 2. 
 

 
AELODAETH 
 
Y Cynghorwyr 
 
Cefyn Williams (Cadeirydd) 
 

Huw Williams (Is-Gadeirydd) 
 

Joan Butterfield 
Bill Cowie 
Meirick Davies 
Stuart Davies 
Hugh Irving 
 

Barry Mellor 
Merfyn Parry 
Pete Prendergast 
David Simmons 
 

 
COPIAU I’R: 
 
Holl Gynghorwyr er gwybodaeth 
Y Wasg a’r Llyfrgelloedd 
Cynghorau Tref a Chymuned  



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



PWYLLGOR TRWYDDEDU  
    GWEITHDREFN ER MWYN PENDERFYNU AR GEISIADAU AM 

DRWYDDEDAU GYRWYR CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO 
PREIFAT AC ADOLYGU GYRWYR TRWYDDEDIG PRESENNOL 

 

CAM  DISGRIFIAD  

1. 
 

Dylai’r Cadeirydd groesawu a chyflwyno’r ymgeisydd/deilydd y drwydded i 
bawb sy'n bresennol. 

2.  Dylai’r Cyfreithiwr ofyn i'r ymgeisydd/deilydd y drwydded i gadarnhau ei 
fod/bod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r Pwyllgor. Os yw’r 
ymgeisydd yn ateb yn gadarnhaol, dylid symud ymlaen at gam 4. 

3. Pe digwydd i’r ymgeisydd/deilydd y drwydded ddweud nad yw wedi derbyn yr 
adroddiad, yna dylid cyfarch y mater yn awr.  Gallai'r Aelodau fod eisiau 
ystyried gohirio’r mater, am gyfnod byr, er mwyn i’r ymgeisydd/deilydd y 
drwydded gael cyfle i ddarllen yr adroddiad.  

4. Dylai Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (neu gynrychiolydd ar ei ran) 
gyflwyno’r cais/adolygiad yn fras 

5.  Gofynnir i’r ymgeisydd/deilydd y drwydded gyflwyno ei achos/hachos 
 
Gall yr ymgeisydd/deilydd y drwydded alw unrhyw dyst y mae’n eu dewis i 
gefnogi ei gais/chais, a dylid rhoi rhybudd ymlaen llaw i’r Swyddogion 
Trwyddedu ynglŷn â hynny. 

6. Gall Aelodau’r Pwyllgor holi’r ymgeisydd/deilydd y drwydded ac /neu ei dystion 
ei thystion. 

7. Gwahoddir swyddogion technegol i gyflwyno unrhyw ganfyddiadau 
(Gorfodaeth Trwyddedu/Cymunedol, Tîm Cyswllt Cyntaf (y Gwasanaethau 
Cymdeithasol), Cludiant Ysgolion.) 

8.  Gall Aelodau’r Pwyllgor ac yna’r ymgeisydd/deilydd y drwydded ofyn 
cwestiynau i’r swyddogion technegol  

9. Gwahoddir yr ymgeisydd/deilydd y drwydded i gyflwyno sylwadau i gloi, os 
ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

10. Gofynnir i’r canlynol adael y cyfarfod tra trafodir y cais/yr adolygiad gan yr 
Aelodau - yr ymgeisydd/deilydd y drwydded, pob trydydd parti, Pennaeth 
Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, swyddogion technegol. 
 
DS yr unig rai a ddylai fod yn weddill yw – Aelodau’r Pwyllgor, cyfieithydd, 
cynghorydd cyfreithiol y pwyllgor a’r sawl sy’n cymryd y cofnodion. 
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11. Dylai aelodau’r pwyllgor roi ystyriaeth i’r cais/adolygiad gan roi cyfrif am y 
dystiolaeth a glywyd. 

12. Pe bai’n angenrheidiol i Aelodau’r Pwyllgor alw unrhyw barti yn eu holau i’w 
holi neu i ofyn iddynt ddarparu rhagor o wybodaeth neu egluro rhywbeth, 
gwahoddir pawb a fydd wedi ymneilltuo o’r cyfarfod yn eu holau.  Wedi i’r 
cwestiwn (cwestiynau) gael eu hateb gofynnir i bob trydydd parti ymneilltuo 
unwaith eto er mwyn i’r Aelodau gael ystyried y dystiolaeth i gyd. 

13. Pan fo’r Aelodau wedi dod i benderfyniad, gelwir yr holl bartïon yn eu holau a 
chaiff yr ymgeisydd/deilydd y drwydded wybod beth yw penderfyniad yr 
Aelodau gan y Cadeirydd. 

14. Bydd y Cadeirydd yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd/deilydd y drwydded o’r 
penderfyniad y daethpwyd iddo. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw amodau neu 
gosbau sydd wedi eu gosod.  Os oes angen, dylai Cyfreithiwr y Cyngor 
gyflwyno eglurhad pellach ynglŷn â’r penderfyniad a’i oblygiadau i’r 
ymgeisydd/deilydd y drwydded. 

15. Os mai’r penderfyniad yw gwrthod neu os oes penderfyniad i atal neu ddirymu, 
dylai Cyfreithiwr y Cyngor roi gwybod i’r ymgeisydd/deilydd y drwydded am yr 
hawl i apelio i Lys Ynadon (bydd y llythyr penderfyniad hefyd yn cynnwys y 
manylion hyn). 

16. Ar gyfer gyrrwr sydd eisoes wedi ei drwyddedu (a bod y drwydded wedi ei rhoi 
gan Sir Ddinbych), a bod penderfyniad y Pwyllgor yn ymwneud ag atal neu 
ddirymu’r drwydded bresennol, gall yr Aelodau wneud hynny naill ai o dan: 
  
1. Adran 61 (2A) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.   
2. Adran 61 (2B) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976. 
Daw’r penderfyniad hwn i rym YN SYTH ac ni ellir ei ddefnyddio ond pan fo’r 
sail dros atal/dirymu yn fater sy’n ymwneud â diogelwch y cyhoedd. 
 
Bydd y Cyfreithiwr yn esbonio goblygiadau’r penderfyniad wrth ddeilydd y 
drwydded.   

17. Caiff yr ymgeisydd/deilydd y drwydded ei hysbysu o'r penderfyniad yn 
ysgrifenedig cyn gynted ag y bo’r ymarferol bosibl. 

18. Caiff yr ymgeisydd/deilydd y drwydded ei wahodd/gwahodd i drafod unrhyw 
fater y mae’n ansicr yn ei gylch gyda Swyddogion Trwyddedu yn dilyn y 
Pwyllgor. 
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DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 

 

 

 
Cod Ymddygiad Aelodau 
 

DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU 
 
  

Rwyf i, 
(enw) 

  

  

*Aelod /Aelod cyfetholedig o 
(*dileuer un) 

Cyngor Sir Ddinbych   

 
 

 

YN CADARNHAU fy mod wedi datgan buddiant *personol / personol a 
sy’n rhagfarnu nas datgelwyd eisoes yn ôl darpariaeth Rhan III cod 
ymddygiad y Cyngor Sir i Aelodau am y canlynol:- 
(*dileuer un) 

Dyddiad Datgelu:   

   

Pwyllgor (nodwch):   

   

Agenda eitem   

   

Pwnc:   

   

Natur y Buddiant: 

(Gweler y nodyn isod)* 

 

 

 

 
 

 

   

Llofnod    

   

Dyddiad   

 

Noder: Rhowch ddigon o fanylion os gwelwch yn dda, e.e. 'Fi yw perchennog y tir sy’n gyfagos i'r cais 
ar gyfer caniatâd cynllunio a wnaed gan Mr Jones', neu 'Mae fy ngŵr / ngwraig yn un o weithwyr y 
cwmni sydd wedi gwneud cais am gymorth ariannol'. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

PWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Neuadd y 
Sir, Rhuthun, Dydd Mercher, 7 Rhagfyr 2016 am 9.30 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Bill Cowie, Meirick Davies, Barry Mellor, Pete Prendergast, David 
Simmons, Cefyn Williams (Cadeirydd) a Huw Williams (Is-Gadeirydd) 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Cyfreithiwr (AL), Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd (IM), Swyddogion Trwyddedu 
(NJ a JT), Swyddog Gorfodaeth Trwyddedu (TB) a Gweinyddwyr y Pwyllgor (KEJ a SJ) 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Y Cynghorwyr Joan Butterfield, Hugh Irving a Merfyn Parry 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu. 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Ni chodwyd unrhyw fater brys. 
 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 
Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 22 Medi 2016.  
 
Materion yn codi - 
 
Tudalen 9, Eitem 3 Materion Brys: Tacsis hygyrch i gadeiriau olwyn – 
Diweddarodd y Swyddog Gorfodi Trwyddedu’r aelodau ar y mater a godwyd yn y 
cyfarfod diwethaf, ynghylch argaeledd tacsis sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, sy'n 
gweithredu yn ardal y Rhyl. 
 
Ers cael gwared ar y cyfyngiad ar nifer y trwyddedau tacsis, bu cynnydd yn nifer y 
cerbydau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn a’r galw amdanynt.  Er mai ychydig o alw 
heb ei ddiwallu oedd yna am gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn yn gyffredinol, 
roedd argaeledd yn gyfyngedig ar yr adegau roedd y cerbydau hynny’n cael eu 
defnyddio i wneud contractau cludiant ysgol.   Yn dilyn ymchwiliad i'r achos y 
cyfeiriwyd ato yn y cyfarfod diwethaf, eglurwyd nad oedd y gweithredwr wedi 
gwrthod yr archeb, ond wedi methu â darparu cerbyd hygyrch i gadair olwyn pan 
ofynnwyd amdano am ei fod eisoes yn cael ei ddefnyddio, a bod y cwsmer wedi 
cael cynnig archeb yn nes ymlaen.  Roedd swyddogion wedi rhoi manylion i'r 
unigolyn dan sylw ynghylch darparwyr gwasanaeth eraill a fyddai ar gael yn fwy 
rhwydd, ar wefan y Cyngor. 
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Cafwyd peth trafodaeth ynghylch a oedd cerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn 
digonol yn weithredol, ac a fyddai unrhyw rinwedd mewn rheoleiddio’r niferoedd 
hynny er mwyn sicrhau bod cyfran fwy o gerbydau trwyddedig yn darparu’r 
gwasanaeth hwnnw.   Fodd bynnag, derbyniwyd y byddai'n anodd mesur a oedd 
unrhyw alw heb ei ddiwallu yn yr ardal, yn enwedig o ystyried mai dim ond un gŵyn 
oedd wedi dod i law yn y cyswllt hwnnw, ac ni allai cerbydau hygyrch i gadeiriau 
olwyn gael eu cyfyngu i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn unig.  O ganlyniad, 
cytunwyd bod swyddogion yn ymchwilio i'r prosesau archebu a ddefnyddir gan 
wasanaethau tacsis sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, ac a oedd cynlluniau wrth gefn 
priodol ar waith i ddarparu ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. 
 
PENDERFYNWYD - 

 
(a)  y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Medi 

2016 fel cofnod cywir, a 
 
(b)  bod swyddogion yn ymchwilio i'r prosesau archebu a ddefnyddir gan 

wasanaethau tacsi hygyrch i gadeiriau olwyn yn yr ardal ac a oedd 
cynlluniau wrth gefn priodol ar waith i ddarparu ar gyfer defnyddwyr cadair 
olwyn. 

 
Gwahardd y wasg a'r cyhoedd 
 
PENDERFYNWYD dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, 
gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai 
gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 
14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf. 
 
5 CAIS AM DRWYDDED AR GYFER CERBYD HURIO PREIFAT  

 
[Dygwyd yr eitem hon yn ei blaen o fewn trefn y rhaglen gyda chydsyniad y 
Cadeirydd] 
 
Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn â – 
 
(i) chais a ddaeth i law am Drwydded Cerbyd Hurio Preifat; 

 
(ii) nid oedd swyddogion wedi bod mewn sefyllfa i ganiatáu'r cais, gan nad oedd y 

cerbyd a gyflwynwyd ar gyfer trwyddedu’n cydymffurfio â'r fanyleb, fel y 
manylir yn Amodau Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat y Cyngor, o 
ystyried bod y cerbyd â gyriant llaw chwith a bod polisi’r Cyngor yn datgan bod 
yn rhad i bob cerbyd fod yn yriant llaw dde oni bai ei fod wedi’i eithrio’n 
benodol gan y Cyngor; 

 
(iii) estyn gwahoddiad i’r Gyrrwr ddod i'r cyfarfod i gefnogi ei gais ac i gyflwyno’r 

cerbyd i'r aelodau ei archwilio. 
 

Tudalen 10



Roedd yr Ymgeisydd wedi methu dod i'r cyfarfod ond roedd wedi penodi 
cynrychiolydd a gadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r 
pwyllgor. 
 
Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu’r (NJ) adroddiad a gofynnwyd i'r pwyllgor 
ystyried a fyddai'n briodol gwyro oddi wrth bolisi'r Cyngor ynglŷn â manylebau 
cerbydau, er mwyn caniatáu'r cais fel y gwnaed cais amdano.  Os oedd aelodau yn 
dymuno gwyro oddi wrth bolisi, roedd amodau ychwanegol wedi’u cymeradwyo yn y 
polisi presennol i gynorthwyo gyda rheoleiddio a gorfodi, a oedd yn amgaeedig fel 
atodiad i'r adroddiad. 
 
Cyflwynodd cynrychiolydd yr Ymgeisydd lythyr gan yr Ymgeisydd a dogfennau 
perthnasol i gefnogi'r cais (a gylchredwyd yn y cyfarfod).  Darparwyd manylion 
busnes hurio preifat yr Ymgeisydd a’r rhesymeg y tu ôl i'r cais er mwyn 
uwchraddio'r cerbyd trwyddedig presennol, a oedd wedi cael yr holl 
gymeradwyaethau ac awdurdodiadau angenrheidiol i sicrhau diogelwch y cyhoedd.  
Eglurwyd y byddai'r cerbyd newydd yn union yr un fath â’r cerbyd presennol, sydd 
hefyd yn yriant llaw chwith.  Eglurodd y Swyddog Trwyddedu na allai'r swyddogion 
ganiatáu'r cais oherwydd ei fod yn gwyro oddi wrth y polisi presennol, ond ceisiwyd 
cymeradwyaeth i roi pwerau dirprwyedig i swyddogion ar gyfer ymdrin â cheisiadau 
o'r fath yn y dyfodol, fel rhan o adolygiad polisi trwyddedu cerbydau hurio preifat.  
Er mai oedran presennol polisi oedd 5 mlynedd i gerbyd newydd ymiuno â’r fflyd, 
roedd y cerbyd mewn cyflwr eithriadol yn yr achos hwn.  Roedd y cyfeiriad yn y 
polisi presennol at gerbydau gyriant llaw dde yn hanesyddol ac roedd y sail ar gyfer 
y dyfarniad hwnnw’n aneglur. 
 
Wrth wneud datganiad terfynol, ailadroddodd cynrychiolydd yr Ymgeisydd fod y 
cerbyd mewn cyflwr perffaith ac wedi pasio’r holl brofion diogelwch angenrheidiol ac 
yn darparu cerbyd newydd, sydd union yr un peth â’r cerbyd presennol ar y fflyd. 
 
Yn y fan hon, cafodd y pwyllgor egwyl i ystyried yr achos a - 
 
PENDERFYNWYD bod y cais ar gyfer Trwydded Cerbyd Hurio Preifat yn cael ei 
gymeradwyo yn amodol ar yr amodau ychwanegol a nodwyd yn Atodiad 2 yr 
adroddiad.  
 
Dyma oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –  
 
Roedd yr Aelodau o’r farn bod y cerbyd mewn cyflwr eithriadol ac yn briodol ar 
gyfer trwyddedu, gan ei fod yn union yr un math â’r cerbyd presennol, ac wedi 
pasio’r holl brofion cydymffurfiaeth angenrheidiol.  Cafodd amodau ychwanegol eu 
gosod er mwyn cynorthwyo wrth reoleiddio a gorfodi math y cerbyd. 
 
Cafodd penderfyniad y pwyllgor a'r rhesymau felly eu cyfleu i gynrychiolydd yr 
Ymgeisydd. 
 

SESIWN AGORED 
 
Ar ôl cwblhau'r busnes uchod, ailddechreuodd y cyfarfod mewn sesiwn agored. 
 

Tudalen 11



6 POLISI ARFAETHEDIG CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT  
 
Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol), yn ceisio cymeradwyaeth y 
Polisi Arfaethedig Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat, manylebau ac 
amodau i’w mabwysiadu, gan fod yn weithredol o 1 Ebrill 2017.  
 
Yn dilyn adolygiad ac ymgynghoriad cychwynnol ar y polisi arfaethedig, roedd 
aelodau wedi cymeradwyo ail ymgynghoriad ar bolisi diwygiedig i adlewyrchu'r 
newidiadau a wnaed i'r drafft cyntaf, ac i roi ystyriaeth i unrhyw sylwadau pellach yn 
y fersiwn terfynol.  Wrth gyflwyno'r fersiwn terfynol, roedd swyddogion wedi 
diwygio'r polisi i adlewyrchu'r ymatebion i'r ymgynghoriad fel y bo'n briodol, a hefyd 
wedi ymgorffori rhai meysydd ychwanegol a oedd wedi ymddangos mewn polisïau 
eraill, am eglurder a hwylustod.   Roedd Is-ddeddfau Enghreifftiol yr Adran 
Drafnidiaeth a gymeradwywyd yn flaenorol gan aelodau yn aros am gadarnhad gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol, cyn eu gweithredu’n derfynol, a byddai'n eistedd ochr yn 
ochr â'r Polisi Hurio Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat. 
 
Trafododd y pwyllgor y polisi drafft terfynol gyda swyddogion a eglurodd fod - 
 

 oedran hynaf y cerbydau wedi bod yn destun llawer o drafod yn y gorffennol ac 
roedd y drafft terfynol yn dod â cherbydau hacni a cherbydau hurio preifat yn 
unol â'r cerbydau o dan gais newydd, yn uchafswm o 5 mlwydd oed, a 
cheisiadau adnewyddu wedi’u caniatáu ar gyfer cerbydau hyd at 12 oed, lle 
mae’n rhaid i’r cerbyd gael ei ddisodli gydag un nad ydyw’n fwy na 5 oed 

 o ran gweithrediad y terfyn oedran newydd, byddai bob cerbyd presennol â 
hawliau taid am 5 mlynedd a fyddai'n berthnasol i gerbydau a oedd â thrwydded 
barhaus – byddai cerbydau nad ydynt yn cael eu hadnewyddu cyn dyddiad dod i 
ben y drwydded bresennol yn colli’r hawliau hynny ac yn cael ei drin fel cerbyd 
newydd 

 roedd y gyfundrefn brofi ar gyfer cerbydau trwyddedig yn cynnwys dau brawf 
cydymffurfiad y flwyddyn - er cysondeb, rhaid i gerbydau newydd i’r fflyd gael 
prawf cychwynnol gan Wasanaethau Fflyd y Cyngor ac o leiaf un o'r profion 
cydymffurfio fesul blwyddyn gan y Gwasanaethau Fflyd, pan fydd y cerbyd yn 
cyrraedd 5 mlwydd oed. 

 
Teimlai'r Aelodau fod y newidiadau yn creu cysondeb ar draws cerbydau hacni a 
cherbydau hurio preifat, a byddai'n arwain at safonau cerbydau gwell wrth roi digon 
o amser i'r cerbydau hŷn gael eu disodli a’u huwchraddio hefyd.  Nodwyd hefyd y 
bu cefnogaeth gyffredinol i gyflwyno terfyn oedran ar gyfer cerbydau gan y fasnach 
yn ystod y broses ymgynghori.  Er budd yr aelodau newydd, eglurwyd bod y polisi 
drafft cychwynnol wedi tynnu sylw at y newidiadau arfaethedig i'r polisi presennol. 
 
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Trwyddedu yn - 

 
(a)  mabwysiadu Polisi Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat, y Fanyleb ac 

Amodau yn Atodiad 1 i’r adroddiad, sy'n dod i rym ar 1 Ebrill 2017, ac 
 
(b)  awdurdodi Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, gan ymgynghori â 

Chadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu, i wneud mân ddiwygiadau gweinyddol i’r 
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polisi lle bo angen, yn dilyn adolygiad bob tair blynedd neu’n gynt os yn 
briodol. 

 
7 DIWEDDARIAD AR Y WEITHDREFN PWYNTIAU COSB  

 
Cyflwynodd y Rheolwr Busnes a Gwarchod y Cyhoedd (IM) adroddiad gan y 
Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol), yn rhoi 
diweddariad blynyddol ar y Weithdrefn Pwyntiau Cosb ar gyfer y cyfnod 1 Hydref 
2015 hyd at 30 Medi 2016, yn ôl cais blaenorol y pwyllgor.  Roedd dadansoddiad 
o'r pwyntiau a ddyfarnwyd yn ystod y cyfnod wedi eu hatodi i'r adroddiad. 
 
Roedd y Weithdrefn Pwyntiau Cosb yn manylu ar sut yr ymdriniodd y Cyngor â mân 
achosion o dorri amodau mewn perthynas â thrwyddedu tacsis, ac wedi cael 
cymeradwyaeth y pwyllgor ym mis Medi 2014 ac wedi’i ddiweddaru ymhellach ym 
Mawrth 2016. Mae cyhoeddi pwyntiau wedi bod yn weithgar ers mis Ionawr 2015 ac 
roedd y driniaeth yn ddarostyngedig i adolygiad bob tair blynedd. 
 
Tynnwyd sylw’r Aelodau at y pwyntiau canlynol o ddiddordeb - 
 

 pwyntiau wedi'u dyfarnu i 15 o yrwyr a oedd yn cyfateb i 3% o yrwyr trwyddedig 

 nid oedd un gyrrwr wedi bod yn rhan o sawl digwyddiad ac wedi eu dyfarnu â 
phwyntiau o ganlyniad i hynny 

 dyfarnwyd yr uchafswm o bwyntiau mewn digwyddiad unigol i 4 gyrrwr 

 roedd rhai gyrwyr wedi ymddangos o flaen y Pwyllgor Trwyddedu 

 3 digwyddiad yn cynnwys cyflwyno cerbyd am brawf mewn cyflwr anniogel - 
roedd hyn wedi cynyddu o ddau ddigwyddiad y llynedd 

 diffyg hysbysu am gollfarnau wedi treblu yn ogystal â cherbydau sy’n fudr tu 
mewn 

 digwyddiadau yn ymwneud â namau ar deiars wedi gostwng o 80% ac ysmygu 
mewn cerbydau wedi haneru o flwyddyn diwethaf 

 
Nodwyd y tueddiadau mewn meysydd penodol o’r cynllun a chytunodd y pwyllgor 
gydag awgrym y Swyddogion y dylid parhau â negeseuon cynghorol drwy’r 
Newyddlenni ac erthyglau yn y wasg, ynghyd â gwiriadau cydymffurfio min ffordd 
rheolaidd i ostwng diffyg cydymffurfio.  Roedd cefnogaeth gyffredinol i'r cynllun gan 
aelodau a theimlai'r Cadeirydd ei bod yn werth chweil ac yn arf defnyddiol wrth nodi 
meysydd o bryder a dylanwadu ar ymddygiad cadarnhaol.  Atebodd y swyddogion 
gwestiynau ac ymhelaethwyd ar arolygiadau a gynhaliwyd gan swyddogion gorfodi 
a gweithrediadau ar y cyd gyda'r Heddlu a'r Gwasanaethau Fflyd.  O ran ymddygiad 
teithwyr, cynghorwyd aelodau mai cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau bod teithwyr yn 
ymddwyn mewn modd rhesymol. 
 
PENDERFYNWYD bod y wybodaeth a ddarperir ar y dadansoddiad o'r pwyntiau a 
gyhoeddwyd fel y manylwyd yn yr adroddiad yn cael ei chydnabod. 
 

8 ADOLYGU'R POLISI MASNACHU AR Y STRYD  
 
Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (JT) adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol), yn diweddaru aelodau ar 
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gynnydd adolygu’r polisi masnachu ar y stryd cyfredol, a chyflwyno’r drafft 
diweddaraf er ystyriaeth aelodau. 
 
Roedd Aelodau wedi ystyried y polisi drafft cychwynnol yn y cyfarfod diwethaf fel 
rhan o'r broses adolygu ac wedi cytuno i gynnwys system caniatâd "bloc dros dro" 
neu ganiatâd "digwyddiad arbennig" i'w defnyddio mewn digwyddiadau cymunedol, 
a thynnwyd sylw at yr angen i adolygu rhinweddau'r system gyfredol o strydoedd 
gwaharddedig a’r strydoedd â chaniatâd.  Fel rhan o'r broses adolygu, roedd 
swyddogion yn bwriadu ymgynghori ymhellach gydag adrannau perthnasol eraill y 
Cynghorau Tref, Dinas a Chymuned, ac adrannau perthnasol eraill o’r Cyngor ar y 
materion hynny, cyn cwblhau polisi drafft ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.  
Roedd swyddogion hefyd yn bwriadu adolygu graddfa’r ffioedd presennol ar gyfer 
masnachu ar y stryd, a fyddai'n cynnwys lle i hepgor ffioedd ar gyfer digwyddiadau 
cymunedol bach neu achosion elusennol fel y bo'n briodol. 
 
Nododd yr Aelodau'r newidiadau i'r drafft ers ei ystyried yn y cyfarfod diwethaf a 
chroesawyd cynigion i ymgynghori â Chynghorau Tref, Dinas a Chymuned, fel rhan 
o adolygiad a datblygiad y polisi.  Mewn ymateb i gwestiynau, fe wnaeth aelodau - 
 

 ymhelaethu ar y system bresennol o strydoedd gwaharddedig a’r rhai â 
chaniatâd, a fyddai'n destun adolygiad, gan gymryd i ystyriaeth y gwahanol 
ardaloedd o fewn y sir, er mwyn caniatáu mwy o hyblygrwydd yn y cynllun 

 eglurwyd, er bod yna ganllawiau a rheoliadau sy'n llywodraethu masnachu ar y 
stryd, y bwriad oedd datblygu polisi symlach newydd a oedd yn hawdd i'w 
ddarllen, gyda phroses ymgeisio symlach, gan gynnwys caniatâd blynyddol, a 
oedd yn gefnogol i ddigwyddiadau cymunedol ac elusennol hefyd 

 amlygwyd bod nifer o faterion wedi cael eu codi ar gyfer ymgynghori pellach, 
gan gynnwys amod i wahardd masnach o fewn 100 metr i derfyn unrhyw ysgol / 
coleg rhwng oriau penodol, heb wahoddiad ffurfiol gan y sefydliad 

 cynghorwyd nad oedd yn fwriad y polisi i gwmpasu marchnadoedd rheoledig, a 
oedd yn destun proses ar wahân, er gellid ystyried marchnadoedd arbenigol 
untro sy’n cael eu dosbarthu fel digwyddiadau arbennig o dan y polisi masnachu 
ar y stryd newydd. 

 
PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn a'i nodi a bod swyddogion 
yn cael eu hawdurdodi i barhau â'r gwaith ar y Polisi Masnachu ar y Stryd drafft 
drwy weithio gyda Chynghorau Tref, Dinas a Chymuned ac adrannau perthnasol o 
fewn y Cyngor i sefydlu eu barn, cyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ehangach. 
 

9 ADOLYGU'R POLISI SEFYDLIAD RHYW  
 
Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (JT) adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol), ynghylch cynigion i lunio Polisi 
Sefydliad Rhyw diwygiedig drafft. 
 
Roedd y Pwyllgor Trwyddedu ar 4 Mawrth 2015 wedi cytuno y dylid cymryd camau i 
fabwysiadu darpariaethau Adran 27 o Ddeddf Plismona a Throsedd 2009 (a 
roddodd y pŵer i awdurdodau lleol reoleiddio clybiau dawnsio glin fel sefydliadau 
rhyw) ac adolygu a diwygio Polisi Sefydliad Rhyw presennol y Cyngor fel y bo'n 
briodol.   Er nad oes safleoedd o'r math hwn yn Sir Ddinbych ar hyn o bryd, byddai 
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mabwysiadu’r pwerau hyn yn gweithredu fel mesur ataliol rhag unrhyw safleoedd 
o’r fath yn y dyfodol.  O ystyried y llwythi gwaith cyfredol, ystyriodd swyddogion y  
byddent mewn sefyllfa i gyflwyno polisi drafft i aelodau yn 2017/18 ac yn y 
cyfamser, byddai swyddogion yn parhau i gyfeirio unrhyw gais yn y dyfodol at y 
pwyllgor o dan weithdrefnau presennol. 
 
PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn a’i nodi a bod y terfynau 
amser ynddo ynglŷn â chreu Polisi Sefydliad Rhyw drafft diwygiedig yn cael eu 
cymeradwyo. 
 

10 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2017  
 
Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a 
ddosbarthwyd ymlaen llaw) ynglŷn â rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor 
Trwyddedu ar gyfer 2017. 
 
Roedd Swyddogion yn cynnig cyflwyno rhaglen waith wedi’i diweddaru i bob 
cyfarfod pwyllgor, a chynnal rhaglen dreigl deuddeg mis, a fyddai'n galluogi 
swyddogion i ymateb i bwysau sy'n dod i'r amlwg neu newidiadau arfaethedig wrth 
iddynt godi, heb yr angen i wneud newidiadau sylweddol i'r rhaglen. 
 
PENDERFYNWYD - 

 
(a)  y dylid cymeradwyo rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu fel y 

manylwyd yn yr atodiad i’r adroddiad, a  
 
(b)  bod swyddogion yn cael eu hawdurdodi i gyflwyno rhaglen gwaith i'r dyfodol 

ar dreigl 12 mis i'w diweddaru ar gyfer pob cyfarfod Pwyllgor. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 10.45 a.m. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

PWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Neuadd y 
Sir, Rhuthin, Dydd Mawrth, 20 Rhagfyr 2016 am 9.30 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Joan Butterfield, Bill Cowie, Meirick Davies, Barry Mellor, Merfyn Parry, 
Pete Prendergast, David Simmons, Cefyn Williams (Chair) and Huw Williams (Vice-
Chair) 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Cyfreithiwr (AL), Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd (IM), Swyddogion Gorfodi (TB ac 
LJ) a Gweinyddwyr y Pwyllgor (KEJ a SJ) 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Y Cynghorwyr Stuart Davies a Hugh Irving 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Y Cynghorydd Barry Mellor – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif  6 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Ni chodwyd unrhyw fater brys. 
 

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd 
 
PENDERFYNWYD dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, 
gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai 
gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 
13 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf. 
 
4 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU 

HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF  509302  
 
Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn ag – 
 
(i) addasrwydd Gyrrwr Rhif 

 
(ii)  509302 i ddal trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat yn dilyn 

croniad o 9 pwynt cosb ar ei Drwydded Yrru DVLA rhwng Rhagfyr 2015 ac 
Awst 2016 yn ymwneud â dau achos o fethu cydymffurfio gyda signal golau 
traffig ac 1 achos o oryrru; 
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(iii) swyddogion heb fod mewn sefyllfa i ganiatáu adnewyddu cais y gyrrwr o 

ystyried yr euogfarnau a moduro a ddatgelwyd; 
 

(iv) polisi presennol y Cyngor mewn perthynas â pherthnasedd euogfarnau, a 
 

(v) roedd y Gyrrwr wedi ei wahodd i ddod i'r cyfarfod i gefnogi ei gais adnewyddu 
ac i ateb cwestiynau'r aelodau ar hynny. 

 
Cadarnhaodd y Gyrrwr ei fod wedi derbyn adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor. 
 
Rhoddodd Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd (IM) grynodeb o’r adroddiad ac 
amlinellodd ffeithiau'r achos. 
 
Eglurodd y Gyrrwr amgylchiadau pob un o’r troseddau moduro.  Wrth liniaru am y 
methiant i gydymffurfio gyda signal golau traffig cyfeiriodd at ddylanwadau allanol a 
diffyg posib gyda’r signal golau traffig.  O safbwynt y drosedd goryrru roedd wedi 
gwneud camgymeriad ynglŷn â’r terfyn cyflymder.  Rhoddodd y Gyrrwr sicrhad 
ynglŷn â’i allu gyrru gan ddweud ei fod wedi bod â thrwydded yrru lân am wyth 
mlynedd cyn y digwyddiadau hynny.  Wrth ateb i gwestiynau ymhelaethodd 
ymhellach ar bob digwyddiad a chadarnhaodd nad oedd wedi bod yn cario teithwyr 
oedd yn talu yn ystod yr adegau pan ddigwyddodd y troseddau.  
 
Wrth wneud datganiad terfynol rhoddodd y Gyrrwr sicrwydd o safbwynt ei 
ymddygiad yn y dyfodol gan gynghori y gallai ddarparu geirdaon cwsmeriaid ynglŷn 
â hynny.  
 
Yn y fan hon, cafodd y pwyllgor egwyl i ystyried yr achos a - 
 
PENDERFYNWYD caniatáu cais i adnewyddu trwydded i yrru cerbyd hacni a 
cherbydau hurio preifat gan Yrrwr Rhif  509302 gan gyflwyno rhybudd ffurfiol mewn 
perthynas â’i ymddygiad yn y dyfodol. 
 
Dyma oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –  
 
Ystyriodd Aelodau ffeithiau’r achos a’r ple lliniaru a gyflwynwyd gan y Gyrrwr yn 
ofalus.  Roedd y pwyllgor o’r farn fod y Gyrrwr yn agored ac yn onest yn ei atebion 
ac yn credu ei farn am y digwyddiadau, ac yn credu eu bod yn dderbyniol, gyda 
chyfres o ddigwyddiadau anffodus yn arwain at gronni pwyntiau cosb.  Roedd 
Aelodau’n hyderus hefyd, o wrando ar sicrwydd y Gyrrwr o safbwynt ei ymddygiad 
yn y dyfodol, ei fod yn unigolyn cymwys ac addas i ddal trwydded.  Oherwydd y 
pwyntiau a gronnwyd roedd y pwyllgor yn credu y byddai rhybudd o safbwynt 
ymddygiad yn y dyfodol yn addas yn yr achos hwn.  
 
Cafodd penderfyniad y pwyllgor a'r rhesymau felly eu cyfleu i'r Gyrrwr. 
 

5 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU 
HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF  509827  
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Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn ag – 
 
(i) addasrwydd Gyrrwr Rhif 

 
(ii)  509827 i ddal trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat yn dilyn 

croniad o 12 pwynt cosb ar ei Drwydded Yrru DVLA rhwng Gorffennaf 2013 
hyd at Ebrill 2016 yn ymwneud â defnyddio cerbyd heb ei yswirio (6 pwynt) a 
2 achos o oryrru (cyfanswm o 6 pwynt); 

 
(iii) swyddogion heb fod mewn sefyllfa i adnewyddu cais y gyrrwr oherwydd yr 

euogfarnau moduro a ddatgelwyd yn dilyn gwiriad arferol ar ei drwydded yrru 
DVLA oedd hefyd wedi datgelu cyflwr na ddatganwyd gan y Gyrrwr ar ei gais 
adnewyddu oedd yn ymwneud  â defnyddio cerbyd heb ei yswirio.  

 
(iv) polisi presennol y Cyngor mewn perthynas â pherthnasedd euogfarnau, a 
 
(v) roedd y Gyrrwr wedi ei wahodd i ddod i'r cyfarfod i gefnogi ei gais adnewyddu 

ac i ateb cwestiynau'r aelodau ar hynny. 
 
Cadarnhaodd y Gyrrwr ei fod wedi derbyn adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor. 
 
Rhoddodd Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd (IM) grynodeb o’r adroddiad ac 
amlinellodd ffeithiau'r achos. 
 
Wrth gyflwyno ei achos eglurodd y Gyrrwr fod ganddo chwe phwynt cosb yn parhau 
ar ei drwydded am ddwy drosedd o oryrru.  Roedd y chwe phwynt cosb a roddwyd 
ar ei drwydded fis Gorffennaf 2013 am yrru cerbyd heb ei drwyddedu bellach wedi 
eu disbyddu.  Ymddangosodd y Gyrrwr o flaen y pwyllgor wrth wneud ei gais cyntaf 
i egluro'r amgylchiadau ynglŷn â'r gollfarn wedi'i disbyddu honno a dyfarnwyd ei 
drwydded iddo.  Roedd wedi bod o dan y camddealltwriaeth y byddai’r manylion 
hynny yn cael eu cadw ar ffeil ac er iddo sôn am y drosedd o yrru cerbyd heb ei 
drwyddedu wrth gyflwyno ei gais adnewyddu nid oedd wedi datgan hynny ar ei 
ffurflen adnewyddu.  Eglurodd y Gyrrwr hefyd yr amgylchiadau ynghylch y 
troseddau goryrru a chadarnhaodd ei fod yn cario teithiwr oedd yn talu ar adeg yr 
ail drosedd goryrru.  Yn olaf cyflwynodd y Gyrrwr ddogfen yswiriant yn cadarnhau ei 
7 blynedd o fonws am beidio hawlio.  Yn ei ddatganiad terfynol dywedodd y Gyrrwr 
ei fod o gymeriad da, yn yrrwr diogel a chyfrifol ac yn ŵr teulu oedd yn gweithio’n 
galed. 
 
Yn y fan hon, cafodd y pwyllgor egwyl i ystyried y cais.  
 
Roedd Aelodau am gael eglurder pellach ynglŷn â'r broses am geisiadau i 
adnewyddu gan ei fod yn berthnasol i'r achos hwn a chadarnhawyd er bod y Gyrrwr 
wedi datgan y gollfarn oedd bellach wedi'i disbyddu wrth wneud cais yn y lle cyntaf 
(a ddaethpwyd gerbron y pwyllgor) roedd wedi methu datgan y gollfarn honno ar ei 
ffurflen adnewyddu lle nodir yn glir fod yn rhaid i ymgeiswyr ddatgan collfarnau 
moduro am y 5 mlynedd diwethaf.  O dan y weithdrefn cronni ystyriwyd fod yr 
euogfarn wedi’i disbyddu ar ôl 3 blynedd, fodd bynnag roedd yn parhau ar ei 
drwydded yrru DVLA am gyfanswm o 4 blynedd. 
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Yn ystod trafodaethau roedd barn gymysg ynglŷn â’r gosb fwyaf addas yn yr achos 
hwn a chafodd atal dros dro a rhybudd ffurfiol eu hawgrymu gan aelodau.  O'i roi i’r 
bleidlais - 
 
PENDERFYNWYD caniatáu cais i adnewyddu trwydded i yrru cerbyd hacni a 
cherbydau hurio preifat gan Yrrwr Rhif  509302 ond bod y drwydded yn cael ei hatal 
am fis. 
 
Dyma oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –  
 
Ystyriodd Aelodau ffeithiau’r achos a’r eglurhad a roddwyd gan y Gyrrwr yn ei ble 
lliniaru yn ofalus.  Mynegodd y pwyllgor bryderon difrifol fod y Gyrrwr wedi derbyn 
dau euogfarn goryrru yn ogystal â'r drosedd traffig sylweddol o fewn cyfnod o dair 
blynedd a’i fod wedi methu datgan ei holl euogfarnau moduro ar ei gais 
adnewyddu, er bod cyfarwyddyd clir i wneud hynny, nad oedd yn adlewyrchu'n dda 
ar ei gymeriad.  Wrth ystyried y cais roedd aelodau yn fodlon fod y Gyrrwr yn 
unigolyn cymwys ac addas i ddal trwydded a chytunwyd i ganiatáu’r cais 
adnewyddu.  Fodd bynnag bu cymysgedd barn wrth ystyried y gosb yn yr achos 
hwn ond wedi pleidlais penderfynwyd atal y drwydded am fis. 
 
Cafodd penderfyniad y pwyllgor a'r rhesymau felly eu cyfleu i'r Gyrrwr. 
 

6 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU 
HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF  15/0269/TXJDR  
 
[Datganodd y Cynghorydd Mellor gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn 
adnabod dau o'r tystion yn yr achos hwn a gadawodd y cyfarfod pan fu’r pwyllgor 
yn ystyried yr eitem hon] 
 
Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn ag – 
 
(i) addasrwydd Gyrrwr Rhif 

 
(ii)  15/0269/TXJDR i ddal trwydded i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio 

preifat wedi cwyn am gythraul gyrru; 
  
(iii) manylion ac amgylchiadau yn gysylltiedig â'r drosedd wedi’u rhoi ynghyd â 

datganiadau tyst cysylltiedig ac roedd dogfennaeth ynghlwm wrth yr 
adroddiad; 

 
(iv) roedd y Gyrrwr wedi ymddangos gerbron y Pwyllgor Trwyddedu o’r blaen ar 

10 Mehefin 2015, a chanlyniad yr achos hwnnw, a 
 

(v) bod y Gyrrwr wedi cael ei wahodd i fod yn bresennol yn y cyfarfod i gefnogi’r 
adolygiad o’i drwydded, ac i ateb cwestiynau’r aelodau ynglŷn â hynny. 

 
Roedd y Gyrrwr yn bresennol yn y cyfarfod, ynghyd â'i Gynrychiolydd Cyfreithiol, a 
chadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor. 
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Amlinellodd y Swyddog Gorfodi Trwyddedu'r achos fel y manylir yn yr adroddiad. 
 
Cynghorodd y Cynrychiolydd Cyfreithiol nad oedd y Gyrrwr am ddadlau yn erbyn y 
mwyafrif o’r honiadau yn natganiadau’r tystion ac roedd wedi derbyn ei ymddygiad 
yn ystod y cyfweliad.  Rhoddodd fanylion am yr amgylchiadau’n arwain at y 
digwyddiad oedd yn ymwneud â symudiad tancer ar gyffordd.  Yn dilyn y symudiad 
roedd y Gyrrwr wedi gollwng ei deithwyr ac wedi mynd yn ôl i weld gyrrwr y tancer 
er mwyn trafod ei ffordd o yrru.  Fodd bynnag gwrthododd gyrrwr y tancer â siarad 
ag ef a cherddodd i ffwrdd ac ar y pryd hynny rhegodd arno.  Nid oedd bwriad 
dadlau ond roedd y ffordd roedd gyrrwr y tancer wedi ymateb wedi achosi iddo golli 
ei dymer.  Cyfaddefodd y Gyrrwr ei fod wedi ymddwyn yn annerbyniol ac roedd 
wedi cynnig ysgwyd llaw dair gwaith.  Roedd yn cydnabod yn llwyr fod ei 
ymddygiad yn annerbyniol ac roedd yn ymwybodol o ddifrifoldeb y sefyllfa ac roedd 
yn edifar.  Tra bo’r Gyrrwr wedi bod o flaen y pwyllgor ym mis Mehefin 2015 roedd 
natur yr achos hwnnw wedi bod yn wahanol ac fe gyfaddefodd y Gyrrwr ei 
euogrwydd ar yr achos hwnnw.  Darparwyd esiamplau o gymeriad da'r Gyrrwr a 
chynghorwyd aelodau ei fod wedi dal trwydded y tu allan i’r ardal ac roedd â record 
hollol lân.  Rhoddwyd manylion amgylchiadau personol y Gyrrwr a allai fod wedi 
effeithio ei ymateb i ryw raddau a dywedwyd y byddai colli ei drwydded yn golygu 
caledi ariannol.   
 
Cymerodd Aelodau’r cyfle i gwestiynau’r Gyrrwr ar ddatganiad ei gyfweliad a’i 
fersiwn o’r digwyddiad a holwyd iddo beth oedd wedi bwriadu ei ennill o'i 
weithredoedd.  Cynghorodd y Gyrrwr nad oedd wedi paratoi ar gyfer y cyfweliad 
gan nad oedd wedi cael gwybod beth oedd natur y gwyn ond o dan bwysau fe 
wnaeth gadarnhau fod ganddo syniad.  Ymhelaethodd ar y digwyddiad o’i 
bersbectif ef gan ddweud ei fod yn teimlo ei fod wedi ei fwlio gan yrrwr y tancer a'i 
fod am ei holi am ei ddull o yrru ond roedd wedi ei bryfocio a chollodd ei dymer a 
chyfaddefodd wrth edrych yn ôl na fyddai’n cymryd y camau hynny eto.  Dadleuodd 
ei fod wedi ei hel o’r eiddo a’i fod wedi ceisio ymddiheuro ar y pryd.  Fel gyrrwr 
trwyddedig roedd yn gweld digwyddiadau traffig niferus yn aml heb ddial a 
dywedodd fod yr achos hwn yn enghraifft brin na fyddai’n cael ei ailadrodd yn y 
dyfodol. 
 
Yn ei ddatganiad terfynol ailadroddodd y Cynrychiolydd Cyfreithiol nad oedd yn 
fwriad gan y Gyrrwr achosi dadl pan aeth yn ôl i weld gyrrwr y tanc ac roedd yn wir 
edifar am yr hyn oedd wedi digwydd.  Roedd y Gyrrwr wedi dysgu o’r profiad a 
byddai’n gweithredu’n wahanol pe bai'n wynebu amgylchiadau tebyg yn y dyfodol.  
Cyflwynwyd na fu unrhyw ddigwyddiadau eraill o'r math hwn ac nad oedd y Gyrrwr 
yn tueddu i ddioddef o gythraul gyrru a'i fod yn fodlon ymddiheuro'n bersonol i yrrwr 
y tanc.  Nid oedd y Gyrrwr ar unrhyw adeg wedi ceisio dadlau ei ran yn beth 
ddigwyddodd ond roedd yn edifar ac yn cydnabod fod ei ymddygiad yn annerbyniol.  
Wrth ystyried y cosbau gofynnwyd i’r pwyllgor beidio dirymu’r drwydded ond os 
oedd yr aelodau o blaid atal y drwydded dylai fod yn gymesur.  
 
Ar y pwynt hwn, gohiriodd y pwyllgor i ystyried yr achos a - 
 
PENDERFYNWYD dirymu trwydded yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat 
Gyrrwr Rhif 15/0269/TXJDR ar sail diogelwch y cyhoedd ar unwaith. 
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Dyma oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –  
 
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth ofalus i’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr achos 
hwn, ynghyd â'r esboniad a roddwyd gan y Gyrrwr yn ei ddatganiad lliniarol.  Tra'r 
oedd yr aelodau’n teimlo fod y Gyrrwr wedi derbyn ei fod wedi gwneud y peth 
anghywir a'i fod yn edifaru, nid oeddynt yn credu ei fersiwn o'r digwyddiadau yn 
llwyr ac roeddynt o’r farn ei fod wedi mynd i weld gyrrwr y tanc er mwyn ei wynebu 
a’i herio. Roedd ymddygiad a ffordd y Gyrrwr wrth ateb y cwestiynau yn ogystal  â’r 
digwyddiad ei hun yn achosi’r pwyllgor i gredu ei fod yn ei chael hi'n anodd rheoli ei 
dymer ac roeddynt yn cwestiynu ei ffordd o feddwl o fynd yn ôl i wynebu gyrrwr y 
tancer ar ôl y digwyddiad, yn hytrach na gweithredu mewn dull arall, fel adrodd am 
y digwyddiad.    Nid oedd y pwyllgor wedi eu perswadio taw digwyddiad ynysig 
oedd hwn ac nid oeddynt wedi eu sicrhau na fyddai digwyddiad tebyg yn digwydd 
eto yn y dyfodol mewn amgylchiadau tebyg a fyddai’n rhoi aelodau o'r cyhoedd 
mewn peryg.  Cwestiynwyd uniondeb cymeriad y Gyrrwr hefyd o ystyried iddo 
ddweud yn y man cyntaf nad oedd syniad ganddo pam y cafodd ei gyfweld.  
Ystyriaeth bwysicaf y pwyllgor oedd diogelwch y cyhoedd ac roedd ganddynt 
ddyletswydd i warchod y cyhoedd oedd yn teithio rhag Gyrrwr oedd wedi arddangos 
y gallu i golli ei dymer, dychwelyd i leoliad digwyddiad oedd wedi dod i ben a 
defnyddio iaith ddifrïol ac afiach, lle bu gofyn iddo adael y safle.  Nododd Aelodau 
hefyd fod y Gyrrwr wedi diystyru rhybudd blaenorol am ei ymddygiad yn y dyfodol 
bymtheg mis yn unig ynghynt ac roedd ei ymddygiad yn adlewyrchu’n wael ar y 
diwydiant ac ar y cyngor.  O ganlyniad roedd y pwyllgor yn teimlo nad oedd y 
Gyrrwr yn addas a chymwys ac nad oedd ganddo’r priodoleddau angenrheidiol i fod 
yn yrrwr trwyddedig a phenderfynwyd dirymu'r drwydded yn syth ar sail diogelwch y 
cyhoedd.  Diystyriodd y pwyllgor yr effaith y byddai dirymu neu atal dros dro yn ei 
gael ar ei fywoliaeth a’i amgylchiadau teuluol gan nad oedd yn ystyriaeth berthnasol 
wrth edrych ar ei gymeriad a’i addasrwydd fel gyrrwr.  
 
Cafodd penderfyniad y pwyllgor a'r rhesymau eu cyfleu felly i'r Gyrrwr a chafodd 
wybod am ei hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i Lys yr Ynadon o fewn 21 
diwrnod.  
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 a.m. 
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ADRODDIAD I’R: Pwyllgor Trwyddedu 

DYDDIAD:                                                           8 Mawrth 2017 

SWYDDOG ARWEINIOL: Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio a 

Gwarchod y Cyhoedd 

SWYDDOG CYSWLLT: Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd 

licensing@denbighshire.gov.uk 

01824 706066 

 

TESTUN: 
 

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Cam-

fanteisio’n Rhywiol ar Blant  

 
 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 

1.1 Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar bresenoldeb gyrwyr mewn 
digwyddiadau Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a cheisio 
cyfarwyddyd ar gamau gweithredu ar gyfer diffyg presenoldeb yn ogystal 
â chynigion ar gyfer hyfforddiant tebyg i ymgeiswyr newydd yn y dyfodol. 

 

2. 
 
2.1 
 
 

2.2 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
2.4 
 

CRYNODEB GWEITHREDOL 
 

Prif swyddogaeth yr awdurdod trwyddedu ac aelodau’r Pwyllgor yw 
amddiffyn, diogelu a sicrhau lles y cyhoedd. 
 
Mae nifer o faterion diogelu proffil uchel o gwmpas y wlad wedi cael 
cyhoeddusrwydd ac yn benodol yn ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar 
blant, a nifer ohonynt wedi cael cysylltiadau â cherbydau trwyddedig 
awdurdodau lleol.  
 
Penderfynodd yr Aelodau gyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant ar gyfer holl yrwyr a 
gweithredwyr trwyddedig yn ystod 2016.  
 
Yn dilyn nifer o ddigwyddiadau, mae swyddogion rŵan yn adrodd yn ôl i’r 
Pwyllgor Trwyddedu am y cynnydd a wnaed a cheisio cyfarwyddyd 
pellach gan Aelodau. 
 

 

3. 
 
3.1 

PŴER I WNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976. 
 

4. 
 
 

GWYBODAETH GEFNDIR 
Bydd yr Aelodau yn cofio yn eu Pwyllgor Trwyddedu ar 9 Mawrth 2016 eu 
bod wedi penderfynu gwneud hyfforddiant Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n 
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4.1 
 
 
 
4.2 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
4.4 
 
 
 
4.5 
 
 
 
 
4.6 
 
 
 
4.7 
 
 
 
4.8 
 
 
 
 
4.9 
 
 
4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhywiol ar Blant yn hanfodol ar gyfer gyrwyr trwyddedig yn Sir Ddinbych. 
 
Bydd yr Aelodau yn cofio hefyd bod hyn wedi’i gyflwyno yn dilyn 
digwyddiadau a gysylltwyd ag economi hwyr y nos, gan gynnwys gyrwyr 
tacsi, yn ardaloedd eraill y wlad. 
 
Cyflwynodd Swyddogion Trwyddedu, gyda chymorth a chyfraniad y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Heddlu Gogledd Cymru ac elusen 
Barnado’s, raglen o ddigwyddiadau ymwybyddiaeth gan ddechrau yn 
ystod haf 2016. Roedd cyfanswm o 17 o sesiynau dros bum dyddiad 
gwahanol ledled y sir, yn bennaf yn y Rhyl ond hefyd yn Rhuthun a 
Dinbych. 
 
Ym mhob lleoliad, cynhaliwyd y digwyddiadau, a oedd tua 1 awr o hyd, ar 
wahanol adegau o’r dydd i ganiatáu cymaint o wahanol opsiynau â 
phosibl yn ystod y diwrnod gwaith. 
 
Bwriad y digwyddiad oedd i godi ymwybyddiaeth gyrwyr ac arddangos yr 
arwyddion a symptomau i gadw golwg amdanynt mewn perthynas â 
chamfanteisio’n rhywiol ar blant a beth i’w wneud os ydynt yn amau 
camfanteisio’n rhywiol ar blant. 
 
Rhoddwyd tystysgrif presenoldeb i unigolion a oedd yn bresennol ynghyd 
â sticer ffenest a ffresnydd aer i helpu i ledaenu ymwybyddiaeth i’r 
gymuned ehangach. 
 
Trefnwyd digwyddiad terfynol ar gyfer diwedd Ionawr 2017 a chysylltwyd â 
phob gyrrwr na fu’n bresennol yn flaenorol trwy lythyr a naill ai dros y ffôn 
a wyneb yn wyneb. 
 
Rhoddwyd gwybod i bob gyrrwr trwyddedig yn ysgrifenedig cyn y 
digwyddiadau ac anfonwyd nodiadau atgoffa ysgrifenedig i’r rhai na fu’n 
bresennol wrth i’r broses ddatblygu.  Byddai gyrwyr sydd heb fod yn 
bresennol hyd at y digwyddiad olaf wedi cael pum llythyr. 
 
Hyd yma, mae 340 o yrwyr wedi bod i’r hyfforddiant ymwybyddiaeth.  
Mae’r adborth wedi bod yn bositif. 
 
Mae un ar ddeg o yrwyr sydd heb gael hyfforddiant Ymwybyddiaeth 
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant trwy’r dull hwn.  Mae’r rhesymau wedi’u 
hamlinellu yn Atodiad A ond yn gryno: 

 Mae pum gyrrwr yn newydd i’r diwydiant tacsis ac heb eu 
trwyddedu neu heb eu trwyddedu cyn y digwyddiad terfynol;  

o Roedd tri o’r pum gyrrwr allan o’r wlad ar wyliau ar ddyddiad 
y digwyddiad olaf a heb wneud cais cyn y dyddiadau 
blaenorol; 

o Roedd un gyrrwr yn absennol ac aeth un arall i’r lleoliad 
anghywir. 

 Mae chwe gyrrwr yn yrwyr trwyddedig ar hyn o bryd: 
o Mae gan un o’r gyrwyr hyn waith yn ystod y dydd (ddim yn 
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4.11 
 
 
4.12 
 
 
 
5.0 
 
5.1 
 
 
5.2 
 
 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
5.4 
 
 
 
 
 
5.5 
 
 
 
 
5.6 
 
 
 
 
 
 
6.0 
 

ymwneud â thacsis) ac nid yw’n gallu cael amser i ffwrdd yn 
ystod y dydd. 

o Roedd un gyrrwr presennol allan o’r wlad ar gyfer y 
digwyddiad terfynol.  

o Roedd y pedwar gyrrwr arall yn absennol 
 
Yn gyffredinol, cymerodd 97% o yrwyr trwyddedig Sir Ddinbych ran yn yr 
hyfforddiant ymwybyddiaeth. 
 
Mewn perthynas â gyrwyr newydd, does dim proses a gytunwyd ar hyn o 
bryd i dynnu sylw gyrwyr trwyddedig arfaethedig at Gamfanteisio yn 
Rhywiol ar Blant.  Nodwyd dau ateb posibl isod i’r Aelodau eu hystyried. 
 
YSTYRIAETH 
 
Prif swyddogaeth yr awdurdod trwyddedu ac aelodau’r Pwyllgor yw 
amddiffyn, diogelu a sicrhau lles y cyhoedd. 
 
Mae Deddf Darpariaethau Llywodraeth Leol (Amrywiol) 1976 Adran 51 yn 
ymdrin â’r mater o addasrwydd gyrwyr fel a ganlyn: 
 
“......ni ddylai’r Cyngor roi trwydded i yrru (Cerbyd Hurio Preifat / Hacni) 
oni bai eu bod yn fodlon bod y person yn addas a phriodol i fod â 
thrwydded gyrrwr.” 
 
Er nad oes diffiniad penodol o’r hyn yw “person addas a phriodol”, dylai’r 
awdurdod trwyddedu ystyried pob agwedd o’r hyn sy’n gwneud gyrrwr yn 
ddiogel ac yn addas i fod yn yrrwr trwyddedig, a all gynnwys cymeriad da. 
 
Oherwydd bod 97% o yrwyr trwyddedig Sir Ddinbych wedi bod i un o’r 17 
digwyddiad hyfforddiant ymwybyddiaeth, dylid rhoi ystyriaeth briodol i’r 
gyrwyr hynny sydd heb gyflawni’r hyfforddiant eto.  Mae angen gwneud 
penderfyniad ynglŷn â pha gamau gweithredu sydd i’w cymryd yn erbyn 
pob gyrrwr sydd heb gael yr hyfforddiant ymwybyddiaeth. 
 
I alluogi ymgeiswyr newydd i arddangos eu hymwybyddiaeth o 
Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, mae’r swyddogion Trwyddedu 
cymunedol wedi drafftio dogfen arweiniad ac mae testun y ddogfen 
ynghlwm yn Atodiad B.   
 
Mae swyddogion trwyddedu hefyd yn cynnal trafodaethau gyda Barnado’s 
ynglŷn ag ymarferoldeb cyflwyno cwrs ar-lein ynglŷn ag Ymwybyddiaeth 
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant.  Mae’r dull hwn o hyfforddi yn cael ei 
weithredu mewn ardaloedd eraill o’r wlad ac yn cael ei gynnal a’i ariannu 
yn gyfan gwbl gan yr ymgeisydd.  Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd tystysgrif yn 
cael ei chynhyrchu y gellir ei chynnwys yn y cais. 
 
ARGYMHELLIAD 
 
Mewn perthynas â gyrwyr presennol sydd heb fod i’r hyfforddiant (Atodiad 
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6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A), gall yr Aelodau benderfynu: 

 Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion ddiddymu neu atal trwydded y 
gyrrwr  

 Gofyn i swyddogion gyflwyno unrhyw geisiadau i adnewyddu gan y 
gyrwyr hynny i Bwyllgor Trwyddedu yn y dyfodol i’w hystyried. 

 Cynnal Pwyllgor Arbennig i glywed sylwadau gan y gyrwyr hynny. 

 Rhoi cyfarwyddyd i’r gyrwyr hyn drefnu eu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth priodol eu hunain o fewn cyfnod amser penodol, o 
bosibl trwy ddull a gefnogir gan y Cyngor. 

 
Mewn perthynas â gyrwyr newydd sydd heb gael cyfle i ddod i’r 
hyfforddiant ymwybyddiaeth eto, gall yr Aelodau benderfynu: 

 Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion drefnu digwyddiad hyfforddiant 
ymwybyddiaeth pellach (efallai y gellir darparu hwn yn fewnol) 

 Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion drefnu asesiad math “prawf 
gwybodaeth” ar ôl rhoi nodyn arweiniad i’r ymgeiswyr/gyrwyr 
newydd  

 Rhoi cyfarwyddyd i’r gyrwyr drefnu eu hyfforddiant ymwybyddiaeth 
priodol eu hunain o fewn cyfnod amser penodol, o bosibl trwy ddull 
a gefnogir gan y Cyngor.  

 
Mewn perthynas ag ymgeiswyr newydd, gall yr Aelodau benderfynu: 

 Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion weithredu asesiad math “prawf 
gwybodaeth” ar ôl rhoi’r nodyn cyfarwyddyd i ymgeiswyr/gyrwyr 
newydd y gellir ei gynnwys yn y Prawf Gwybodaeth cyn cael 
trwydded 

 Rhoi cyfarwyddyd i ymgeiswyr drefnu eu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth priodol eu hunain, efallai trwy ddull a gefnogir gan 
y Cyngor, cyn cyflwyno cais. 
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Appendix A 

Summary of Drivers who do not have CSE Awareness Training 

Driver Status Reason 

Driver 1 New  Stated they would attend but attended the wrong 
location and missed the session. 

Driver 2 New  New driver who has a licence awaiting collection, who 
was out of the UK on holiday. 

Driver 3 New  New driver application pending, who is out of the UK on 
holiday. 

Driver 4 New  New driver application, who stated he would attend the 
CSE input, but failed to attend. 

Driver 5 New  New driver application, who was out of the UK on holiday. 

Driver 6 Exisiting Driver who stated he would be attending, but failed to 
attend. 

Driver 7 Exisiting Driver who works during the day (not taxi related 
employment) and who is unable to attend day time 
events. 

Driver 8 Exisiting Driver who failed to attend. Two letters dropped off and 
home visited. 

Driver 9 Exisiting Driver who failed to attend despite two letters being 
delivered and home visited. Telephone contact also made 
to female at the address, who said she would inform the 
driver of his responsibility to attend. 

Driver 10 Exisiting Driver who failed to attend, after two letters were 
dropped off and home visited. 

Driver 11 Exisiting Driver, out of the UK on holiday. 
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Appendix B 
Speak Out Against Child Sexual Exploitation 
This campaign aims to raise awareness within Denbighshire of the issues of Child 
Sexual Exploitation (CSE) and human trafficking. Whilst Denbighshire remains one 
of the safest counties in the country, tackling CSE is a Government priority and in 
Denbighshire we are looking to engage with all communities to help prevent children 
becoming victim of these crimes.  
 
The ‘Speak Out Against Child Sexual Exploitation’ campaign is a proactive multi-
agency response between North Wales Police and Denbighshire to tackle CSE in 
the county.  
 
Child Sexual Exploitation involves:  
Young people under the age of 18 who are encouraged/forced into a sexual 
relationship or situation by an adult. It often involves young people being offered 
something in return for performing sexual acts, for example:  
Alcohol, Cigarettes, Mobile Phones, Gifts, Money, Drugs, Love  
 
Where does it happen?  
Young people can be groomed and sexually exploited at a variety of premises and 
locations such as:  
Parks, Shopping centres, Taxi ranks, Restaurants, Takeaways, Gyms, Leisure 
centres, Hotels, Hostels, Pubs/bars/clubs.  
 
Trafficking  
Children and young people who are victims of sexual exploitation are also vulnerable 
to trafficking across cities and counties within the UK, and also international 
trafficking into and out of the UK for the purposes of sexual exploitation. Trafficking 
involves the illegal trade in human beings for the purposes of sexual exploitation.  
The recognition of trafficking within the UK applies irrespective of distance travelled, 
and hence can be applied to movements within the same city.  
 

Your Responsibility and the Law 
If a taxi driver transports a child knowing or believing that child will be 
sexually exploited during or after the journey that driver will commit 
the offence of Human Trafficking:  
A person intentionally arranges or facilitates the travel of a person 
within the UK for the purposes of sexual exploitation  

Maximum sentence 14 years imprisonment 
 

 
How this information pack can support your business:  
We believe that local businesses can play a positive role in preventing CSE and 
human trafficking, which puts children – and your business – at risk. This pack aims 
to raise awareness specifically with taxi operators and drivers of the signs to look out 
for and actions to take to help ensure that businesses are not vulnerable to being 
associated with these types of crimes. Drivers specifically can form a crucial part of 
the fight against these issues and be the eyes and ears of the community, providing 
potentially important information to authorities.  
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This resource pack is based on a national campaign, which has the endorsement of 
The Children’s Society/National Working Group for the Prevention of Child Sexual 
Exploitation.  
 
There are a number of criminal offences associated with child sexual exploitation 
and human trafficking resulting in damaging consequences including a possibility of 
prosecution, action being taken in relation to licensing and reputational/financial 
damage. By working together we can play a positive role in protecting children and 
local businesses from this activity.  
 
We feel that it is vital that our local taxi industry engages with this campaign and 
therefore we are seeking the support and endorsement of those involved in this line 
of business within Denbighshire in rolling out this campaign. You have the power to 
help prevent child sexual exploitation and trafficking.  
 
What is included in this pack?  

 Signs to look out for 

 Actions to take 

 Good Safeguarding Practice 

 Guidance for operators 

 Contacts  

 

Signs to look out for and what to do 
 Taking/collecting young people (girls and boys) from hotels/B&Bs/house 

parties 
 Guests with little/no luggage going to hotels or repeat trips to the same hotel 

or address 
 Picking up young people from other cars 
 Young people who look distressed or intimidated 
 Observing suspicious activity in hot-spot areas 
 Young people under the influence of drugs and/or alcohol 
 Attempts by young women to avoid paying fares in return for sexual favours 
 Regular males requesting taxi rides to and from locations - taking young 

people with them 
 Taking young people to A&E, who are not in the presence of parents 
 Young people with injuries such as bruising or blood stains 
 Young girls who are overly ‘made-up’ 
 Concerning conversations between children and adults in the taxi i.e. of an 

adult or sexual nature 
 A child who appears nervous, fearful, withdrawn or uncomfortable to act under 

instruction 
 A child who appears to speak a different language to the adult(s)  

 
 
 
What to do:  
• Make notes about the information you know  
• Call and report your concerns about possible sexual exploitation  
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Information to share:  
• Names  
• Locations and addresses of concerns  
• Descriptions of people  
• Car registration plates, makes and models of vehicles  
• Description of concerning activity 

Good Safeguarding Practice  
 Check at the point of booking if there are any vulnerability issues. This will 

allow you to prepare for the journey in the right way.  
 

 Let your employer/operator know (or keep a record) of the time you picked up 
the vulnerable passenger, the time and place you dropped them off and 
whether there was any incident or anything significant on the journey.  

 
 If you refuse to take a passenger inform someone that you can’t take them so 

they can deal with the person another way (e.g. hospital staff; family; security 
staff if a club/pub). Record incidents and refusals.  

 
 Be professional – try not to be over-friendly or talk about personal or intimate 

issues, don’t exchange personal contact information such as passenger’s 
telephone numbers or facebook address. 

 
 Do not make offensive or inappropriate comments (such as the use of 

swearing or sexualised language) or act in an aggressive manner or in any 

way that may make a vulnerable passenger feel intimidated or threatened  

 
 Do not touch passengers unnecessarily or inappropriately. 

 
 Never accept an offer of a sexual favour instead of payment. 

 
 Make sure you are wearing ID, either a badge or company uniform.  

 
 Sit lone passengers in the back unless otherwise agreed.  

 
 Never follow a passenger into the house unless previously agreed / properly 

authorised.  
 

 ASK before making a journey shorter by going off the main roads/using 
isolated country roads, explain and give the passenger (or person booking) a 
choice of route. 

 
 NEVER set off with a passenger without a specific destination address. 

 
 NEVER double up on a booking – even if passengers are travelling in a 

similar direction, they may pose a threat or risk to the other passenger.  
 

 If you think the passenger is afraid, offer to ring head office to tell them you 
have a passenger named XXXX with you and give the address and 
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approximate time of arrival; this reassures the person that they are safe and 
someone is monitoring the trip. 

 
 As with all professions if you are concerned about another driver’s conduct 

report your concerns to your manager or the relevant agency. Organisations 
should have a lead member of staff for safeguarding, this person should be 
able to advise colleagues about how to manage vulnerable passengers and 
any incidents arising.  

 
 ALWAYS KEEP A RECORD either in your cab or with your 

employer/operator, of ANY incidents or situations you were not happy with – 
the record should include a description of what happened and what you did to 
keep yourself and your passengers safe. 

 

Be aware of the indicators of risk  
Be aware of young people you think may be at risk  
Be aware of addresses you are taking young people to  
Pass on any information/concerns you have 
 

 

 

Guidance for Operators Employing Taxi / Private Hire Vehicle Drivers  
This guidance aims to promote good safeguarding practice in local taxi or private 
hire businesses that involves providing a service to vulnerable passengers.  
Vulnerability could be caused by a number of factors including mental illness, misuse 
of drugs or misuse of alcohol. Both children and adults can be vulnerable as a result 
of these factors. It is recommended that an appropriate supervisor / manager 
implements the following principles in training and operational practice:  
 
At the point of booking, a vulnerable passenger risk assessment should be 
undertaken and recorded in writing. This should inform your operating policy and 
staff briefing in relation to the protection of the vulnerable passenger and the driver.  
 
All staff/drivers should be trained and staff training records should be maintained.  
Employment records should be maintained for drivers, including name, address, date 
of birth, national insurance number/documentation giving permission to work in the 
UK, contact telephone number and vehicle registration numbers; proof of identity.  
 
Drivers should be required to register in and out at each shift and these registers 
should be maintained as part of your due diligence records.  
 
Drivers should be required to adhere to a Code of Good Safeguarding Conduct to 
promote safe practice in relation to vulnerable passengers.  
 
Drivers should be required to produce photo-identification to the carer or if 
appropriate, vulnerable passenger, at the point collection.  
 
Drivers should remain professional at all times and should not:  
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 Touch a child/young person unnecessarily or inappropriately;  

 Make offensive or inappropriate comments (such as the use of swearing or 
sexualised language);  

 Attempt to misuse personal details obtained via the business about a child (for 
example communicating with a child at their postal address, or by social 
network, internet or mobile telephone or by using any other information 
disclosed as part of placing a booking, or obtained by any other aspect of the 
business).  

 
Records should be maintained of complaints and any disciplinary action taken 
against drivers who breach the Code of Conduct for safeguarding children and 
vulnerable adults.  
 
A whistle-blowing policy should operate to encourage the reporting of persons who 
breach the Code of Conduct for safeguarding children and vulnerable adults. A log 
should be maintained by drivers when a journey involves a vulnerable passenger 
who is not under the supervision of a responsible carer, including the details of any 
incidents occurring/actions taken.  
 

If the driver is concerned about the safety, welfare or behaviour of a vulnerable 

person, s/he should be encouraged to report this to the police (if it is an emergency 

dial 999) or other appropriate service and to their manager. The nature of the 

concern and actions taken should be recorded in the incident log. 

 

Reporting Concerns 
Phone 999 if risk is imminent / assault happened or likely to.  
Record and report concerns to the police 101 and / or safeguarding 
services if a child or vulnerable adult is involved. 
 

 
 
 
Suggested Code of Conduct when working with Vulnerable Passengers  
This guidance aims to promote good safeguarding practice for drivers and staff 
working with vulnerable passengers in the taxi or private hire trade. Vulnerability 
could be caused by a number of factors including mental illness, misuse of drugs or 
misuse of alcohol. Both children and adults can be vulnerable as a result of these 
factors. It is recommended that the following safeguarding principles should be 
embedded into staff/driver training and practice:  
 

 All drivers should register in and out of shifts. A shift register should be 
maintained and at the point of registration the driver should confirm his/her 
identity and the registration number of the vehicle in use.  

 Drivers should carry photo ID at all times.  

 The booking process should include a check for vulnerability issues so that 
provision can be arranged.  
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 When making a journey with vulnerable passengers, photo-identification 
should be produced to the carer responsible for the vulnerable person. If 
necessary, the driver/staff should obtain a record of the carer’s contact details 
if there is no chaperone.  

 Never double up passengers unless formal consent and authorisation has 
been obtained.  

 If a vulnerable passenger is refused service a responsible person should be 
informed so that alternative arrangements can be made.  

 Always ask if a vulnerable passenger needs help, do not assume.  

 Drivers/staff should remain professional at all times and should not:  
o Touch a vulnerable person inappropriately  
o Make offensive or inappropriate comments (such as the use of 

swearing or sexualised or discriminatory language) 
o behave in a way that may make a vulnerable passenger feel 

intimidated or threatened  
o Attempt to misuse personal details obtained via the business about a 

child (for example communicating with a child at their postal address, 
or by social network, internet or mobile telephone or by using any other 
information disclosed as part of placing a booking, or obtained by any 
other aspect of the business).  

 A log should be maintained by drivers when a service has been provided to a 
vulnerable passenger including the details of any incidents occurring/actions 
taken or refusals of service.  

 If a driver or member of staff is concerned about the safety, welfare or 
behaviour of a vulnerable person, s/he should report this to the police or other 
relevant service and to the business manager.  

 As with all professions if you are concerned about someone’s conduct report 
your concerns to your manager or the relevant agency.  

 Drivers/staff should familiarise themselves with any whistle blowing policy that 

may be in place for their business. 

 

Be aware of the indicators of risk  
Be aware of young people you think may be at risk  
Be aware of addresses you are taking young people to  
Pass on any information/concerns you have 
 

 

 

Speak Out Against Child Sexual Exploitation 
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ADRODDIAD I’R: Pwyllgor Trwyddedu 

DYDDIAD:                                                           8 Mawrth 2017 

SWYDDOG ARWEINIOL: Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio a 

Gwarchod y Cyhoedd 

SWYDDOG CYSWLLT: Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd 

licensing@denbighshire.gov.uk 

01824 706066 

 

TESTUN: 
 

Datganiad Polisi Trwyddedu 

Arfaethedig 

 
 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 

 I gyflwyno drafft terfynol Datganiad Polisi Trwyddedu'r Cyngor i Aelodau'r 

Pwyllgor Trwyddedu.  
 

2. 

 

2.1 

 
 

 

2.2 
 

CRYNODEB GWEITHREDOL 

 

Un o gyfrifoldebau'r Awdurdod Lleol, wrth weithredu yn rhinwedd ei 

swyddogaeth fel Awdurdod Trwyddedu, ac yn unol ag Adran 5 o’r Ddeddf 

Trwyddedu, yw pennu a chyhoeddi Datganiad Polisi Trwyddedu. 

 

Fel sy'n ofynnol dan ddeddfwriaeth a'r Canllawiau a gyhoeddwyd gan y 

Swyddfa Gartref o dan Adran 182 o’r Ddeddf Drwyddedu, mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgynghori ar a pharatoi Datganiad Polisi Trwyddedu bob 5 

mlynedd o leiaf. 
 

3. 

 

3.1 

PŴER I WNEUD Y PENDERFYNIAD 

 

Adran 5 o Ddeddf Trwyddedu 2003. 
 

4. 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

GWYBODAETH GEFNDIROL 

 

Mae Datganiad Polisi Trwyddedu wedi bod mewn grym yn y Cyngor ers 

2005. 

 

Mae'r Datganiad Polisi Trwyddedu yn sefydlu fframwaith lleol ar gyfer 

gwneud penderfyniadau wrth ystyried ceisiadau am ganiatâd neu 

amrywiadau perthnasol i delerau ac amodau presennol. Mae'r Polisi yn 

bwysig iawn am ei bod yn ofynnol i'r Pwyllgor a’r Is-bwyllgor Trwyddedu i 

roi sylw dyledus iddo, ynghyd â'r Canllawiau a gyhoeddir gan y Swyddfa 

Gartref, wrth bennu cais a wrthwynebir. 
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4.3 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

5.0 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

6.0 

 

6.1 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

Yn ei gyfarfod ym Mawrth 2015 penderfynodd y Pwyllgor Trwyddedu bod 

y Datganiad Polisi Trwyddedu drafft i’w gymeradwyo ar gyfer ymgynghori 

cyhoeddus a bod pŵer yn cael ei ddirprwyo i'r Pennaeth Cynllunio a 

Gwarchod y Cyhoedd i gytuno ar unrhyw newidiadau sy'n codi o'r prosiect 

cydweithredu cyn ymgynghori. 

 

Bydd Aelodau yn cofio o’r cyfarfod ym Mawrth 2015 y pwysleisiwyd tra 

bod rhaid i Ddatganiad Polisi Trwyddedu fod yn unigol i bob awdurdod, 

byddai o gymorth i ymgeiswyr ac awdurdodau cyfrifol fel ei gilydd, pe bai 

rhai yr awdurdodau cyfagos yn cael eu llunio mewn modd tebyg. Am y 

rheswm hwn, lluniodd yr Adain Drwyddedu y polisi yn debyg i rai 

Awdurdodau Trwyddedu eraill ar draws y rhanbarth.  Dim ond mân 

newidiadau sydd i’r cynnwys h.y. cyfeiriadau at ddeddfwriaeth newydd.  

 

Mae’r fersiwn ddiweddaraf ynghlwm yn Atodiad A. 

 

YMGYNGHORIAD 

 

Mae’r fersiwn hwn yn destun ymgynghoriad cyhoeddus sy’n cynnwys: 

 Heddlu Gogledd Cymru  

 Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

 Gwasanaethau Cynllunio 

 Safonau Masnach 

 Iechyd yr Amgylchedd  

 Gwasanaethau Plant 

 Iechyd a Diogelwch 

 Cynrychiolwyr y fasnach drwyddedig leol 

 Cynrychiolwyr o blith busnesau a thrigolion lleol 

 Pob Cynghorydd Sir  

 Cynghorwyr Tref a Chymuned  

 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol  
 

Bydd swyddogion trwyddedu yn rhoi crynodeb ar lafar i'r Aelodau o'r 

sylwadau a dderbynnir. 

 

YSTYRIAETH 

 

Bydd Aelodau yn derbyn fersiwn wedi ei ddiweddaru yn pwysleisio unrhyw 

ddiwygiadau o ganlyniad yng nghyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu ar 8 

Mawrth 2017.  

 

Gofynnir i Aelodau ystyried mabwysiadu’r fersiwn a gyflwynir yn ddibynnol 

ar unrhyw ddiwygiadau terfynol fel sy’n briodol. 

 

 

Nid yw’r Datganiad Polisi Trwyddedu hwn wedi newid yn sylweddol, er 
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6.3 

 

 

 

 

7.0 

 

7.1 

 

 

 

 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gwaetha’r diwygio, o’r fersiwn blaenorol ac felly ni fydd angen 

cymeradwyaeth bellach gan y Cyngor Llawn.  

 

 

ARGYMHELLIAD 

 

Fod Aelodau’n mabwysiadu'r Datganiad Polisi Trwyddedu fel y 

cyflwynwyd ar 8 Mawrth 2017 wedi i unrhyw ddiwygiadau y cytunwyd 

arnynt yn y Pwyllgor Trwyddedu ar 8 Mawrth 2017 gael eu gwneud gan 

swyddogion Trwyddedu. 

 

Fod Datganiad y Polisi Trwyddedu yn cael ei fabwysiadu i’w weithredu o 1 

Ebrill 2017. 
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 1.    CYFLWYNIAD 
 

1.1  CEFNDIR   
  

1.1.1    Dan ddarpariaethau Deddf Trwyddedu 2003, Cyngor Sir Ddinbych yw’r Awdurdod 

Trwyddedu (y cyfeirir ato yn y ddogfen hon fel “yr awdurdod trwyddedu”) sydd yn 

gyfrifol am ganiatáu Trwyddedau Eiddo, Tystysgrifau Eiddo Clwb a Thrwyddedau 
Personol yn Sir Ddinbych.    

  

1.1.2     Mae Deddf Trwyddedu 2003 (“y Ddeddf”) yn gofyn i awdurdod trwyddedu bennu a 

chyhoeddi datganiad polisi trwyddedu (“y polisi”) bob pum mlynedd o leiaf.  Llunnir y 

polisi hwn dan Adran 5 y Ddeddf ac yn unol â’r canllawiau a gyhoeddwyd gan yr 

Ysgrifennydd Gwladol dan Adran 182 y Ddeddf (“y Canllawiau”) i awdurdodau 

trwyddedu ar gyflawni eu swyddogaethau dan y Ddeddf.     

  

1.1.3       Mae’r awdurdod trwyddedu wedi’i rwymo gan y Ddeddf ac unrhyw reoliadau a wneir 
dan y Ddeddf. Rhaid i’r awdurdod trwyddedu ‘roi ystyriaeth’ i’r Canllawiau a 

gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Pe bai’r awdurdod trwyddedu yn pennu fod 

hynny’n briodol, gall wyro oddi wrth y Canllawiau os oes ganddo reswm da dros wneud 
hynny ac os yw’n gallu darparu rhesymau llawn.    

  

1.1.4        Yn unol â gofynion y Ddeddf, roedd y Polisi Trwyddedu drafft yn amodol ar ymgynghoriad 

ffurfiol gyda Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, pobl/cyrff sy’n cynrychioli busnesau a phreswylwyr yn 

y sir a phobl/cyrff sy’n cynrychioli deiliaid trwydded/tystysgrifau cyfredol.   

  

1.1.5     Wrth fabwysiadu’r polisi hwn, mae’r awdurdod trwyddedu yn cydnabod anghenion 

preswylwyr am amgylchedd diogel, iach a chynaliadwy i fyw a gweithio ynddo yn ogystal 

â phwysigrwydd eiddo adloniant a hamdden sy’n cael eu rhedeg yn dda i economi a 
diwydiant twristiaeth Sir Ddinbych.  

  

1.1.6       Mabwysiadwyd y polisi gan Gyngor Sir Ddinbych ar [INSERT DATE WHEN ADOPTED] ar 

ôl ystyried y sylwadau a dderbyniwyd gan y rhai yr ymgynghorwyd â hwy.  Bydd y polisi 

yn dod i rym ar y diwrnod hwn ac yn aros mewn grym hyd nes y pennir bod proses 
statudol neu adolygu ac ymgynghori arall yn angenrheidiol. Bydd yr awdurdod 

trwyddedu yn parhau i adolygu’r polisi gan wneud unrhyw welliannau y bydd yn eu 

hystyried yn briodol er mwyn cefnogi’r amcanion trwyddedu. Cyhoeddir unrhyw 

welliannau ar ffurf datganiad polisi newydd neu, os yn briodol, drwy gyhoeddi’r newid  

  

1.1.7 Bydd y polisi fel arfer yn berthnasol i unrhyw gais am drwydded y gwnaed penderfyniad 

yn ei gylch ar ôl y dyddiad pan benderfynodd yr awdurdod trwyddedu wneud y polisïau 
hyn yn weithredol, waeth beth oedd y dyddiad pan wnaed y cais.  

  

1.1.8      Mae’r datganiadau polisi allweddol wedi’u hamlygu mewn blychau â lliw cysgod. 
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1.2 PROFFIL YR AWDURDOD  

  

1.2.1 Mae Sir Ddinbych yn ymestyn dros ardal o 844 km2 ac yn cynnwys poblogaeth o tua 94,000.     

  

1.2.2  Mae economi Sir Ddinbych yn amrywiol. Yn ardal ogleddol a mwy trefol y sir mae trefi 

glan y môr y Rhyl a Phrestatyn yn ganolfannau blaenllaw a’r prif gyflogwyr yw’r sectorau 
adwerthu, hamdden a thwristiaeth, gan fod Sir Ddinbych yn gyrchfan twristiaid 

boblogaidd. Mae’r economi hwyr y nos wedi’i ganoli’n bennaf ar hyd y llain arfordirol 
yn nhrefi’r Rhyl a Phrestatyn ac mae gan y prif drefi eraill, sef Llanelwy, Dinbych, 

Rhuthun, Corwen a Llangollen siâr debyg o eiddo trwyddedig. 

  

1.2.3   Yn Sir Ddinbych mae tua 2000 o eiddo wedi’u trwyddedu dan Ddeddf Trwyddedu 

  2003 gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi’u trwyddedu i gyflenwi alcohol i’w yfed 

  ar ac/neu oddi ar yr eiddo a’r rhai hynny sydd wedi’u trwyddedu i ddarparu lluniaeth 

   hwyr y nos. Mae’r awdurdod yn derbyn dros 300 hysbysiad o ddigwyddiad dros dro  

   bob blwyddyn ar gyfer cynnal digwyddiadau adloniant rheoledig dros dro ac/neu  

    werthu  alcohol. 
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 2.  CWPMPAS A GRADDAU 
 

2.1       Pwrpas y datganiad polisi trwyddedu hwn yw amlinellu’r  polisïau fydd yn   

cael eu gweithredu gan yr awdurdod trwyddedu wrth  iddo ymgymryd â’i  

swyddogaethau trwyddedu, h.y. wrth  reoleiddio gweithgareddau  trwyddedig 

mewn eiddo trwyddedig  gan glybiau cymwys ac mewn digwyddiadau dros dro o 
fewn telerau’r Ddeddf.  Cyfeirir at y Ddeddf er hwyluso dealltwriaeth ond nid oes 

bwriad i’r datganiad fod yn grynodeb wedi’i symleiddio o’r gyfraith.  Gellir dod o 

hyd i restr o’r termau a ddefnyddir yn y Ddeddf ac yn y polisi hwn yn  Atodiad 1 

 

2.2         Mae’r Ddeddf yn diffinio gweithgareddau trwyddedig fel:-  

 

2.3 Manwerthu alcohol – Diffinnir “manwerthu” alcohol yn Adran 192 y Ddeddf.  Mae 

                     alcohol yn golygu gwirodydd, gwin, cwrw,  seidr   neu unrhyw wirod alcoholaidd  

                     sydd wedi’i eplesu neu ei ddistyllu.  Gwerthiant drwy fanwerthu yw unrhyw 

                     werthiant alcohol ar wahân i werthiant i fusnes neu glwb i’w werthu ymlaen i 

                     gwsmeriaid h.y. cyfanwerthu alcohol.  

 

2.4       Cyflenwi alcohol gan glwb neu ar ei ran, neu yn ôl archeb aelod o'r clwb – mae  

             cyflenwad alcohol clwb yn eiddo i’r holl aelodau ac felly mae cyflenwi i aelod yn  

             weithgaredd trwyddedig ar wahân.    

 

2.5 Darpariaeth adloniant wedi’i reoleiddio - Mae Atodlen 1 y Ddeddf yn amlinellu pa  

             weithgareddau y dylid eu hystyried yn ddarpariaeth adloniant rheoledig a pha rai sydd 

             ddim ac sydd felly wedi’u heithrio rhag elfennau adloniant rheoledig y drefn drwyddedu.     

 

2.6      Y disgrifiad o weithgareddau adloniant sy’n drwyddedig o dan y ddeddf yw: 

• Perfformiad o ddrama;  

• Dangos ffilm;  

• Digwyddiadau chwaraeon dan do;  

• Adloniant bocsio neu reslo;  

• Perfformio cerddoriaeth fyw;  

• Chwarae unrhyw gerddoriaeth wedi’i recordio;  

• Perfformiadau dawns; ac  

• Adloniant o ddisgrifiad tebyg i berfformio cerddoriaeth fyw, chwarae unrhyw 

gerddoriaeth wedi’i recordio neu berfformiadau dawns.   

 

2.7   Er mwyn bod yn drwyddedig, mae angen i un neu fwy o'r gweithgareddau hyn gael  

 eu darparu (yn rhannol o leiaf) i bwrpas adlonni cynulleidfa; rhaid iddynt gael eu cynnal  

 ar eiddo sydd ar gael i ddiben galluogi'r gweithgaredd hwnnw; a rhaid iddynt naill ai   

 

• gael eu cynnal ym mhresenoldeb cynulleidfa gyhoeddus, neu 

• os yw’r gweithgaredd yn cael ei gynnal yn breifat,  bod tâl yn cael ei godi gyda’r bwriad 
o wneud elw. 
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2.8 Gwnaeth Deddf Dadreoli 2015 gryn newidiadau i’r diffiniad o adloniant wedi’i 

reoleiddio. Mae rhagor o wybodaeth am y newidiadau hyn â’r newidiadau a 

wnaed yn dilyn Deddf Cerddoriaeth Fyw 2012 ar gael yn Atodiad 2.  

  

2.9 Darpariaeth lluniaeth hwyr y nos - Mae Atodlen 2 y Ddeddf yn amlinellu pa 
weithgareddau y dylid eu hystyried yn ddarpariaeth lluniaeth hwyr y nos a’r 

gweithgareddau sydd ddim. Mae darpariaethau Deddf Dadreoli 2015 yn 

caniatáu i awdurdod trwyddedu eithrio cyflenwi bwyd poeth neu ddiod boeth 
os yw’n digwydd mewn ardal ddynodedig, ar neu o  eiddo dynodedig ac yn ystod 

amseroedd dynodedig.    

  

2.10  NID yw’r awdurdod trwyddedu wedi dynodi ardal o fewn sir Sir Ddinbych ar gyfer  
cyflenwad eithriedig o luniaeth hwyr yn y nos.  
  

    

2.11 Mae’n drosedd dan Adran 136 y Ddeddf i ymgymryd ag unrhyw un o’r 

gweithgareddau trwyddedig uchod heb drwydded neu awdurdodiad arall dan y 

Ddeddf.    

  

2.12 Dyma’r mathau o awdurdodiad neu ganiatâd y mae’r Ddeddf yn gofyn i’r 
awdurdod trwyddedu eu rheoleiddio:-  

• Trwyddedau eiddo – i ddefnyddio eiddo ar gyfer gweithgareddau trwyddedig.  

• Tystysgrifau eiddo clwb - i alluogi clwb cymwys i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
clwb cymwys. 

• Hysbysiadau digwyddiad dros dro – i gynnal gweithgareddau trwyddedig mewn 

digwyddiad dros dro.  

• Trwyddedau personol – i werthu neu awdurdodi gwerthiant alcohol o eiddo sydd â 

thrwydded eiddo.  

  

2.13  Wrth ymgymryd â’i swyddogaethau dan y Ddeddf, dylai’r awdurdod trwyddedu geisio 
hyrwyddo’r pedwar amcan trwyddedu a gynhwysir yn y Ddeddf gan roi’r un pwyslais 

ar bwysigrwydd y pedwar.  Dyma’r pedwar amcan:    

• Atal trosedd ac anhrefn  

• Diogelwch y cyhoedd  

• Atal niwsans cyhoeddus  

• Amddiffyn plant rhag niwed  

  

2.14  Bydd yr awdurdod trwyddedu yn ymgymryd â’i swyddogaethau trwyddedu mewn modd   
sydd yn : 

• sicrhau diogelwch cyhoeddus,   

• cefnogi eiddo sy’n cael eu rheoli’n dda, ble mae deiliaid trwydded yn dangos 
sensitifrwydd tuag at effaith bosib gweithgareddau trwyddedig ar breswylwyr lleol a 

busnesau eraill,   

• cefnogi eiddo sydd yn hyrwyddo ffyrdd iachach o fyw ac yfed alcohol yn gyfrifol, ac yn  

• gwarchod preswylwyr rhag unrhyw effeithiau andwyol.  
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2.15  All y broses drwyddedu geisio gwneud dim mwy na rheoli’r mesurau hynny sydd o fewn 

rheolaeth deilydd y drwydded ac ‘yng nghyffiniau’ yr eiddo.  Bydd yr amodau sydd 
ynghlwm â gwahanol awdurdodiadau felly yn canolbwyntio ar:-  

• Faterion o fewn rheolaeth deiliaid trwydded unigol ac eraill sydd wedi derbyn unrhyw 
awdurdodiad perthnasol.  

• Yr eiddo a’r lleoedd sy’n cael eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau trwyddedig a’r 

cyffiniau.  

• Effaith uniongyrchol y gweithgareddau a gynhelir yn yr eiddo trwyddedig ar aelodau’r 
cyhoedd sy’n byw, yn gweithio neu’n ymgymryd â gweithgareddau arferol yn yr ardal 
dan sylw.  
  

2.16 Bydd pob cais a ystyrir gan yr awdurdod trwyddedu dan y polisi hwn yn cael ei 

ystyried yn ôl ei rinweddau unigol. Ni fydd unrhyw beth yn y polisi hwn yn 
tanseilio hawliau unrhyw unigolyn i wneud cais am wahanol fathau o ganiatâd 

dan y Ddeddf ac i unrhyw gais o’r fath gael ei ystyried yn ôl ei rinweddau unigol.  

  

2.17 Ni fydd dim yn y polisi hwn yn gorbwyso hawl unrhyw berson i gyflwyno 

sylwadau ar unrhyw gais neu geisio adolygu trwydded neu dystysgrif os oes 
ganddynt yr hawl i wneud hynny dan y Ddeddf. Fodd bynnag, ni fydd yn cynnwys 

ceisiadau na sylwadau a ystyrir yn wamal, yn flinderus neu’n ailadroddus.  

  

2.18 Os yw’n ystyried fod hynny’n briodol, gall yr awdurdod trwyddedu wyro oddi 
wrth ei ddatganiad polisi trwyddedu os yw amgylchiadau unigol achos yn 

teilyngu penderfyniad o’r fath er budd hyrwyddo’r amcanion trwyddedu.    
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3.     YR AMCANION TRWYDDEDU   
  

3.0.1  Wrth ymgymryd â’i swyddogaethau dan y Ddeddf, dylai’r awdurdod trwyddedu geisio 
hyrwyddo’r pedwar amcan trwyddedu a gynhwysir yn y Ddeddf gan roi’r un pwyslais ar 

bwysigrwydd y pedwar.  Dyma’r pedwar amcan:    

• Atal trosedd ac anhrefn  

• Diogelwch y cyhoedd  

• Atal niwsans cyhoeddus  

• Amddiffyn plant rhag niwed  

  

3.0.2  Yr amcanion trwyddedu yw’r prif ystyriaethau y bydd angen i’r awdurdod trwyddedu 
roi sylw iddynt wrth benderfynu ar gais a wneir dan y Ddeddf, a bydd unrhyw amodau 

cysylltiedig yn rhai priodol a chymesur er mwyn gyflawni’r amcanion trwyddedu.  

  

 

3.0.4 Wrth ymgymryd â’i swyddogaethau trwyddedu, bydd yr awdurdod trwyddedu yn 

defnyddio ystod lawn o fesurau gan gynnwys ei reolaethau cynllunio a’i reolaeth 
trafnidiaeth a bydd yn ystyried deddfwriaeth, strategaethau a pholisïau a allent effeithio 

ar hyrwyddiad yr amcanion trwyddedu. Mae’r rhain yn cynnwys:- 

•   Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014  

• Deddf Cydraddoldeb 2010  

• Deddf Trosedd a Diogelwch 2010   

• Deddf Plismona a Throsedd 2009  

• Deddf Iechyd 2006  

• Deddf Lleihau Troseddu Treisgar 2006  

• Deddf Gamblo 2005  

• Deddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990  

• Deddf Sŵn 1996  

• Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1874  

• Cyfarwyddeb Gwasanaethau’r Undeb Ewropeaidd  

• Cod Cydymffurfio Rheoleiddwyr  

• Polisi Gorfodaeth Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd  Cyngor Sir Ddinbych    

• Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Sir Ddinbych  

  

Noder:  - Os yw’r gyfraith bresennol eisoes yn rhoi dyletswydd statudol ar ymgeiswyr,  

ni fydd y Cyngor yn gosod yr un dyletswyddau neu rai tebyg ar ffurf amod ar drwydded 
yr eiddo, y deilydd na’r clwb.  

  

  

  

3.0.3  Mae pob amcan yr un mor bwysig â'i gilydd. Byddant yn cael eu hystyried mewn 

perthynas â materion sy’n canolbwyntio ar yr eiddo neu sydd o fewn rheolaeth 
deilydd y drwydded a’r effaith y mae gweithgareddau’r busnes hwnnw yn ei gael ar 

yr ardal gyfagos.  
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3.0.5 Bydd yr awdurdod trwyddedu yn parhau i weithio mewn partneriaeth â’r heddlu a’r 

gwasanaeth tân, busnesau lleol, cynlluniau Gwarchod Tafarndai, cynrychiolwyr y 

gymuned a phobl leol i fodloni’r amcanion hyn.  

  

3.0.6  Mae’r awdurdod trwyddedu'n cydnabod bod y diwydiant adloniant yn Sir Ddinbych yn 
cyfrannu at yr economi leol. Mae’n denu twristiaid ac ymwelwyr, yn creu trefi a 

chymunedau bywiog ac yn gyflogwr mawr. Mae gan feddianwyr eiddo masnachol hefyd 

hawl cyfiawn i ddisgwyl amgylchedd atyniadol a chynaliadwy ar gyfer eu busnesau. Ond 
rhaid cydbwyso hyn gydag anghenion y boblogaeth breswyl y mae dyletswydd ar yr 

awdurdod trwyddedu i warchod eu hamwynderau.   

  

3.0.7  Bydd y Cyngor hefyd yn rhoi sylw i ystyriaethau ehangach sydd yn effeithio ar 

amwynderau unrhyw ardal. Mae’r rhain yn cynnwys sbwriel a baeddu, sŵn, trosedd ar 

y stryd a gallu’r seilwaith ac adnoddau’r sir ac adnoddau’r heddlu i ymdopi  â’r 

mewnlifiad o ymwelwyr, yn enwedig yn ystod y nos.  
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3.1     ATAL TROSEDD AC ANHREFN  
  

3.1.1  Mae atal trosedd ac anhrefn yn amcan yn Neddf Trwyddedu 2003 ac yn gyfrifoldeb pwysig ar 
Gyngor Sir Ddinbych dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998.   

  

3.1.2  Mae hyrwyddo’r amcan trwyddedu o atal trosedd ac anhrefn yn rhoi cyfrifoldeb ar 

ddeiliaid trwyddedau i fod yn bartneriaid allweddol yng nghyflawniad yr amcan hwn.  

Felly, mae’n bwysig bod ymgeisydd am drwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb yn 
gallu dangos i’r awdurdod trwyddedu y camau ymarferol fydd yn cael eu cymryd er 

mwyn hyrwyddo'r amcan hwn.  

 

3.1.3  Bydd yr awdurdod trwyddedu hefyd yn rhoi ystyriaeth i Ddeddf Trosedd ac Anrhefn 1998 

sydd yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau trwyddedu i atal/lleihau trosedd ac anhrefn yn eu 

hardaloedd.    

3.1.4   Bydd yr awdurdod trwyddedu yn ystyried sylwadau Heddlu Gogledd Cymru fel y brif 

ffynhonnell o gyngor ar drosedd ac anhrefn.      

3.1.5  Mae’r Awdurdod Trwyddedu yn disgwyl i bob eiddo fabwysiadu polisi gwirio oedran megis 
Her 21 neu Her 25.  
  

CYFFURIAU   
 

3.1.6  Dylai ymgeiswyr ystyried y bydd efallai angen gosod amodau arbennig ar rai mathau 

penodol o leoliadau  er mwyn lleihau'r posibilrwydd y bydd cyffuriau’n cael eu gwerthu 

a’u defnyddio yno.   

3.1.7  Mae cyffuriau’n newid y ffordd y mae pobl yn ymddwyn, felly rheolir eu dosbarthiad a’u 

meddiant gan y gyfraith. Mae cyffuriau rheoledig fel arfer yn cael eu cynhyrchu a’u 

cyflenwi’n anghyfreithlon, sydd yn denu cysylltiad troseddol o ran eu dosbarthiad. Mae 
cyffuriau a gynhyrchir yn anghyfreithlon yn aml yn amrywio o ran ansawdd a chryfder. 

Mae hyn yn rhoi pobl sydd yn cymryd cyffuriau o’r fath mewn perygl.  

  

3.1.8  Mae’r awdurdod trwyddedu yn cydnabod nad yw’r defnydd o gyffuriau gan bobl mewn 

amgylchedd clwb yn berthnasol i bob eiddo trwyddedig. Fodd bynnag, gall nifer o 
leoliadau adloniant megis clybiau nos a lleoliadau dawnsio fod yn boblogaidd gyda 

defnyddwyr a chyflenwyr cyffuriau.  

3.1.9  Bydd yr awdurdod trwyddedu yn disgwyl i ddeiliaid trwyddedau gymryd pob cam 
rhesymol i atal cyffuriau rhag mynd i’r eiddo trwyddedig, i gymryd camau priodol i atal 
camddefnyddio cyffuriau yn yr eiddo a dilyn camau ymarferol i atal trasiedïau o ganlyniad 
i gamddefnyddio cyffuriau.  
  

3.1.10  Bydd yr awdurdod trwyddedu yn disgwyl i’r ymgeisydd nodi unrhyw faterion penodol (gan 

ystyried y math penodol o eiddo ac/neu weithgareddau) sy’n ymwneud â chyffuriau’n 

cael eu cludo i, ac yn cael eu defnyddio yn eu heiddo, ac amlinellu yn eu hatodlen 

weithredu sut y byddant yn ymdrin â materion o’r fath.  
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GORUCHWYLWYR DRYSAU (PERSONÉL DIOGELWCH TRWYDDEDIG)  

3.1.11   Mae’r awdurdod trwyddedu yn ystyried y bydd rhai mathau penodol o eiddo angen 

goruchwyliaeth er mwyn hyrwyddo gostyngiad mewn trosedd ac anhrefn ac er mwyn 
i’r eiddo weithredu’n fwy diogel yn gyffredinol.  

 

 3.1.12  Os derbynnir sylwadau perthnasol, efallai y bydd yr awdurdod trwyddedu yn gosod 
amod bod angen cyflogi goruchwylwyr drysau (wedi’u cymeradwyo gan yr 
Awdurdod Diwydiant Diogelwch) yn yr eiddo naill ai bob amser neu ar amseroedd 
pan fo gweithgareddau trwyddedig penodol yn cael eu cynnal. Pennir niferoedd a 
chymhareb goruchwylwyr gan yr awdurdod trwyddedu.  
  

  

 GORCHMYNION MANNAU CYHOEDDUS DYNODEDIG  

3.1.13  Mae’r awdurdod yn cefnogi’r defnydd o Orchmynion Mannau Cyhoeddus Dynodedig 

(GMCD) a’r pŵer newydd i gyflwyno gorchymyn gwarchod man cyhoeddus (GGMC) fel 

teclyn i atal trosedd ac anhrefn sydd yn gysylltiedig ag alcohol ar y strydoedd.   

 

3.1.14  Mae’r awdurdod yn disgwyl y bydd eiddo sy’n gweithredu mewn ardaloedd lle mae 
GMCD/GGMC ar waith wedi sefydlu mesurau i sicrhau nad yw eu cwsmeriaid yn 
cyfrannu at ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag yfed.  
  

  

 TRWYDDEDAU PERSONOL    

3.1.15  Mae’r awdurdod trwyddedu’n cydnabod mai ychydig iawn o ddisgresiwn sydd ganddo 
o ran caniatáu trwyddedau personol. Yn gyffredinol, cyn belled bod gan ymgeisydd 

gymhwyster wedi’i gymeradwyo gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon (DCMS) ac nad oes ganddo euogfarnau troseddol difrifol, rhaid caniatáu’r 

cais.  

  

3.1.16  Gall Heddlu Gogledd Cymru wrthwynebu’r cais os oes gan ymgeisydd euogfarn 

berthnasol. Os bydd yr heddlu’n cyflwyno gwrthwynebiad, cynhelir gwrandawiad gan 
Is-bwyllgor Trwyddedu’r awdurdod trwyddedu.  

  

3.1.17  Mewn unrhyw wrandawiad, bydd aelodau’n ystyried yn ofalus a fydd caniatáu’r 
drwydded er lles yr amcan trosedd ac anhrefn. Bydd yn ystyried difrifoldeb a 
pherthnasedd yr euogfarn(au), y cyfnod sydd wedi mynd heibio ers cyflawni’r 
trosedd(au) ac unrhyw amgylchiadau lliniarol.  Caniateir y cais dim ond os bydd 
yr is-bwyllgor yn fodlon y byddai gwneud hynny yn hyrwyddo’r amcan hwn.  
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3.2 DIOGELWCH Y CYHOEDD  
  

3.2.1  Mae’r amcan trwyddedu ‘diogelwch y cyhoedd’ yn ymwneud â diogelwch corfforol pobl 
sy’n defnyddio’r eiddo perthnasol.  Mae diogelwch corfforol yn cynnwys atal 

damweiniau ac anafiadau a niwed uniongyrchol arall all ddigwydd o ganlyniad i yfed 

alcohol. Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag effeithiau alcohol ar iechyd yng Nghymru, 
gweler Atodiad 3.      

  

3.2.2  Mae ar ddeiliaid trwydded gyfrifoldeb i sicrhau diogelwch y rhai sydd yn defnyddio eu 

heidio fel rhan o’u dyletswyddau dan y Ddeddf.  Mae’r rhain yn cynnwys (ond nid yn 

gyfyngedig i) diogelwch tân, mynediad ar gyfer y gwasanaethau brys, gwaredu gwastraff 
yn briodol ac yn aml a defnyddio TCC ac ati.    

  

3.2.3  Mae’r awdurdod trwyddedu wedi ymrwymo i sicrhau nad yw diogelwch unrhyw 
berson sydd yn ymweld ag eiddo trwyddedig, neu’n gweithio mewn eiddo trwyddedig, 
dan fygythiad.  
  

3.2.4   Bydd yr awdurdod trwyddedu yn disgwyl i eiddo fod wedi’i adeiladu, ei gynnal a’i 

reoli yn unol â safonau diogelwch cydnabyddedig, a bydd yn disgwyl i’r ymgeisydd roi 

sylw i ofynion iechyd a diogelwch yn y gwaith ac i ddeddfwriaeth diogelwch tân.   

3.2.5  Bydd yr awdurdod trwyddedu yn rhoi ystyriaeth benodol i sylwadau gan Wasanaeth 

Tân ac Achub Gogledd Cymru, Heddlu Gogledd Cymru ac Uned Iechyd yr Amgylchedd 

Cyngor Sir Ddinbych i benderfynu a yw'r mesurau arfaethedig yn addas er mwyn 

sicrhau diogelwch y cyhoedd.  

3.2.6  Os yw’r awdurdod trwyddedu yn ystyried nad yw dyletswyddau iechyd a diogelwch 

cyffredinol yn ddigon penodol ar gyfer gweithgareddau trwyddedig, gall ychwanegu 

amodau er mwyn hyrwyddo diogelwch cyhoeddus os yw’n briodol gwneud hynny ar 

ôl derbyn sylwadau.   

 

3.2.7  Pan fydd gweithgareddau’n cael eu trefnu gan wirfoddolwyr neu bwyllgor clwb neu 

gymdeithas, ystyria’r awdurdod trwyddedu mai arfer da yw sicrhau’r un lefel o 

amddiffyniad iechyd a diogelwch a phe bai  perthynas cyflogwr/cyflogai yn bodoli. 

3.2.8  Mae’r awdurdod trwyddedu yn disgwyl i drefnwyr unrhyw ddigwyddiad ar raddfa 
fawr, lle bydd gweithgareddau trwyddedig yn cael eu cynnal, baratoi cynllun rheoli 
digwyddiad sy’n cynnwys asesiadau risg priodol.  Cynghorir trefnwyr digwyddiadau ar 
raddfa fawr lle bydd gweithgareddau trwyddedig yn digwydd i gysylltu â Thîm 
Digwyddiadau Sir Ddinbych ar y cam cynllunio. Efallai y bydd cyfarfod o’r Grŵp 
Ymgynghori Diogelwch yn briodol dan rai amgylchiadau. 
  

3.2.9  Ble bo hynny’n briodol er mwyn diogelu’r cyhoedd, bydd yr awdurdod trwyddedu yn 

cynnwys mewn Trwydded Eiddo/Tystysgrif Eiddo Clwb gyfanswm nifer y bobl y  gellir 

rhoi mynediad iddynt. Pennir y ffigwr hwn mewn ymgynghoriad â Gwasanaeth Tân ac 

Achub Gogledd Cymru ar ôl derbyn sylwadau ganddynt.   
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3.3      ATAL NIWSANS CYHOEDDUS  
  

3.3.1  Rhoddir ystyr statudol i niwsans cyhoeddus mewn sawl darn o ddeddfwriaeth ond ni 

chaiff ei ddiffinio’n fanwl yn y Ddeddf a chedwir ei ystyr cyfraith gyffredin ehangach. 

  

3.3.2  Mewn amgylchiadau priodol, gall niwsans cyhoeddus gynnwys gostyngiad yn 
amwynderau ac amgylchedd byw a gweithio  pobl eraill  yn ardal yr eiddo trwyddedig.  
  

3.3.3       Gall niwsans cyhoeddus gynnwys:   

●Sŵn o eiddo                      ●Llygredd golau  

      ●Ysbwriel        ● Arogleuon andwyol   

      ●Parcio Ceir       ● Ymddygiad/Anhrefn  

  

3.3.4  
Mae’r awdurdod trwyddedu wedi ymrwymo i sicrhau nad yw mwynderau ac amgylchedd 
byw pobl eraill sy’n byw ac yn gweithio yn ardal yr eiddo trwyddedig dan fygythiad.  
  

3.3.5  Wrth ystyried effaith bosib eiddo trwyddedig ar yr ardal gyfagos bydd yr Awdurdod 
Trwyddedu yn ystyried:    

• y gweithgareddau trwyddedig y gwnaed cais amdano   

• yr oriau gweithredu y gwnaed cais amdanynt  

• capasiti’r eiddo   

• cymeriad yr ardal, a  

• pha mor agos ydyw at breswylwyr lleol.  
  

3.3.6  Ni fydd yr awdurdod trwyddedu yn gosod amodau ar eiddo trwyddedig na all deilydd y 

drwydded  eu rheoli’n uniongyrchol, nac ar faterion nad ydynt yn berthnasol i gyffiniau 

uniongyrchol yr eiddo.  

3.3.7  Dan y Ddeddf, mae gan Heddlu Gogledd Cymru bwerau i reoli sŵn o’r eiddo.  Os bydd 

angen iddynt ddefnyddio’r pwerau hyn gallant gysylltu, os yw’n ymarferol, gyda’r 

awdurdod trwyddedu yn unol â’r protocol ar gyd orfodaeth sydd i’w weld yn Atodiad 4.  

  

 

3.3.8  
Mae sŵn ac aflonyddwch  yn deillio o ymddygiad cwsmeriaid sydd yn mynd i’r eiddo neu’n 
gadael yr eiddo yn fater o gyfrifoldeb personol ac yn destun gorfodaeth y ddeddfwriaeth 
anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol berthnasol ar ran yr heddlu. 
  

3.3.9  

Bydd yr awdurdod trwyddedu yn cydbwyso’r posibilrwydd o aflonyddwch cyfyngedig 
mewn cymdogaethau gyda'r angen i annog a hyrwyddo cerddoriaeth fyw, dawns a theatr.  
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3.4  AMDDIFFYN PLANT RHAG NIWED  
  

3.4.1  Mae’r amcan amddiffyn plant rhag niwed yn ymwneud â’u hamddiffyn rhag niwed 

moesol, seicolegol a chorfforol.  Mae hyn yn cynnwys nid yn unig amddiffyn plant rhag 
y niwed sy’n uniongyrchol gysylltiedig ag yfed alcohol ond hefyd eu hamddiffyn rhag 

ecsbloetiaeth rywiol a niwed ehangach megis dinoethiad i iaith anweddus ac adloniant 

oedolion. 

  

3.4.2  Mae’r awdurdod trwyddedu yn cydnabod bod y Ddeddf yn caniatáu i blant gael 
mynediad agored i bob eiddo trwyddedig, yn amodol ar ddisgresiwn deilydd y drwydded 

ac unrhyw amodau a osodir ar y drwydded.  

  

3.4.3  Ni fydd mynediad plant i eiddo o bob math yn gyfyngedig oni bai yr ystyrir ei bod yn 
angenrheidiol gwneud hynny er mwyn eu hamddiffyn rhag niwed.  
  

3.4.4  Ni fydd yr awdurdod trwyddedu yn dymuno gosod amodau’n datgan yn benodol y dylai plant 

gael mynediad i eiddo trwyddedig. Dylai hynny barhau i fod yn fater o ddisgresiwn i ddeilydd 

trwydded yr eiddo dan sylw,  ar yr amod nad oes unrhyw wrthdaro â’r amcan trwyddedu o 

amddiffyn plant rhag niwed.  

 

3.4.5  
Wrth ystyried ceisiadau am drwyddedau eiddo bydd yr awdurdod trwyddedu’n ystyried 
hanes blaenorol eiddo penodol a natur y gweithgareddau y bwriedir eu darparu, er 
enghraifft:   

• Os cafwyd euogfarnau am weini alcohol i blant dan oed neu os oes gan eiddo enw 
drwg am yfed dan oed;  

• Os oes gan eiddo gysylltiad â delio neu gymryd cyffuriau;  

• Os oes yna elfen gref o gamblo yn yr eiddo; (nid yw hyn yn cynnwys eiddo sydd â  
nifer fechan o beiriannau chwarae gemau am wobrau ariannol);  

• Os darperir adloniant  ar gyfer oedolion neu o  natur rywiol . 

 

3.4.6  
Mewn achosion o’r fath, efallai y bydd yr awdurdod trwyddedu yn gosod amodau ar 
drwydded i:-  

• Gyfyngu ar yr oriau y mae plant yn gallu bod yn bresennol  

• Cyfyngu ar oedran pobl a ganiateir yn yr eiddo  

• Gofyn am bresenoldeb oedolyn gyda phlant  

• Cyfyngu neu wahardd mynediad pan fo gweithgareddau penodol yn cael eu cynnal  

3.4.7  Os oes peiriannau chwarae gemau a gemau siawns gyfartal  mewn eiddo trwyddedig, bydd 

rhaid i’r awdurdod trwyddedu a’r Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig (GED) fonitro presenoldeb 

plant. 

3.4.8  Os oes nifer fawr o blant yn debygol o fod yn bresennol mewn unrhyw eiddo trwyddedig, 

neu pan fo perfformwyr ar gyfer plant yn bresennol mewn eiddo trwyddedig, efallai y bydd 

yr awdurdod trwyddedu angen i nifer priodol o oedolion cyfrifol (a fydd wedi darparu 
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tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd boddhaol) fod yn bresennol er mwyn sicrhau eu 

diogelwch a’u hamddiffyn rhag niwed.   

 

3.4.9  

 

Os caniateir i ffilmiau gael eu dangos, rhaid i’r drwydded neu’r dystysgrif gynnwys amod fydd 

yn cyfyngu mynediad dim ond i’r rheiny sydd yn bodloni’r cyfyngiad oedran gofynnol yn unol 

ag unrhyw dystysgrif a roddir gan y British Board of Film Classification neu mewn achosion 

penodol.  

 

3.4.10  

  

Ni chaiff ffilmiau sy’n debygol o ysgogi/achosi’r canlynol eu dangos mewn eiddo 

trwyddedig:   

• Anhrefn;   

• Casineb neu drais yn erbyn unrhyw garfan o’r cyhoedd ar sail lliw, hil neu darddiad 
ethnig neu genedlaethol, anabledd, credoau crefyddol, cyfeiriadedd rhywiol neu 
ryw.   

3.4.11  Dylai ymgeiswyr sy’n gwneud cais am drwydded i gyflenwi alcohol fel rhan o wasanaeth  
danfon alcohol gynnwys gweithdrefnau yn eu hatodlen weithredu y maent yn bwriadu eu 
gweithredu i sicrhau bod:  

• Y sawl y maent yn gwerthu’r alcohol iddynt dros 18;   

• Bod alcohol yn cael ei ddanfon i berson dros 18 yn unig; a    

• Bod trywydd clir o ddogfennau am y broses archebu - o wneud yr archeb i ddanfon y 
cynnyrch - yn cael ei gynnal (gydag amseroedd a llofnodion) a’u bod ar gael i’w 
harchwilio gan swyddog awdurdodedig.  

  

  
ADLONIANT OEDOLION  

3.4.12     Os yw’r gweithgareddau y bwriedir eu cynnal o dan y drwydded yn cynnwys rhai o natur 

rywiol (e.e. stripio, gweinyddesau barrant a dawnsio bwrdd) bydd yr awdurdod 

trwyddedu yn ystyried y posibilrwydd y gallai fod cynnydd yn y risg i’r amcanion 
trwyddedu.   

3.4.13  Ni fydd yr awdurdod trwyddedu fel arfer yn caniatáu trwyddedau sy’n cynnwys elfen rywiol 
ger ysgolion, meithrinfeydd, addoldai, ysbytai, clybiau ieuenctid ac eiddo sensitif eraill y mae 
nifer sylweddol o blant yn debygol o’u mynychu.  

 

 

3.4.14  Os caiff trwyddedau o’r fath eu caniatáu bydd amodau’n cael eu gosod os bydd angen gyda’r 
nod o sicrhau na chaiff plant fynediad i'r eiddo ac na allant weld y gweithgareddau hyn na 
hysbysebion amdanynt, yn ogystal ag unrhyw amodau eraill sy’n angenrheidiol i atal 
problemau trosedd ac anhrefn.   

3.4.15  Os nad yw cais am drwydded eiddo neu dystysgrif clwb yn cyfeirio’n benodol at adloniant 
oedolion o unrhyw fath, bydd y drwydded neu'r dystysgrif yn nodi nad yw adloniant oedolion 
yn cael ei awdurdodi.  
  

3.4.16  Rhaid i unrhyw eiddo a ddefnyddir ar fwy na 12 achlysur o fewn cyfnod o 12 mis i ddarparu 
unrhyw adloniant rhywiol perthnasol gael ei drwyddedu fel Lleoliad Adloniant Rhywiol. Mae 
adloniant rhywiol perthnasol yn cynnwys: dawnsio glin, dawnsio polyn, dawnsio bwrdd, 
sioeau stripio, sioeau sbecian a sioeau rhyw byw. 
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4. EFFAITH GRONNUS, GORCHMYNION CYFYNGU AR WERTHU 

ALCOHOL YN FUAN YN Y BORE A’R DRETH HWYR YN Y NOS     
  

4.1    EFFAITH GRONNUS 

4.1.1   Mae crynodiad eiddo trwyddedig o ran nifer, math a dwysedd mewn ardal benodol a’r 

             effaith gronnus y mae hyn yn ei gael ar hyrwyddo’r amcanion trwyddedu yn fater sy’n  

             cael ei ystyried gan yr awdurdod trwyddedu wrth iddo ymgymryd â'i swyddogaethau 

trwyddedu.    

  

4.1.2  Os oes tystiolaeth fod ardal benodol o’r sir eisoes yn dioddef effeithiau andwyol o 
ganlyniad i grynodiad o eiddo hwyr y nos, neu fod yr ardaloedd preswyl hynny dan 
straen, rhoddir ystyriaeth i fabwysiadu ‘Polisi Dirlawnder’.   
  

4.1.3  Effaith polisi o’r fath yw y gallai awdurdod trwyddedu wrthod ceisiadau am 
Drwydded Eiddo neu Dystysgrif Eiddo Clwb newydd, neu amrywiad i drwydded neu 
dystysgrif bresennol, pryd bynnag y derbynnir sylwadau perthnasol, oni bai y gallai 
ymgeisydd ddangos pam na fyddai gweithrediad yr eiddo dan sylw yn ychwanegu at 
yr effaith gronnus sydd eisoes yn cael ei brofi. 
  

4.1.4  Fodd bynnag, ni fyddai’r ‘Polisi Dirlawnder’ yn derfynol a byddai unrhyw gais yn cael 

ei ystyried yn ôl ei rinweddau’i hun ac yn cael yr ystyriaeth briodol. Yn ogystal, ni 

fydd y polisi’n ceisio cyfyngu ar nifer yr eiddo trwyddedig a ganiateir dim ond am y 

rheswm fod yr awdurdod trwyddedu yn ystyried bod digon o eiddo trwyddedig yn 

bodoli’n barod i ddiwallu’r galw. 

 

4.1.5  

  

Wrth benderfynu a ddylid mabwysiadu ‘Polisi Dirlawnder’ ar gyfer ardal benodol, gall 
yr awdurdod trwyddedu, ymhlith pethau eraill-  

• Gasglu tystiolaeth neu brawf o bryderon difrifol a chronig am niwsans ac 
anhrefn gan awdurdodau cyfrifol a phartïon â diddordeb  

• Adnabod yr ardal y  mae’r problemau’n deillio ohonynt a ffiniau’r ardal 

honno  

• Asesu’r achosion   

• Cynnal ymarferiad ymgynghori   

4.1.6  

  

  

Os caiff ‘Polisi Dirlawnder' ei fabwysiadu, bydd yn cael ei adolygu'n rheolaidd i asesu 
a yw’n angenrheidiol ac yn gymesur.     
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4.1.7  

   
 Cyn sefydlu ‘Polisi Dirlawnder’, bydd yr awdurdod trwyddedu yn ystyried y                          

mesurau presennol ar gyfer i daclo ymddygiad anghyfreithlon a gwrthgymdeithasol 

sydd yn gysylltiedig ag eiddo trwyddedig.  

  

  

  

Pwerau awdurdodau  

lleol i ddynodi rhannau o 

ardal yr awdurdod lleol 

yn llefydd lle na cheir 

yfed alcohol yn 

gyhoeddus ac i atafaelu 

alcohol yn yr ardaloedd 

hyn.  

Pwerau'r heddlu i gau 

eiddo neu 

ddigwyddiadau dros dro 

am hyd at 24 awr ar sail 

anhrefn, anhrefn posib 

neu ormod o sŵn.  

Pwerau’r heddlu, 

awdurdodau cyfrifol, 

preswylwyr neu fusnesau 

lleol neu gynghorwyr i 

wneud cais am adolygu 

trwydded eiddo neu 

dystysgrif clwb.  

  

  

  

Erlyn deiliaid 

trwyddedau personol 

neu aelodau o staff sydd 

yn gwerthu alcohol i bobl 

feddw.  

Yr heddlu’n gorfodi’r 

gyfraith gyffredinol sydd 

yn ymwneud ag anhrefn 

ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol.  

Cymryd rhan mewn 

cynlluniau cyswllt 

busnesau lleol e.e. 

Gwarchod Tafarndai  

Rheolaeth gynllunio.  Darpariaeth TCC.  Defnydd o staff 

diogelwch wedi’u 

hyfforddi a staff eraill.   

  Polisïau rheoli cyffuriau.  
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4.2     GORCHMYNION CYFYNGU AR WERTHU ALCOHOL YN GYNNAR YN Y BORE   

  

4.2.1    Mae gan yr awdurdod trwyddedu bŵer dan adran 119 Deddf Diwygio’r Heddlu a 
Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i wahardd gwerthu alcohol am gyfnod penodol o amser 

rhwng 12am a 6am, os bernir fod hynny'n briodol i hybu'r amcanion trwyddedu.  

  

4.2.2     Mae Gorchmynion Cyfyngu ar Werthu Alcohol yn Gynnar yn y Bore (EMROs) wedi’u llunio 

i fynd i’r afael â phroblemau cyson gydag eiddo trwyddedig, niwsans cyhoeddus difrifol 
ac achosion eraill ymddygiad gwrthgymdeithasol oherwydd alcohol nad ydynt yn 

deillio’n uniongyrchol o eiddo penodol. 

  

4.2.3  Rhaid i EMRO nodi:  

• ar ba ddyddiau y mae’n weithredol ac ar ba adegau ar y dyddiau hynny,   

• yr ardal y bydd yn weithredol ynddi   

• a fydd yn weithredol am gyfnod dros dro neu ddiderfyn ac  

• y dyddiad y daw’n weithredol.   

  

4.2.4      Effaith EMRO yw na fydd  Trwyddedau Eiddo neu Dystysgrifau Eiddo Clwb a roddir gan 

yr awdurdod trwyddedu, a Rhybuddion Digwyddiadau Dros Dro a gyflwynir i'r awdurdod 

trwyddedu, yn effeithiol yn yr ardal ac yn ystod y cyfnod a nodir yn y gorchymyn.   

 

4.2.5  

  

Rhoddir ystyriaeth i wneud EMRO os oes tystiolaeth bod problemau cyson gydag 

eiddo trwyddedig, niwsans cyhoeddus difrifol ac achosion eraill o ymddygiad 

gwrthgymdeithasol oherwydd alcohol nad ydynt yn deillio’n uniongyrchol o eiddo 

penodol.    

4.2.6     

  

Cyn gwneud EMRO, bydd yr awdurdod trwyddedu yn ystyried y mesurau presennol 

sydd ar gael i daclo niwsans cyhoeddus ac ymddygiad gwrthgymdeithasol nad ydynt 

yn deillio’n uniongyrchol o eiddo penodol.     

  

  

Cyflwyno neu ehangu 

Polisi Effaith Gronnus.   

Adolygu trwyddedau 

eiddo penodol sy’n 

peri problemau.  

Yr heddlu’n gorfodi’r 

gyfraith sydd yn ymwneud 

ag anhrefn ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol.  

  

  
Defnyddio pwerau’r i 

ddynodi ardal fel lle na 

cheir yfed alcohol yn 

gyhoeddus.  

Rheolaeth gynllunio  Mesurau cadarnhaol i greu  

canol trefi diogel a glân 

drwy weithio mewn 

partneriaeth gydag eraill.   

     

4.2.7  

  Os yw’r awdurdod trwyddedu yn cynnig gwneud EMRO, bydd yn dilyn y gofynion 

gweithdrefnol a nodir yn Neddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 

22011.    
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4.3        ARDOLL HWYR Y NOS   

  

4.3.1    Mae gan yr awdurdod trwyddedu bŵer dan adran 125 Deddf Diwygio’r Heddlu a 
Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i gyflwyno ardoll sydd yn daladwy gan ddeiliaid 

trwydded eiddo a thystysgrifau eiddo clwb sy’n cyflenwi alcohol rhwng 12am a 6am er 

mwyn talu am y costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â gwerthu alcohol yn hwyr yn y nos.   

  

4.3.2       Mae deiliaid trwyddedau eiddo a thystysgrifau eiddo clwb sy’n cyflenwi alcohol rhwng 
12am a 6am yn elwa o fodolaeth yr economi hwyr y nos.  Fodd bynnag, mae trosedd ac 

anhrefn sydd yn gysylltiedig ag yfed alcohol yn ystod yr economi hwyr y nos yn arwain 

at gostau i’r heddlu, awdurdodau lleol a chyrff eraill.   

  

4.3.3   Pan fo’r awdurdod trwyddedu’n penderfynu dan adran 125 bod angen gweithredu’r  

            Ardoll hwyr y nos yn ei ardal, rhaid iddo hefyd benderfynu-  

● ar  ba ddyddiad  y daw’r  ardoll hwyr y nos yn weithredol gyntaf 

● ar gyfer blwyddyn gyntaf yr ardoll  phob blwyddyn ardoll wedi hynny -   

i. y cyfnod cyflenwi hwyr y nos;  

ii. y categorïau eithrio a ganiateir (os oes rhai) a fydd yn weithredol yn ei ardal;  

iii. y categorïau lleihau a ganiateir (os oes rhai) a fydd yn weithredol yn ei ardal;  

iv. faint o’r  swm net o daliadau’r ardoll hwyr y nos sydd i’w dalu i Heddlu 
Gogledd Cymru.   

  

4.3.4  Rhaid rhannu unrhyw incwm a gynhyrchir o’r ardoll rhwng yr awdurdod trwyddedu a 

Heddlu Gogledd Cymru. Bydd yr heddlu’n derbyn o leiaf 70% o’r refeniw net o’r ardoll a 

bydd yr awdurdod trwyddedu'n derbyn hyd at 30%.  

  

4.3.5  Os oes tystiolaeth bod trosedd ac anhrefn cysylltiedig ag yfed alcohol yn ystod yr 
economi hwyr y nos yn arwain at gostau i’r heddlu, awdurdodau lleol a chyrff eraill, 
bydd yr awdurdod trwyddedu yn ystyried ai codi’r ardoll hwyr yn y nos yw’r ffordd 
orau o godi refeniw mewn perthynas â’r costau hyn.    
  

4.3.6  Os yw’r awdurdod trwyddedu yn cynnig cyflwyno’r ardoll hwyr y nos, bydd yn dilyn 
y gofynion gweithdrefnol a nodir yn Neddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol 2011.    
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5. CYNLLUNIO A RHEOLAETH ADEILADU   
  

5.1  Mae cyfundrefnau cynllunio, rheolaeth adeiladu a thrwyddedu yn sefyll ar wahân er 
mwyn osgoi dyblygu ac aneffeithiolrwydd. Maent yn gyfrifol am ystyried materion 

gwahanol, er bod perthynas rhwng y materion hynny.   

  

5.2  Yr Awdurdod Cynllunio Lleol  â chyfrifoldebau cynllunio statudol yn Sir Ddinbych yw Cyngor 

Dinbych   

  

5.3  Mae polisïau cynllunio Cyngor Sir Ddinbych wedi’u nodi yn y Cynllun Datblygu Lleol ac yn y 
‘Canllawiau Cynllunio Atodol'.     

  

5.4        Mae’r Awdurdod Cynllunio yn gweithio i:   

• ddatblygu polisïau cydnaws   

• sicrhau cynllunio effeithiol a chynaliadwy yn yr hirdymor 

.      gwneud y mwyaf o fuddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.   

  

5.5          Yn gyffredinol mae caniatâd cynllunio yn awdurdodi mathau eang o ddefnydd o eiddo 

tra bo trwyddedau’n cael eu rhoi ar gyfer mathau penodol o weithgaredd.  Er enghraifft, 
gall caniatâd cynllunio ar gyfer defnydd adloniant fod ar gyfer gweithgareddau a allai 

gael effaith eang ac amrywiol ar yr ardal leol.  Pan gyflwynir cais am drwydded eiddo 

mae angen ystyried gwir natur effeithiau'r gweithgareddau penodol y mae’r ymgeisydd 
yn eu hargymell.   

  

5.6  Fel arfer, bydd yr awdurdod trwyddedu yn disgwyl bod y caniatâd cynllunio priodol 
wedi’i roi yn barod i unrhyw eiddo cyn y cyflwynir cais trwyddedu. Fodd bynnag, 
gellir cyflwyno ceisiadau am drwyddedau cyn y gwneir cais am unrhyw ganiatâd 
cynllunio perthnasol neu cyn y rhoddir caniatâd cynllunio o’r fath.    
  

5.7  Bydd yr awdurdod hefyd fel arfer yn disgwyl i’r gweithgaredd a awdurdodir gan y 

drwydded fod yn ddefnydd cynllunio cyfreithiol ac nad yw unrhyw oriau gweithredu 

y gwneir cais amdanynt yn fwy na'r oriau a awdurdodwyd, os unrhyw rai, yn y 

caniatâd cynllunio. 

5.9 

 

 

5.10            

Cydnabyddir mewn rhai amgylchiadau y ceisir datganiad dros dro ochr yn ochr â 

chaniatâd cynllunio 

 

Bydd yr awdurdod trwyddedu yn annog deiliaid trwydded i ddarparu cyfleusterau 
sy’n galluogi pobl ag anableddau i gael mynediad iddynt, gan roi ystyriaeth ddilys i 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Ni osodir unrhyw amodau y gellid eu defnyddio i 
gyfiawnhau eithrio ar sail diogelwch y cyhoedd.    
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6.  CEISIADAU      

  

6.0.1 Mae’r Ddeddf yn darparu ar gyfer pedwar math o awdurdodiad neu ganiatâd, fel a ganlyn:    

• Trwydded eiddo – i ddefnyddio eiddo ar gyfer gweithgareddau trwyddedig.  

• Tystysgrif eiddo clwb – i alluogi clwb cymwys i gymryd rhan mewn gweithgareddau 

clwb cymwys.  

• Hysbysiad o ddigwyddiad dros dro – i gynnal gweithgareddau trwyddedig mewn 
digwyddiad dros dro.  

• Trwydded bersonol – i werthu neu awdurdodi gwerthiant alcohol o eiddo sydd â 

thrwydded eiddo.  

  

  

6.0.3  Rhaid cyflwyno pob cais ar y ffurflen berthnasol ynghyd â’r ffi berthnasol.    

  

6.0.4      Mae’r holl ffurflenni cais, yn Gymraeg a Saesneg, ar gael i’w lawrlwytho o wefan yr 

awdurdod trwyddedu : 

     www.denbighshire.gov.uk/en/business/licences-and-permits/entertainment-and-
alcohol/entertainment-and-alcohol.aspx)  

    neu gellir gwneud cais dros y ffôn ar 01824 706342.    

    Gall ymgeiswyr gyflwyno ceisiadau i’r awdurdod trwyddedu: 

• Ar-lein drwy wefan Trwyddedu Sir Ddinbych –   

  www.denbighshire.gov.uk/en/business/licences-and-                                            

permits/entertainment-and-alcohol/premises-licence.aspx 
• Drwy anfon ceisiadau wedi’u sganio at licensing@denbighshire.gov.uk 

• Drwy anfon y cais ar ffurf copi caled drwy’r post at Cyngor Sir Ddinbych, Blwch SB  
           62 Rhuthun, LL15  9AZ 

                     

6.0.5  Bydd yr awdurdod trwyddedu’n cyflwyno trwyddedau eiddo, tystysgrifau eiddo clwb 
a thrwyddedau personol yn ddwyieithog.       
  

  

6.1          TRWYDDED EIDDO    

  

6.1.1  Mae’r ffurflen gais am drwydded eiddo yn cynnwys yr atodlen weithredu ble mae gofyn 

i’r ymgeisydd nodi, ymysg pethau eraill, y gweithgareddau trwyddedig arfaethedig sydd 

i ddigwydd yn yr eiddo, yr amseroedd pan fydd y gweithgareddau’n digwydd, y cyfnod 
y mae angen y drwydded ar ei gyfer, a yw’r alcohol a werthir yn yr eiddo yn cael ei yfed 

yn yr eiddo neu i ffwrdd o’r eiddo neu’r ddau, ac yn hanfodol, y camau y maent yn 

bwriadu eu cymryd er mwyn hyrwyddo’r pedwar amcan trwyddedu.   

  

6.0.2       Hysbysir ymgeiswyr  fod y broses ymgeisio ar gyfer pob math o awdurdodiad neu ganiatâd 

wedi’i nodi’n  fanwl yn y Ddeddf, yn y Rheoliadau ac yn y Canllawiau.     
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6.1.2  Rhaid darparu gyda’r cais gynllun o’r eiddo a ffurflen ganiatâd gan oruchwyliwr 

dynodedig yr eiddo (ar gyfer ceisiadau lle bydd gwerthu alcohol yn weithgaredd 

trwyddedig). 

 

6.1.3  Mae gofyn i ymgeiswyr hysbysebu eu cais yn y ffordd ragnodedig ac o fewn y cyfnod 

rhagnodedig yn unol ag Adran 17 y Ddeddf.   Ni ellir gwneud penderfyniad am gais am 

drwydded eiddo hyd nes bod yr awdurdod trwyddedu'n fodlon bod yr ymgeisydd wedi 
cydymffurfio â’r gofynion hyn.    

 

6.1.4  Unwaith y cymeradwyir trwydded eiddo, gellir gwneud ceisiadau pellach mewn 
perthynas â hi.  Mae'r rhain yn cynnwys:-      

 

• Cais i amrywio trwydded eiddo    

• Cais am fân amrywiad i drwydded eiddo 

 Cais i amrywio trwydded eiddo er mwyn enwi unigolyn fel goruchwyliwr eiddo 

dynodedig 

 Cais i drosglwyddo trwydded eiddo     

 Hysbysiad awdurdod interim    

 Cais i adolygu trwydded eiddo     

   

DATGANIADAU DROS DRO  

6.1.5  Mae’r awdurdod trwyddedu yn cydnabod, mewn amgylchiadau penodol, y bydd angen 

i fusnesau a datblygwyr gael sicrwydd eu bod yn debygol y bydd trwydded eiddo’n cael 

ei chymeradwyo yn dilyn adeiladu eiddo newydd neu adnewyddu eiddo presennol sydd 

heb ei drwyddedu. Bydd yr awdurdod trwyddedu’n cyflwyno datganiadau dros dro yn 

unol â’r Ddeddf a’r Canllawiau.   

   

GORUCHWYLWYR DYNODEDIG  EIDDO (DPS)   

6.1.6     Gyda phob cais i benodi unigolyn yn oruchwyliwr eiddo dynodedig rhaid cynnwys ffurflen 

ganiatâd gan yr unigolyn dan sylw.  Dylai ceisiadau am drwyddedau newydd sy’n 
awdurdodi gwerthu alcohol gynnwys y wybodaeth berthnasol am yr unigolyn y mae'r 

trwyddedai yn dymuno i’w enw fod ar y Drwydded Eiddo fel goruchwyliwr yr eiddo.    

  

6.1.7  Fel arfer bydd Awdurdodau Cyfrifol yn ystyried datblygu perthnasau gwaith adeiladol 

gyda Goruchwylwyr Dynodedig yr Eiddo, a disgwylia’r awdurdod trwyddedu i hon fod 
yn berthynas ddwyffordd er mwyn hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth effeithiol yn 

y maes.    

  

6.1.8  Mewn amgylchiadau eithriadol, gall Heddlu Gogledd Cymru wrthwynebu penodiad unigolyn 

fel Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig.   

 6.1.9  Os bydd yr heddlu’n gwrthwynebu, ac os yw’r awdurdod trwyddedu’n fodlon y byddai 
penodi person penodol fel Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig yn tanseilio'r amcan 
trwyddedu o atal trosedd y polisi yw gwrthod y penodiad neu os yw/r person dan sylw 
eisoes yn gweithredu fel Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig, dileu eu hawdurdodiad.    
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TROSGLWYDDO TRWYDDED EIDDO    

 

6.1.10   Yn ôl y Ddeddf gall unrhyw berson a allai wneud cais am drwydded eiddo hefyd wneud 

cais am i drwydded eiddo gael ei throsglwyddo iddyn nhw.  Bydd cais i drosglwyddo 
trwydded eiddo yn newid manylion deilydd y drwydded yn unig ac nid fydd yn newid y 

drwydded mewn unrhyw ffordd.   

  

6.1.11    Rhaid hysbysu Heddlu Gogledd Cymru o'r cais yn unol â gofynion y Ddeddf.  Os ydynt o’r 

farn y gallai’r trosglwyddiad danseilio’r amcan trwyddedu o atal trosedd, gallant 
wrthwynebu'r trosglwyddiad drwy hysbysu’r awdurdod trwyddedu o fewn 14 diwrnod.      

  

6.1.12  Pan fo angen caniatâd ddeilydd y drwydded i drosglwyddo'r drwydded eiddo ond na 
chafwyd caniatâd, rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno tystiolaeth i fodloni'r awdurdod 
trwyddedu bod POB cam rhesymol wedi'i gymryd i geisio cael caniatâd. Mae camau 
rhesymol yn cynnwys rhoi cyfnod rhesymol o amser i ddeilydd y drwydded 
ymateb/rhoi caniatâd.   
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6.2    TYSTYSGRIF EIDDO CLWB    

  

6.2.1  Mae’r ffurflen gais berthnasol ar gyfer tystysgrif eiddo clwb yn cynnwys yr atodlen 
weithredu ble mae gofyn i’r ymgeisydd nodi, ymysg pethau eraill, y gweithgareddau 

trwyddedig arfaethedig sydd i ddigwydd yn y clwb, yr amseroedd pan fydd y 

gweithgareddau’n digwydd, y cyfnod y mae angen y drwydded ar ei gyfer, a fydd alcohol 
yn cael ei gyflenwi i aelodau ai peidio, ac yn hanfodol, y camau  y bwriedir eu cymryd i 

hyrwyddo’r pedwar amcan trwyddedu.   

  

6.2.2  Rhaid darparu cynllun o’r eiddo a datganiad am dystysgrif eiddo clwb gyda’r cais.   

  

6.2.3  Mae gofyn i ymgeiswyr hysbysebu eu cais yn y ffordd berthnasol ac yn ystod y cyfnod 

perthnasol yn unol ag Adran 17 y Ddeddf.   Ni ellir gwneud penderfyniad ar gais am 

dystysgrif eiddo clwb hyd nes bod yr awdurdod trwyddedu'n fodlon bod yr ymgeisydd 

wedi cydymffurfio â’r gofynion hyn.     

  

6.2.4  Unwaith y rhoddir tystysgrif eiddo clwb, gellir gwneud ceisiadau pellach yn gysylltiedig 

â hi. Mae'r rhain yn cynnwys:-      

 Cais i amrywio tystysgrif eiddo clwb    

• Cais am fân amrywiad i dystysgrif eiddo clwb   

• Cais i adolygu tystysgrif eiddo clwb   

  

  6.3 GOFYNIAD I HYSBYSEBU AC ARDDANGOS CEISIADAU  

 

 6.3.1 Pan fo gofyn i ymgeisydd gyhoeddi hysbysiad o’i gais mewn papur newydd lleol, bydd 
yr awdurdod trwyddedu angen l copi o'r hysbysiad gan yr ymgeisydd cyn gynted ag 
y bo'n ymarferol bosib wedi i’r hysbysiad gael ei gyhoeddi.   
  

6.3.2  Pan fo gofyn i ymgeisydd arddangos hysbysiad mewn lleoliad amlwg neu yn yr eiddo 
lle gellir ei ddarllen yn hwylus o’r tu allan i’r eiddo; ble y bo’n ymarferol, bydd yr 
awdurdod trwyddedu’n ymweld â’r eiddo yn ystod y cyfnod ymgynghori i wirio bod 
hysbysiad yn cael ei arddangos yn amlwg yn yr eiddo neu arno.   
  

6.3.3  Mae’r awdurdod trwyddedu'n annog pob ymgeisydd i gyhoeddi hysbysiad o’i gais yn 
y Gymraeg a’r Saesneg.      
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6.4         HYSBYSIAD DIGWYDDIAD DROS DRO (TEN)  

  

6.4.1      Bwriad y Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro , a elwir yn gyffredin yn TEN, yw rhoi proses 

syml ar gyfer cynnal gweithgareddau trwyddedig dros dro. Yn wahanol i Drwyddedau 
Eiddo a Thystysgrifau Eiddo Clwb, nid yw'r awdurdod trwyddedu'n caniatáu 

Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro. Yn hytrach, defnyddiwr yr eiddo sy’n hysbysu’r 
awdurdod trwyddedu o’i fwriad i gynnal digwyddiad.       

  

6.4.2     Mae dau fath o Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro; Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Safonol 

a Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Hwyr. Cyflwynir Hysbysiad safonol dim hwyrach na 10 

diwrnod gwaith cyn y digwyddiad a chyflwynir Hysbysiad hwyr rhwng 5 a 9 diwrnod 
gwaith cyn y digwyddiad.   Bydd Hysbysiad hwyr a gyflwynir lai na 5 diwrnod gwaith 

cyn y digwyddiad yn cael ei ddychwelyd fel un annilys ac ni awdurdodir y 

gweithgareddau y mae a wnelo’r hysbysiad â nhw.     

  

6.4.3  Mae nifer o gyfyngiadau wedi'u gosod ar ddefnyddio Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro, 
yn cynnwys sawl tro y gall defnyddiwr eiddo gyflwyno Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro, 

sawl tro y rhoddir Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro i eiddo penodol, pa mor hir y caiff y 

digwyddiad bara ac uchafswm y bobl a all fynychu'r digwyddiad ar unrhyw adeg 
benodol.     

  

6.4.4  Rôl yr awdurdod trwyddedu yw sicrhau y cedwir at y cyfyngiadau a nodir yn y ddeddf.   

Pan nad yw Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro o fewn y cyfyngiadau diffiniedig, bydd yr 
awdurdod trwyddedu’n cyflwyno gwrth-hysbysiad i ddefnyddiwr yr eiddo. Fel arall, 

bydd yr awdurdod trwyddedu’n cydnabod yr Hysbysiad a gellir gwneud hynny’n 

electronig.   

  

6.4.5  Gall Heddlu Gogledd Cymru ac Iechyd yr Amgylchedd wrthwynebu Rhybudd Digwyddiad 
Dros Dro o fewn tri diwrnod gwaith o’i dderbyn. Gellir gwrthwynebu ar sail unrhyw un 

o'r amcanion trwyddedu. Pan wrthwynebir Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro hwyr, 

cyflwynir gwrth-hysbysiad ac ni fydd yr Hysbysiad yn ddilys. Pan wrthwynebir Hysbysiad 
Digwyddiad Dros Dro safonol, bydd y gwrth-hysbysiad yn cael ei ystyried mewn 

gwrandawiad.   

  

6.4.6  Gellir gwneud addasiadau i Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro safonol yn dilyn 

ymgynghoriad a chytundeb â Heddlu Gogledd Cymru AC Uned Iechyd yr Amgylchedd 

Cyngor Sir Ddinbych; fodd bynnag, nid oes lle dan y Ddeddf i addasu Hysbysiad 

Digwyddiad Dros Dro hwyr.    

  

6.4.7  Er nad yw digwyddiadau dros dro yn agored i'r un lefel o reolaeth ag eiddo sy'n destun 

trwydded eiddo, anogir defnyddiwr yr eiddo i'w trefnu mewn ffordd sy'n cefnogi'r holl 

amcanion trwyddedu.    

6.4.8   Nid yw Rhybudd Digwyddiad Dros Dro yn dileu’r gofyn i’r ymgeisydd lynu at unrhyw ofyn 

cynllunio cyfreithiol i gael caniatâd cynllunio ble bo angen.     
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6.4.9  
Mae’n rhaid rhoi rhybudd o ddeg diwrnod gwaith o leiaf ar gyfer Hysbysiad Digwyddiad Dros 
Dro safonol; fodd bynnag, er mwyn gallu cynnal ymgynghoriad agored, mae’r awdurdod 
trwyddedu’n annog ymgeiswyr i roi rhybudd o 20 diwrnod gwaith.    
  

6.4.10  Dylai Heddlu Gogledd Cymru neu Uned Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Ddinbych gyflwyno 
copi o Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro safonol sydd wedi'i addasu i'r awdurdod trwyddedu fel 
prawf o’r cytundeb gyda defnyddiwr yr eiddo, yr Heddlu a’r gwasanaeth Iechyd yr 
Amgylchedd.    
  

 6.4.11   Mae’r broses ar gyfer ymgeiswyr wedi’i nodi yn y siart llif yn Atodiad 5. 

6.5         TRWYDDED BERSONOL   

  

6.5.1  Mae Trwydded Bersonol yn caniatáu i’r deilydd werthu alcohol ar ran unrhyw fusnes 

sydd â thrwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb.  Mae’r drwydded bersonol wedi’i 

dylunio i sicrhau bod unrhyw un sy’n rhedeg neu’n rheoli busnes sy’n gwerthu neu’n 
cyflenwi alcohol yn gwneud hynny mewn ffordd broffesiynol.   

  

6.5.2 Gall deilydd trwydded bersonol weithredu fel goruchwyliwr eiddo dynodedig unrhyw fusnes 

sy’n gwerthu neu’n cyflenwi alcohol.    

  

6.5.3      Dylid anfon ceisiadau at awdurdod trwyddedu’r ardal lle mae’r ymgeisydd yn byw nid at 

yr awdurdod sy’n gweithredu yn lleoliad yr eiddo trwyddedig.    

  

6.5.4     Os oes gan ymgeisydd euogfarn sydd heb ddarfod am drosedd berthnasol neu drosedd 
dramor, bydd yr awdurdod trwyddedu’n rhoi gwybod i Heddlu Gogledd Cymru. Os bydd 

yr heddlu’n gwrthwynebu’r cais ar sail atal trosedd, mae gan yr ymgeisydd hawl i gael 

gwrandawiad gerbron yr awdurdod trwyddedu.  Os nad yw'r Heddlu'n cyflwyno 
gwrthwynebiad a bod y cais yn bodloni gofynion y Ddeddf ymhob ffordd arall, mae'n 

rhaid i'r awdurdod trwyddedu gymeradwyo'r cais.   

  

6.5.5       Bydd trwyddedau personol yn parhau’n ddilys oni bai eu bod yn cael eu hildio, eu hatal, eu 
diddymu neu fod y llysoedd  yn datgan eu bod wedi'u fforffedu.   

  

6.5.6  Mae’r Ddeddf yn gofyn i ddeilydd trwydded bersonol roi gwybod i'r awdurdod 
trwyddedu am unrhyw newidiadau i'w enw neu i'w cyfeiriad, am unrhyw gollfarnau 
am droseddau perthnasol ac am unrhyw gollfarnau am droseddau tramor.   
  

6.5.7  Tynnwyd yr angen i adnewyddu trwydded bersonol o’r Ddeddf yn sgil Deddf Dadreoli 
2015. Er bod dyddiad dod i ben ar drwyddedau personol a gymeradwywyd cyn Deddf 
Dadreoli 2015, bydd y trwyddedau hyn yn parhau’n ddilys ac ni fydd dyddiadau o'r 
fath bellach mewn grym.   
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7.   ATODLEN WEITHREDU     
  

7.1  Mae’r awdurdod trwyddedu’n annog ymgeiswyr yn gryf i drafod ceisiadau 
arfaethedig â swyddog trwyddedu a’r awdurdodau cyfrifol yn gynnar a chyn 

cyflwyno’r cais ei hun.  Dylai hyn amlygu unrhyw broblemau posib a chynorthwyo i 
feithrin gwaith partneriaeth da.  Gallai hefyd leihau’r angen am wrandawiad yn 

ddiweddarach yn y broses.   

  

7.2  Wrth ystyried sut i ddatblygu eu hatodlenni gweithredu, cynghorir ymgeiswyr i 

gysylltu â’r awdurdodau cyfrifol am arweiniad.     

  

7.3  Anogir ymgeiswyr i ymgyfarwyddo ag unrhyw bolisïau cynllunio a thrafnidiaeth, 

strategaethau twristiaeth a diwylliannol a strategaethau trosedd ac anhrefn lleol sy’n 

berthnasol â’u hystyried ble bo’n briodol wrth fynd ati i lunio eu hatodlenni 

gweithredu.   

  

7.4  Bydd yr awdurdod trwyddedu’n disgwyl i bob ymgeisydd roi manylion ynghylch sut 
y byddant yn hyrwyddo’r pedwar amcan trwyddedu yn eu hatodlenni gweithredu, 
gan ystyried y math o eiddo dan sylw, y gweithgareddau trwyddedig arfaethedig, y  
gweithdrefnau gweithredol, natur y lleoliad ac anghenion y gymuned leol.    
  

7.5  Bydd yr awdurdod yn ystyried bod atodlen weithredu benodol sydd wedi’i llunio’n 
dda yn dangos bod ymgeisydd yn deall ac yn barod i gwrdd â chyfrifoldebau deilydd 
trwydded dan y Ddeddf.   
  

7.6  Bydd yr awdurdod yn ystyried bod atodlen weithredu wag neu un sydd heb fawr o 
gynnwys yn rhoi'r argraff nad yw'r ymgeisydd wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i 
gyfrifoldebau deilydd trwydded.    
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8.   ORIAU GWEITHREDU    
  

8.1  Mae’r awdurdod trwyddedu’n cydnabod bod sawl eiddo’n cau ar yr un pryd mewn 
ardal benodol yn gallu arwain at  niwsans ac anhrefn ar oriau brig wrth i lawer o bobl 

ddod allan ar y strydoedd ar yr un pryd. Gall hyn, o bosib, arwain at achosi gwrthdaro 
mewn siopau gwerthu bwyd parod, ranciau tacsi a gwasanaethau min nos eraill.  O 

ganlyniad, mae’r awdurdod trwyddedu'n cydnabod y gall oriau trwyddedu hyblyg 

fod yn ffactor bwysig wrth geisio lleihau problemau o’r fath.   

  

8.2  Gwneir penderfyniad ar bob cais yn ôl ei haeddiant ei hun, ond fel arfer, bydd yr 
oriau a geisir gan yr ymgeisydd yn cael eu cymeradwyo os yw’r ymgeisydd yn gallu 

bodloni’r awdurdod trwyddedu na fyddai'r cynigion yn cael effaith andwyol ar 

ansawdd amgylcheddol, amwynderau preswyl na chymeriad unrhyw ardal benodol.    

  

8.3  Wrth ystyried ceisiadau, bydd yr awdurdod trwyddedu’n ystyried cais yr ymgeisydd 
am oriau cau yng ngoleuni:    

• Ansawdd amgylcheddol   

• Mwynderau preswyl   

• Cymeriad neu swyddogaeth ardal benodol, a  

• Natur y gweithgareddau arfaethedig sydd i’w darparu.   

  

Cymeradwyir yr oriau cau fel arfer pan all yr ymgeisydd ddangos na fyddai’r cynnig 

yn cael effaith andwyol ar unrhyw un o’r  uchod.     

 

8.4  

  

Lle gwerthir alcohol, dylai ceisiadau gynnwys yr amser y byddai gwerthu alcohol yn 

gorffen a’r amser y byddai’r eiddo’n cau  

 

 

8.5   Yn gyffredinol caniateir i siopau ac archfarchnadoedd werthu alcohol yn ystod yr 

oriau arferol y maent yn bwriadu bod ar agor, ond gall eiddo unigol, sy’n 

ganolbwynt i anhrefn a niwsans, fod yn destun cyfyngiadau (yn amodol ar 

sylwadau).   

  

8.6  Pan wneir cais am oriau hwyr yn enwedig yn cynnwys adloniant, ac os daw sylwadau 
perthnasol i law, efallai y pennir oriau cau cynharach ac fe all fod yn briodol gosod 
amodau er mwyn cyflawni'r amcanion trwyddedu.    
  

8.7  Nid yw’r polisi hwn yn gosod unrhyw gyfyngiad cyffredinol ar oriau, mewn unrhyw 
ardal.     
  

  

  

 
 

Tudalen 65



 

28 

 

9. GORFODAETH, ADOLYGIADAU A PHWERAU    
  

9.1     GORFODAETH   

  

9.1.1    Mae’r awdurdod trwyddedu wedi sefydlu protocol gorfodi ar y cyd gyda Heddlu 

Gogledd Cymru er mwyn sicrhau gorfodaeth effeithlon a thargedig.  Cynhelir 
cyfarfodydd i fonitro cydymffurfiaeth â gofynion trwyddedu ac i sicrhau y cymerir 

camau gweithredu priodol a chymesur.   Gweler Atodiad 4.   

  

9.1.2    Yn gyffredinol, dim ond yn unol ag egwyddorion gorfodaeth cytunedig a Pholisi 

Gorfodaeth y Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd y cymerir camau gweithredu. I’r perwyl 
hwn, glynir at yr egwyddorion allweddol o gysondeb, tryloywder a chymesuredd.   

  

9.1.3   Mae addasiad a wnaed i Ddeddf Trwyddedu 2003 dan delerau Deddf Lleihau 

Troseddau Treisgar 2006 yn galluogi’r Awdurdod Trwyddedu, ar gais Uwch Swyddog 
Heddlu, i osod amodau interim ar drwyddedau wrth aros am adolygiad llawn o’r 

drwydded.    

  

9.1.4  Unwaith y bydd wedi'i drwyddedu, mae’n hanfodol bod yr eiddo’n cael ei gynnal a’i 

weithredu mewn ffordd sy’n sicrhau bod yr amcanion trwyddedu’n parhau i gael eu 
hyrwyddo a'u bod yn cydymffurfio â gofynion penodol y Ddeddf.    

  

9.1.5  Bydd yr awdurdod trwyddedu yn gwneud trefniadau i fonitro eiddo, cynnal 
archwiliadau a chymryd camau gweithredu priodol os yw o’r farn bod angen gwneud 
hynny i gefnogi a hyrwyddo’r amcanion trwyddedu.   
  

9.1.6  Pan fo amodau wedi’u gosod ar drwydded, gall person awdurdodedig o’r awdurdod 

trwyddedu archwilio’r eiddo ar unrhyw adeg resymol er mwyn sicrhau cydymffurfiad 

â’r amodau hynny.       

9.1.7   Bydd yr awdurdod trwyddedu’n ystyried cyflwyno rhybudd anffurfiol ysgrifenedig i 

ddeiliaid trwydded sy’n argymell gwelliannau o fewn cyfnod o amser penodol os yw 

o’r farn bod hynny’n angenrheidiol i gefnogi a hyrwyddo’r amcanion trwyddedu.     

  

 

 9.2        ADOLYGIADAU   

9.2.1     Ar ôl caniatáu trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb, gall awdurdod cyfrifol neu  

   unigolyn arall ofyn i’r awdurdod trwyddedu adolygu’r drwydded neu dystysgrif ar  

   unrhyw adeg yn sgil mater sy’n codi yn yr eiddo perthnasol i unrhyw un o’r pedwar  

   amcan trwyddedu.  

  

9.2.2  Mae’r broses adolygu’n rhoi amddiffyniad allweddol i gymunedau ble mae 
problemau sy'n gysylltiedig â’r amcanion trwyddedu’n digwydd mewn eiddo neu 

glwb.    
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9.2.3 Rhaid i’r awdurdod trwyddedu adolygu trwydded os yw’r eiddo y mae’n ymwneud 

ag ef yn destun gorchymyn cau gan yr heddlu neu os yw'r heddlu wedi gwneud cais 

am adolygiad diannod ar y sail bod yr eiddo’n gysylltiedig â throsedd ac / neu anhrefn 
difrifol.   

  

9.2.4  Ym mhob achos, rhaid i gais am adolygiad ymwneud ag eiddo neu glwb penodol ac 

mae'n rhaid iddo fod yn berthnasol i hyrwyddo un neu fwy o'r amcanion trwyddedu.   

  

9.2.5  Bydd yr awdurdod trwyddedu yn gwrthod cais am adolygiad os yw’r ymgeisydd yn 
methu â darparu tystiolaeth nad yw un neu fwy o’r amcanion trwyddedu’n cael eu 
bodloni neu os nad yw'r rheswm dros yr adolygiad yn ymwneud â'r amcanion 
trwyddedu.    
  

9.2.6  Yn ogystal, bydd yr awdurdod trwyddedu yn gwrthod cais am adolygiad os yw o'r 
farn ei fod yn wamal, yn drallodus neu'n ailadroddus.  
   

9.2.7  Mae’r awdurdod trwyddedu yn ystyried ei bod yn arfer da i’r holl unigolion 
awdurdodedig sydd â phryderon am broblemau a ganfuwyd mewn eiddo roi 
rhybudd cynnar i ddeiliaid trwydded o’u pryder a’r angen am welliannau, a dylent 
gynghori deilydd y drwydded o'r camau y mae angen eu cymryd i fynd i'r afael â’r 
pryderon hynny ble bo modd.      
   

 9.3 PWERAU   

  

9.3.1 Mae’r Ddeddf yn rhoi amrediad o bwerau statudol i’r awdurdod trwyddedu ac fe all 
eu defnyddio wrth wneud penderfyniad ar geisiadau neu ar ôl iddo dderbyn rhybudd.     

  

DIRYMU TRWYDDED DROS DRO AM BEIDIO Â THALU FFIOEDD BLYNYDDOL AM 

DRWYDDEDAU EIDDO A THYSTYSGRIFAU EIDDO CLWB  

 

9.3.2  Rhaid i ddeiliaid trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb dalu ffi flynyddol i’r 
awdurdod trwyddedu – swm sy’n cael ei bennu yn seiliedig ar werth treth 

annomestig yr eiddo. Daw’r ffi flynyddol yn ddyledus ac yn daladwy bob blwyddyn 

ar yr un dyddiad ag y cafodd y drwydded/tystysgrif ei chymeradwyo’n wreiddiol.   

  

9.3.3  Mae’r ffi yn daladwy p’un a yw deilydd y drwydded gyfredol yn bwriadu cau'r busnes 
ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn i ddod neu os yw wedi cymryd y busnes drosodd 

ar ganol y flwyddyn.   

  

9.3.4  
Mae’n ofynnol i’r awdurdodau trwyddedu ddirymu’r Drwydded Eiddo neu’r 
Dystysgrif Eiddo Clwb dros do os nad yw'r ffi flynyddol wedi cael ei thalu.     
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9.3.5  Os oes unrhyw anghydfod ynghylch cyfanswm y ffi ac / neu gamgymeriad 

gweinyddol dilys (a wnaed gan ddeilydd y drwydded / yr awdurdod trwyddedu neu 

unrhyw un arall), cyn i'r ffi ddod yn ddyledus, rhoddir Cyfnod Gras Statudol o 21 

diwrnod fel bo modd dod i gytundeb ar yr anghydfod.   

 

9.3.6  

  

Os na ddatrysir yr anghydfod neu'r camgymeriad yn ystod y cyfnod o 21 diwrnod, 
RHAID i’r awdurdod trwyddedu ddirymu’r drwydded ac ni fydd modd i unrhyw 
weithgareddau trwyddedig gael eu cynnal.   
  

9.3.7  Bydd yr awdurdod trwyddedu’n hysbysu deilydd y drwydded o'r dirymiad dros dro 
yn ysgrifenedig ac yn nodi arno o ba ddyddiad y bydd yn dod i rym.  Bydd y diwrnod 
y daw’r dirymiad i rym o leiaf 2 ddiwrnod gwaith ar ôl y diwrnod y cyflwynir yr 
hysbysiad.   
  

9.3.8  

 

 

 

9.3.9 

Unwaith y bydd y taliad wedi’i dderbyn, gellir codi’r dirymiad.   Byd y dirymiad yn  
dod i ben ar y diwrnod y mae'r awdurdod trwyddedu'n derbyn taliad am y ffi sy'n 
ddyledus.      
 
Bydd yr awdurdod trwyddedu yn rhannu gwybodaeth am ddirymiad dros dro (a’i 
godi wedi hynny) gyda Heddlu Gogledd Cymru. 
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10     Y BROSES DRWYDDEDU    
  

10.0.1  Hysbysir ymgeiswyr y nodir y broses ymgeisio ar gyfer pob math o awdurdodiad 

neu ganiatâd yn fanwl yn y Ddeddf, yn y Rheoliadau ac yn y Canllawiau.     

  

10.0.2  Rhaid cyflwyno pob cais ar y ffurflen berthnasol gyda'r ffi berthnasol.    

  

10.0.3  Mae’r holl ffurflenni cais, yn Gymraeg a Saesneg, ar gael i’w lawrlwytho o 
wefan yr awdurdod trwyddedu : 

www.denbighshire.gov.uk/en/business/licences-and-permits/entertainment-

and-alcohol/entertainment-and-alcohol.aspx) neu gellir gwneud cais dros y 
ffôn ar 01824 706342.   Gall ymgeiswyr gyflwyno ceisiadau i’r awdurdod 

trwyddedu: 

• Ar-lein drwy wefan Trwyddedu Sir Ddinbych –   

 www.denbighshire.gov.uk/en/business/licences-and-                                            
permits/entertainment-and-alcohol/premises-licence.aspx 

• Drwy anfon ceisiadau wedi’u sganio at licensing@denbighshire.gov.uk 

• Drwy anfon copïau caled drwy’r post at Cyngor Sir Ddinbych, Blwch SB 62 

           Rhuthun, LL15 9AZ  

  

 10.1     Y DREFN GWNEUD CAIS    

 10.1.1  Ystyrir y bydd y rhan fwyaf o'r swyddogaeth drwyddedu o natur weinyddol h.y. ni   

fydd llawer o feysydd cynhennus gyda cheisiadau a rhybuddion. Er cyflymder, 

effeithiolrwydd a bod yn gost effeithiol, swyddogion fydd yn ymdrin â'r 

awdurdodiadau hyn gan amlaf.   

  

10.1.2     Er mwyn i achosion a gyflwynir fod yn berthnasol, rhaid iddynt:    

• fod yn gysylltiedig â hyrwyddo un o’r pedwar amcan trwyddedu;    

• gael eu gwneud gan awdurdod cyfrifol neu berson arall o fewn                   

cyfnod penodol    

• beidio â chael eu tynnu’n ôl; ac   

• o ran sylwadau a wneir gan bobl eraill, rhaid iddynt fod yn rhai nad                      

yw’r awdurdod trwyddedu o’r farn eu bod yn wamal neu’n flinderus   

  

10.1.3  Pan nad oes unrhyw sylwadau perthnasol yn gysylltiedig â chais, bydd y drwydded 
yn cael ei chymeradwyo ar yr amod bod y cais wedi'i gyflwyno yn unol â gofynion y 
Ddeddf.     
  

10.1.4   Pan wneir sylwadau perthnasol mewn cais a bod y cais wedi'i gyflwyno'n unol â 

gofynion y Ddeddf, gwneir penderfyniad ar y cais yn unol â gofynion y Ddeddf.    

  

10.1.5  Gall sylwadau fod yn rhai cadarnhaol neu negyddol, ond os mai dim ond sylwadau 
cadarnhaol a dderbynnir, mae'n annhebygol iawn y bydd angen cynnal 
gwrandawiad.   
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10.2     CYFLAFAREDDU  

  

10.2.1   Os ceir sylwadau perthnasol ynghylch yr amcanion trwyddedu gan awdurdodau 

cyfrifol neu rywun arall, bydd yr adran drwyddedu’n penderfynu a ydynt yn 
berthnasol ai peidio  

  

10.2.2  Pan fo’r awdurdod trwyddedu’n ystyried bod y sylwadau’n berthnasol, trefnir 

cyfarfod cyflafareddu rhwng y partïon perthnasol er mwyn ceisio dod o hyd i 

gyfaddawd rhesymol.     

 

10.2.3  

 

 

 

 

10.2.4 

 

  

Os yw’r broses anffurfiol hon yn llwyddiannus a phob parti’n cytuno â’r amodau yna 

bydd angen o hyd i’r pwyllgor trwyddedu neu’r is-bwyllgor trwyddedu wneud 

penderfyniad mewn gwrandawiad penderfynu a bydd manylion y penderfyniad 

hwnnw’n cael ei ddosbarthu i’r partïon perthnasol. 

 

Os na fydd y broses anffurfiol hon yn llwyddiannus, cynhelir gwrandawiad gerbron y 

pwyllgor trwyddedu a hysbysir yr holl bartïon perthnasol.     

  

10.2.5     Bydd y pwyllgor trwyddedu neu’r is-bwyllgor trwyddedu’n gwneud penderfyniad ar 
y cais a bydd manylion y penderfyniad hwnnw’n cael eu cylchredeg i’r holl bartïon 
dan sylw.   
 
 
  

  

 10.3         AMODAU  

  

10.3.1  Mae’r amodau sydd ynghlwm â thrwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb yn 
bwysig wrth osod y paramedrau y gall eiddo weithredu'n gyfreithiol o fewn iddynt.   

    

10.3.2  Mae tri math o amod y gellir eu rhoi ynghlwm wrth drwydded neu dystysgrif sef 

arfaethedig, wedi eu gorfodi a gorfodol.   Gweler Atodiad 6 am yr Amodau Gorfodol 

cyfredol sydd i’w cynnwys ar bob trwydded ac/neu dystysgrif eiddo clwb yn yr 
amgylchiadau a nodir.   

  

10.3.3  Mae’r awdurdod trwyddedu’n cydnabod pan na ddaw sylwadau i law gan 

awdurdodau cyfrifol neu bartïon â diddordeb ar gais, ei bod yn ddyletswydd arno i 

gymeradwyo’r drwydded neu’r dystysgrif gydag amodau sy’n gyson ag atodlen 
weithredu’r ymgeisydd ac unrhyw amodau gorfodol a nodir gan y Ddeddf.   
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10.3.4  O ran yr amodau arfaethedig, nid dim ond ailadrodd y geiriad o atodlen weithredu’r 

ymgeisydd fydd yr awdurdod yn ei wneud ond yn hytrach fydd yr awdurdod 

trwyddedu’n gwneud dim mwy nag  ailadrodd cynnwys atodlen weithredu'r 

ymgeisydd. Bydd yr awdurdod trwyddedu’n dehongli’r amod yn unol â bwriad yr 

ymgeisydd ac yn llunio’r amod yn unol â’r egwyddorion amodau trwydded a welir 

isod.      

 

10.3.5  

  

Ni fydd yr awdurdod trwyddedu'n gosod unrhyw amodau oni bai fod ganddo 
ddisgresiwn i wneud hynny yn sgil sylwadau perthnasol a'i fod wedi’i fodloni mewn 
gwrandawiad bod angen gosod amodau yn sgil y sylwadau a godwyd.   Dim ond ar 
yr adeg honno y bydd yn gosod amodau o’r fath sy’n briodol ac yn gyfatebol i 
hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ar ôl ystyried y sylwadau.   
  

 10.3.6  Wrth osod amodau, bydd yr awdurdod trwyddedu’n defnyddio geiriau fel “rhaid” a 
“bydd” a bydd yn ystyried yr egwyddorion amodau trwydded canlynol:.     
  

Egwyddorion amodau trwydded:  

• Rhaid iddynt fod yn briodol i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu;   

• Rhaid iddynt fod yn bendant ac yn rhai y gellir eu gorfodi;  

• Rhaid iddynt fod yn eglur a chlir o ran yr hyn y maent yn ceisio’i gyflawni;   

• Ni ddylent ddyblygu unrhyw ofynion statudol eraill neu unrhyw 
ddyletswyddau neu gyfrifoldebau eraill a roddwyd ar y cyflogwr gan 
ddeddfwriaeth arall;   

• Rhaid iddynt gael eu teilwra er dibenion math, lleoliad a nodweddion 
unigol yr eiddo a’r digwyddiadau dan sylw;    

• Ni ddylent fod yn safonol ac fe allai fod yn anghyfreithlon os na ellir dangos 
eu bod yn briodol er mwyn hyrwyddo’r amcanion trwyddedu mewn achos 
unigol;   

• Ni ddylent ailadrodd troseddau a nodir yn y Ddeddf neu mewn  

deddfwriaeth arall;   

• Dylent fod yn gyfatebol, yn gyfiawnadwy ac yn gyraeddadwy;   

• Ni allant geisio rheoli ymddygiad cwsmeriaid unwaith y maent y tu hwnt i 
reolaeth uniongyrchol deilydd y drwydded a’i staff, ond fe allant effeithio 
ar ymddygiad cwsmeriaid yn yr ardal ger yr eiddo wrth iddynt fynd i mewn 
neu ddod allan ohono; a   

• Dylid eu hysgrifennu mewn fformat cyfarwyddol.   

  

 

10.3.7  
Wrth osod amodau ar drwydded, bydd yr awdurdod trwyddedu’n ymwybodol o’r 

angen i osgoi, cyn belled â phosibl, amodau a allent atal cerddoriaeth fyw, dawns 

neu theatr wrth osod costau anuniongyrchol sylweddol.   

 

10.3.8  

  

Bydd yr awdurdod trwyddedu’n ymdrechu i sicrhau y rhoddir eglurhad llawn i'r 

ymgeisydd o benderfyniad os gwneir penderfyniad sy'n groes i'r canllawiau 

Statudol.   
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10.3.9  

  

Mae’r awdurdod trwyddedu’n cydnabod y Canllawiau o ran yr angen i gydbwyso 
barn lleiafrifoedd lleol yn erbyn budd cyffredinol a buddion diwylliannol ehangach 
y gymuned   
  

10.3.10  Os daw sylwadau i law ynghylch y posibilrwydd am elfen o niwsans mewn 

cymdogaeth benodol, bydd yr awdurdod trwyddedu'n ystyried hynny yn erbyn y 

buddion ehangach i'r gymuned.   

10.3.11    

Pan wneir addasiadau neu ychwanegiadau i amodau gorfodol dan y Ddeddf, fe 
ymdrinnir â hwy fel petaent wedi'u cynnwys ar y trwyddedau neu'r tystysgrifau 
presennol ar y dyddiad y meant yn dod  i rym.  Nid oes rhaid i’r awdurdod 
trwyddedu ailgyflwyno trwyddedau neu dystysgrifau i gynnwys yr amodau gorfodol 
addasedig ynddynt ond fe wnânt hynny os  daw cyfle i wneud hynny.     
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11. DIRPRWYO, Y PWYLLGOR TRWYDDEDU A GWNEUD  

      PENDERFYNIADAU   
  

11.1  Mae’r Ddeddf yn pennu y bydd swyddogaethau'r awdurdod trwyddedu, gan gynnwys ei 

benderfyniadau, yn cael eu cyflawni gan ei bwyllgor trwyddedu (ac eithrio'r rhai sy'n 

ymwneud â gwneud datganiad polisi trwyddedu).  Yng Nghyngor Sir Ddinbych mae 11 
aelod ar y pwyllgor hwn.        

  

11.2  Gall y pwyllgor trwyddedu ddirprwyo'r swyddogaethau hyn i is-bwyllgorau neu, mewn 

achosion priodol, i swyddogion sy'n cefnogi'r awdurdod trwyddedu.     

  

11.3  Mae Pwyllgor Trwyddedu Cyngor Sir Ddinbych wedi penodi Is-Bwyllgor Trwyddedu i 

ymdrin â:    

• Ceisiadau ble mae sylwadau perthnasol wedi dod i law  

• Ceisiadau am drwyddedau personol ble mae gan ymgeiswyr euogfarnau heb 

ddarfod   

• Ceisiadau i adolygu trwyddedau eiddo / tystysgrifau clwb  

• Penderfyniad i wrthwynebu pan fo’r awdurdod trwyddedu yn ymgynghorai ac nid 

yn gweithredu fel yr awdurdod perthnasol sy’n ystyried y cais  

• Penderfyniad ynghylch gwrthwynebiad i rybudd digwyddiad dros dro.   

  

11.4  Bydd mwyafrif y penderfyniadau a’r swyddogaethau i raddau helaeth yn weinyddol eu 
natur heb unrhyw feysydd cynhennus.  Er cyflymder, effeithiolrwydd a bod yn gost 
effeithiol, swyddogion fydd yn ymdrin â'r rhain gan amlaf.   
  

11.5  Bydd yr awdurdod trwyddedu’n dirprwyo materion trwyddedu sydd i gael sylw’r Is-

bwyllgor a Swyddogion yn unol â’r canllawiau Dirprwyo Swyddogaethau cymeradwy 

diweddaraf a gyflwynwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dan Adran 182 y Ddeddf.     
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12.  Y GOFRESTR TRWYDDEDU     
  

12.1  Dan y Ddeddf, mae gofyn i bob awdurdod trwyddedu gadw cofrestr trwyddedu sy’n 
cynnwys:   

• Cofnod o bob trwydded eiddo, tystysgrif eiddo clwb a thrwydded bersonol a 

gymeradwywyd ganddo,   

• Cofnod o bob rhybudd digwyddiad dros dro a ddaeth i law   

• Cofnod o bob cais arall a gyflwynwyd iddo, rhybuddion a roddwyd iddo ac unrhyw 

wrthrybudd a roddwyd ganddo, ac   

• Unrhyw wybodaeth arall o’r fath a bennir gan reoliadau.   

  

12.2 Bydd yr wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y gofrestr trwyddedu ar gael i’r 

cyhoedd ei gweld yn ystod oriau swyddfa, yn rhad ac am ddim, a gellir darparu 

copi o'r wybodaeth honno ar gais (ffi’n daladwy).   

  

12.3 Gweler crynodeb o’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar y gofrestr trwyddedu 
arlein yn www.denbighshire.gov.uk. 

12.4  

  

12.4  Gall unrhyw berson sy’n dymuno gweld y gofrestr trwyddedu gysylltu â’r awdurdod 
trwyddedu ar e-bost licensing@denbighshire.gov.ukneu drwy ffonio 01766 766000 
i wneud apwyntiad.     
  

12.5  Er mwyn sicrhau bod y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar y gofrestr yn 
ddarllenadwy, bydd gofyn i unrhyw berson sy’n dymuno gweld y gofrestr nodi pa ran 
o’r gofrestr y maent yn dymuno ei gweld yn ystod yr apwyntiad.    
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ATODIAD 1:   RHESTR TERMAU   
 

 Adolygiad - Yn dilyn caniatáu trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb, gall awdurdod cyfrifol 

neu unigolyn arall ofyn i’r awdurdod trwyddedu adolygu’r drwydded neu’r dystysgrif oherwydd 

mater yn codi yn yr eiddo mewn perthynas ag unrhyw un o’r pedwar amcan trwyddedu.  

 Amodau - mae tri math o amodau:  

1. Amodau Arfaethedig - amodau a gynigir gan yr ymgeisydd yn yr atodlen weithredu.  

  

2. Amodau Gosodedig - amodau sydd wedi’u gosod gan yr awdurdod trwyddedu ar ôl iddo 
dderbyn sylwadau perthnasol.  

  

3. Amodau Gorfodol - amodau wedi'u rhagnodi gan y Ddeddf ac sydd wedi’u cynnwys ym 

mhob trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb pan fo gweithgareddau trwyddedig 
penodol yn cael eu cynnal.      

  

Amrywiad (i drwydded eiddo) - Ceisiadau a wnaed dan a.34 o Ddeddf Trwyddedu 2003 i amrywio 

amodau trwydded eiddo, er enghraifft yr oriau agor, y gweithgareddau trwyddedig neu'r amodau.  

Pennir y ffi am amrywio GED yn y Ddeddf.  

  

Amrywiad (i dystysgrif eiddo clwb) - Ceisiadau a wnaed dan a.84 o Ddeddf Trwyddedu 2003 i 
amrywio amodau tystysgrif eiddo clwb, er enghraifft y gweithgareddau clwb cymwys neu'r 

amodau.   

  

Amrywiad mân (i drwydded neu dystysgrif) - Ceisiadau a wneir dan a.41A neu a.86A o Ddeddf 

Trwyddedu 2003 i wneud amrywiadau risg-isel i delerau trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo 
clwb. Caiff y ffi am amrywiad mân ei rhagnodi yn y Ddeddf.  

  

Ardal effaith gronnus - Ardal y mae’r awdurdod trwyddedu wedi ei hadnabod yn ei ddatganiad 

polisi trwyddedu fel ardal sydd â dirlawnder o eiddo trwyddedig, a gall yr ‘effaith gronnol’ o gael 

unrhyw eiddo trwyddedig ychwanegol effeithio'n andwyol ar yr amcanion trwyddedu statudol.   

  

Arolwg brys/cryno - Gall prif swyddog yr heddlu wneud cais am arolwg brys/cryno o drwydded 
eiddo oherwydd trosedd ddifrifol ac/neu anhrefn difrifol dan a.53A o Ddeddf Trwyddedu 2003.  

  

Arolwg barnwrol - Yn cynnwys y rhai ble bu i’r Uchel Lys hysbysu partïon o’i benderfyniad yn ystod 

y cyfnod penodol yn unig.  

  

Awdurdod cyfrifol - Cyrff cyhoeddus y mae’n rhaid eu hysbysu o geisiadau trwydded eiddo neu 

dystysgrif eiddo clwb penodol, ac mae ganddynt yr hawl i gyflwyno sylwadau i'r awdurdod 
trwyddedu. Maent yn cynnwys:   

• yr awdurdod trwyddedu ac unrhyw awdurdod trwyddedu arall y mae rhan o’r eiddo wedi’i 

leoli yn ei ardal,  

• prif swyddog yr heddlu ar gyfer unrhyw ardal yr heddlu y mae'r eiddo wedi'u lleoli yno,  

• awdurdod tân ac achub unrhyw ardal y mae’r eiddo wedi’u lleoli yno,  

• Bwrdd Iechyd Lleol unrhyw ardal y mae’r eiddo wedi’u lleoli yno,  
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• awdurdod gorfodi Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974 ar gyfer unrhyw ardal 

y mae’r eiddo wedi’u lleoli yno,  

• awdurdod cynllunio lleol unrhyw ardal y mae’r eiddo wedi’u lleoli yno,  

• yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am leihau neu atal risg llygredd yr amgylchedd, neu risg 

niwed i iechyd dynol mewn unrhyw ardal y mae'r eiddo wedi'u lleoli yno mewn perthynas 
â,   

• chorff sy’n cynrychioli'r rhai hynny sydd, ynghylch unrhyw ardal, yn gyfrifol am, neu â 
diddordeb mewn materion yn ymwneud â diogelu plant rhag niwed, ac sy'n gymwys i roi 
cyngor ar faterion o'r fath,  

• mewn perthynas â llong, awdurdod mordwyo sydd â swyddogaeth ynghylch ble yr angorir 
y llong fel arfer neu unrhyw ddŵr ble y caiff ei mordwyo neu ble y cynigir ei mordwyo ar 

adeg pan fydd yn cael ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau trwyddedig,  

• yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am bwysau a mesurau mewn unrhyw ardal y mae’r eiddo 

wedi’u lleoli yno.  

  

Awdurdod trwyddedu - Mae'r awdurdod trwyddedu’n gyfrifol am drwyddedu alcohol, adloniant 

rheoledig a lluniaeth hwyr yn y nos.  

  

Bandiau ffioedd - Wrth bennu swm y ffi trwyddedu ar gyfer ceisiadau am drwyddedau eiddo a 

thystysgrifau eiddo clwb newydd, ac amrywiadau llawn i drwyddedau neu dystysgrifau, mae pob 
eiddo yn disgyn i mewn i fand sy’n seiliedig ar ei werth ardrethol annomestig. Ers cyflwyno Deddf 

2003 hyd at 2012/13, roedd y ffioedd am wneud cais yn gysylltiedig â phob band am drwydded 
neu dystysgrif newydd fel a ganlyn: 

 

 Ffi am wneud Cais Ffi Flynyddol 

Band A £100 £70 

Band B £190 £180 

Band C £315 £295 

Band D (no multiplier) £450 £320 

Band D premises licence with multiplier £900 £640 

Band E (no multiplier) £635 £350 

Band E premises licence with multiplier  £1,905 £1,050 

  

 Clwb cymwys - Ceir nifer o feini prawf y mae'n rhaid eu diwallu cyn i glwb gael ei ystyried yn 

glwb sy'n gymwys am dystysgrif eiddo clwb. Dyma’r meini prawf:  

• o dan reolau’r clwb, nid oes modd gadael i unigolion gael aelodaeth, neu fod yn ymgeiswyr 

am aelodaeth, neu unrhyw fraint aelodaeth heb gyfnod o ddau ddiwrnod o leiaf rhwng eu 

henwebiad am aelodaeth a phan gânt eu derbyn;  

• bod y clwb wedi'i sefydlu a'i gynnal yn ddidwyll fel clwb;  

• bod gan y clwb o leiaf 25 aelod; ac  

• nad oes alcohol yn cael ei gyflenwi i aelodau ar yr eiddo heblaw am gan y clwb neu ar ei 
ran.  

 Diddymu (trwydded bersonol) - Os yw deilydd trwydded bersonol yn cael ei euogfarnu o 

drosedd yn ystod y cyfnod gwneud cais am drwydded, mae'n bosib y bydd y drwydded yn cael ei 

diddymu dan a.124 o Ddeddf Trwyddedu 2003.  
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Fforffedu (trwydded bersonol) - Gwaharddiad penodol yn dilyn gorchymyn llys dan a.129 o 

Ddeddf Trwyddedu 2003 (ble nad yw'r gorchymyn hwnnw wedi'i ddiarddel, yn disgwyl cynnal apêl 

dan s.129(4) neu 130 o'r Ddeddf).  

  

Gorchymyn cyfyngu ar werthu alcohol yn fuan yn y bore - Pŵer dan adran 119 o Ddeddf Diwygio’r 
Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i wahardd gwerthu alcohol am gyfnod penodol rhwng 

12am a 6am, os yw hyn yn cael ei ystyried yn briodol er mwyn hyrwyddo’r amcanion trwyddedu.  

  

Gorchymyn treth hwyr y nos - Pŵer ar ddisgresiwn awdurdodau trwyddedu dan adran 125 o 

Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011. Caiff y dreth hwyr yn y nos ei thalu 
gan yr eiddo sydd wedi’u trwyddedu i werthu alcohol yn hwyr yn y nos er mwyn cyfrannu at gostau 

plismona economi hwyr yn y nos.  

  

Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig (GED) - Fel arfer, hwn fydd yr unigolyn fydd deilydd y drwydded 

eiddo wedi rhoi cyfrifoldeb bob dydd iddo i redeg yr eiddo. Dan Ddeddf 2003, rhaid i bob trwydded 
eiddo sy'n awdurdodi gwerthiant alcohol enwi GED. Rhaid i’r GED fod yn ddeilydd trwydded 

bersonol. Yr unig eithriad yw yn achos eiddo cymunedol sydd wedi gwneud cais llwyddiannus i’r 
ALl i gael eu heithrio o'r gofyniad.  

  

Gwerthu diod i’w yfed ar y safle - Gwerthiant alcohol a chyflenwad alcohol (gan glybiau) i’w yfed 

ar yr eiddo.  

  

Gwerthu diod i’w yfed oddi ar y safle - Gwerthiant alcohol i’w yfed oddi ar yr eiddo.  

  

Gwrandawiad - Wedi’i ddefnyddio yng nghyd-destun ceisiadau am drwydded eiddo neu dystysgrif 

eiddo clwb sy'n mynd i wrandawiad i benderfynu ar geisiadau am drwydded eiddo, am 
ddatganiadau dros dro, i amrywio trwydded eiddo, i gael tystysgrif eiddo clwb, ac i amrywio 

tystysgrifau eiddo clwb.   

  

Hysbysiad digwyddiad dros dro (HDDD) - Hysbysiad dan a.100 o Ddeddf Trwyddedu 2003, sy’n 

cael ei ddefnyddio i awdurdodi gweithgareddau trwyddedig cymharol fychain, yn amodol ar feini 
prawf a chyfyngiadau penodol. Mae ond yn cynnwys hysbysiadau sydd wedi’u darparu’n gywir ac 

yn briodol yn ystod y cyfnod priodol h.y. nid yw’n cynnwys hysbysiadau a anfonwyd yn ôl oherwydd 

camgymeriadau ar y ffurflen. Mae hyn hefyd yn cynnwys hysbysiadau y tynnwyd yn eu hôl o 
ganlyniad. Pennir y ffi am HDDD yn y Ddeddf.  

  

Ildio (trwydded) - Os hoffai deilydd trwydded ei hildio, gwneir hyn yn unol â'r darpariaethau dan 

adran 28 (ar gyfer trwydded eiddo), adran 81 (ar gyfer tystysgrif clwb) ac adran 116 (ar gyfer 

trwydded bersonol).  

  

Lluniaeth hwyr yn y nos - Darpariaeth bwyd neu ddiod boeth i’r cyhoedd, i’w fwyta ar neu oddi ar 
yr eiddo, rhwng 11pm a 5am, neu gyflenwad bwyd poeth neu ddiod boeth i unrhyw unigolyn 

rhwng yr oriau hynny ar neu oddi ar eiddo y mae gan y cyhoedd fynediad iddynt. 
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Lluosogwr - Caiff lluosogwyr eu cymhwyso i eiddo sy’n cael eu defnyddio i gyflenwi alcohol yn unig 

neu yn bennaf i yfed ar yr eiddo dan awdurdodiad trwydded eiddo (bandiau ffioedd D ac E yn 

unig).  

  

Pobl ag Awdurdod - Cyrff sydd â phŵer i ymgymryd â rolau arolygaeth a gorfodaeth dan Ddeddf 
Trwyddedu 2003 yw Pobl ag Awdurdod.    

  

Pobl eraill - Unrhyw unigolyn, corff neu fusnes sy’n debygol o gael eu heffeithio o ganlyniad i 

ganiatáu ceisiadau am drwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb.  Gall pobl eraill gyflwyno 

sylwadau perthnasol i’r awdurdod trwyddedu perthnasol a gallent wneud cais i adolygu trwydded 
eiddo neu dystysgrif eiddo clwb.    

  

Sylwadau perthnasol - Sylwadau ynglŷn ag effaith tebygol caniatáu’r cais am drwydded eiddo neu 

dystysgrif eiddo clwb ar hyrwyddiad yr amcanion trwyddedu, sy’n cael ei wneud gan awdurdod 

cyfrifol neu unigolyn arall o fewn y cyfnod a bennir dan adran 17(5)(c) y Ddeddf, nad ydynt wedi'u 
tynnu'n ôl, ac o ran sylwadau a wneir gan unigolyn arall, nad ydynt, ym marn yr awdurdod 

trwyddedu cynllunio, yn ddisylwedd neu’n flinderus.  

  

Trwydded bersonol - Awdurdodi unigolyn i gyflenwi neu awdurdodi cyflenwi alcohol yn unol â 
thrwydded eiddo dan Ddeddf Trwyddedu 2003. Caiff y ffi i wneud cais am drwydded eiddo ei 

rhagnodi yn y Ddeddf.   

  

Trwydded eiddo - Awdurdodi eiddo i'w defnyddio i werthu neu gyflenwi alcohol, darparu 

adloniant rheoledig neu ddarparu lluniaeth hwyr yn y nos, dan Ddeddf Trwyddedu 2003. Mae 
hyn yn cynnwys trwyddedau eiddo â chyfyngiadau amser. Mae ffi trwydded eiddo yn seiliedig ar 

ei werth ardrethol annomestig. Mae ffioedd gwneud cais yn amrywio o £100 (Band A) i £1,905 

(Band E efo lluosogwr); mae ffioedd blynyddol yn amrywio o £70 i £1,050. 

  

Tystysgrif eiddo clwb - Awdurdodi clwb cymwys i gynnal ‘gweithgareddau clwb cymwys’ dan 
Ddeddf Trwyddedu 2003. Mae hyn yn cynnwys tystysgrifau sydd â chyfyngiad amser.  

  

Wedi’i dirymu (trwydded eiddo) - Ble mae trwydded eiddo wedi’i dirymu oherwydd marwolaeth, 

analluedd, methdaliad ac ati, fel y pennir dan a.27 o Ddeddf Trwyddedu 2003. Nid yw'n cynnwys 

amgylchiadau ble roedd trwydded eiddo'n weithredol am gyfnod cyfyngedig, ond mae'r drwydded 
bellach wedi dod i ben (e.e. digwyddiadau unwaith ac am byth).   

 

Wedi’i dirymu (tystysgrif clwb) - Ble mae tystysgrif eiddo clwb wedi’i dirymu gan iddo fod yn 

weithredol am gyfnod cyfyngedig, ond mae’r cyfnod hwnnw bellach wedi dod i ben.  
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ATODIAD 2 :   DIWEDDARIADAU DEDDFWRIAETHOL 

DEDDF DADREOLI 2015  

  

Mae Deddf Dadreoli 2015 yn darparu ar gyfer tynnu neu leihau baich ar fusnesau, unigolion, cyrff 

sector cyhoeddus ac unigolion.     

 Y mesurau sy’n effeithio ar Ddeddf Trwyddedu 2003 yw:  

A67 - Gwerthu Alcohol: digwyddiadau cymunedol ac ati a gwerthiannau busnes atodol   

A68 – Rhybuddion am ddigwyddiadau dros dro: cynnydd yn uchafswm nifer y 

digwyddiadau bob blwyddyn  

A69 – Trwydded bersonol: dim gofyn i’w hadnewyddu  

A70 – Gwerthu melysion gwirod i blant dan 16: diddymu’r drosedd  

A71 – Lluniaeth hwyr yn y nos  

A72 – Tynnu’r gofyn i adrodd am golli neu ddwyn y drwydded ac ati i’r heddlu   A76 – 
Arddangos ffilmiau mewn eiddo cymunedol    

  

GORCHYMYN DEDDF DADREOLI 2015 (CYCHWYN Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 

2015 - Roedd y gorchymyn hwn yn manylu pa ddarpariaethau o Ddeddf Dadreoli 2015 fyddai’n 

dod i rym ar y dyddiadau a nodwyd. Mae’r dyddiadau sy’n berthnasol i’r mesurau sy’n effeithio ar 
Ddeddf Trwyddedu 2003 fel a ganlyn:-    

  

O 1 Ebrill 2015  

A69 – Trwydded bersonol: dim gofyn i’w hadnewyddu  

  

O 6 Ebrill 2015  

A76 – Arddangos ffilmiau mewn eiddo cymunedol    

  

O 26 Mai 2015  

o A68 – Rhybuddion am ddigwyddiadau dros dro: cynnydd yn uchafswm nifer y 

digwyddiadau bob blwyddyn o 12 i 15. Bydd yr uchafswm diwygiedig yn berthnasol 

i flynyddoedd calendr o 1 Ionawr 2016.   
o A70 – Gwerthu melysion gwirod i blant dan 16: diddymu’r drosedd o werthu 

melysion gwirod i blant dan 16.   

o A72 – Tynnu’r gofyn i adrodd am golli neu ddwyn y drwydded ac ati i’r heddlu    

 

GORCHYMYN DEDDF DADREOLI 2015 (CYCHWYN Rhif 3 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 

2015   

  

O 1 Hydref 2015  

A71 – Lluniaeth hwyr y nos  

  

Nid yw’r adrannau a ganlyn mewn grym eto.    

A67 - Gwerthu Alcohol: digwyddiadau cymunedol ac ati a gwerthiannau busnes atodol   
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DEDDF CERDDORIAETH FYW 2012  
  

Bu i Ddeddf Cerddoriaeth Fyw 2012 newid Deddf Trwyddedu 2003 gan ddadreoli perfformiadau 
cerddoriaeth fyw yn rhannol, a chan ddiddymu rheoliadau am ddarpariaeth cyfleusterau 

adloniant.   

  

Bu iddi:  

• ddiddymu’r gofyniad trwyddedu i gerddoriaeth fyw heb amp sy’n digwydd rhwng 8am ac 

11pm ym mhob lleoliad, yn amodol i hawl awdurdod trwyddedu i osod amodau ar 
gerddoriaeth fyw yn dilyn adolygu trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb mewn perthynas 

ag eiddo wedi'u hawdurdodi i gyflenwi alcohol i’w yfed ar yr eiddo;  

• ddiddymu’r gofyniad trwyddedu i gerddoriaeth fyw ag amp sy’n digwydd rhwng 8am ac 

11pm o flaen cynulleidfaoedd o ddim mwy na 200 o bobl ar eiddo wedi’u hawdurdodi i 

gyflenwi alcohol i’w yfed ar yr eiddo, yn amodol i hawl awdurdod trwyddedu i osod amodau 

yn ymwneud â cherddoriaeth fyw yn dilyn adolygu trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo 

clwb;  

• ddiddymu’r gofyniad trwyddedu i gerddoriaeth fyw ag amp sy'n digwydd rhwng 8am ac 

11pm o flaen cynulleidfaoedd o ddim mwy na 200 o bobl mewn gweithleoedd nad ydynt 

wedi'u trwyddedu dan Ddeddf 2003 (neu wedi'u trwyddedu ar gyfer darpariaeth hwyr yn y 

nos yn unig).  

• ddiddymu’r gofyniad trwyddedu ar gyfer y ddarpariaeth o gyfleusterau adloniant; ac wedi 

ehangu’r eithriad trwyddedu ar gyfer cerddoriaeth fyw sy’n hanfodol i berfformiad o ddawnsio 

‘morris’ neu ddawnsio cyffelyb, fel bod yr eithriad yn gymwys i gerddoriaeth fyw neu wedi’i 

recordio yn hytrach na cherddoriaeth fyw heb amp.  
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ATODIAD 3:  ALCOHOL AC IECHYD YNG NGHYMRU 
Mae defnyddio alcohol a’i ganlyniadau yn her iechyd cyhoeddus mawr yng Nghymru, y DU a llefydd 

eraill. Mae defnydd niweidiol o alcohol yn sgorio ymysg y pum ffactor risg uchaf o ran afiechyd, 
anableddau a marwolaeth drwy'r byd.  

  

Mae alcohol ymhlyg iawn mewn trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a materion megis trais 

domestig a throseddau casineb. Mae cam-drin alcohol yn arwain at gostau sylweddol i’r GIG, o ran 

gofal damweiniau a brys a’r driniaeth hirdymor o salwch yn ymwneud ag alcohol ac o fod yn gaeth 
i alcohol. 

  

Cyhoeddodd Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru yr erthygl Alcohol ac Iechyd yng Nghymru 2014. 

Dyma rai o’r negeseuon allweddol:  

 

• Alcohol yw un o brif achosion marwolaeth a salwch yng Nghymru gyda thua 1,500 o   

     farwolaethau y gellir eu priodoli i alcohol bob blwyddyn (1 o bob 20 o'r holl  

     farwolaethau).  

• Mae yfed ymysg plant a phobl ifanc yn parhau i beri pryder gydag 1 o bob 6 o fechgyn ac 1 

o bob 7 o ferched 11-16 oed yng Nghymru yn yfed alcohol o leiaf unwaith yr wythnos.  Mae 
tua 400 o bobl ifanc o dan 18 oed yn cael eu derbyn i'r ysbyty ar gyfer cyflyrau a achoswyd 

gan alcohol bob blwyddyn, ond mae'r gyfradd wedi bod yn gostwng ers nifer o 
flynyddoedd.  

• Yn gyffredinol, mae cyfraddau yfed alcohol wedi lleihau ac mae oedolion o dan 45 oed nawr 
yn yfed llai. Er bod y gostyngiad hwn yn newyddion da, mae'n cuddio arferion yfed cyson 

neu gynnydd ymysg y rhai dros 45 oed.  

• Mae cysylltiad cryf rhwng marwolaethau a derbyniadau i'r ysbyty oherwydd alcohol a 
chyfraddau amddifadedd ac mae'r cyfraddau yn yr ardaloedd â'r amddifadedd mwyaf yn 

llawer uwch nag yn yr ardaloedd â'r amddifadedd lleiaf. Nid oes unrhyw arwydd o welliant 
yn y bwlch anghydraddoldeb mewn marwolaethau dros gyfnod o amser.  

  

  Anafiadau  
  bwriadol Clefyd anadlol 
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Tudalen 81



 

44 

 

ATODIAD 4:  PROTOCOL GORFODAETH AR Y CYD Â HEDDLU 

GOGLEDD CYMRU 
  
Mae Memorandwm o Ddealltwriaeth yn bodoli rhwng Heddlu Gogledd Cymru a holl awdurdodau 
trwyddedu Gogledd Cymru ynglŷn â'r gweithdrefnau gweithredol a phrotocol gorfodi ar y cyd o 

dan Ddeddf Trwyddedu 2003.  

  

Pwrpas y protocol gorfodi ar y cyd yw  

• sicrhau gorfodaeth effeithiol a thargedig  

• hwyluso cydweithrediad rhwng asiantaethau gorfodi, a  

• cynnal y cyd gymorth gweithredol sydd ei hangen i fynd i'r afael ag eiddo trwyddedig 

problemus.  
  

Mae'r protocol gorfodi ar y cyd yn disgrifio sut y bydd Heddlu Gogledd Cymru a'r awdurdod 
trwyddedu yn delio â phroblemau sy'n codi mewn eiddo neu glwb mewn perthynas ag unrhyw un 

o'r pedwar amcan trwyddedu.  Mae hefyd yn disgrifio pryd ystyrir fod angen cychwyn y broses 

adolygu.  
  

CAMAU GORFODI  
 CAM UN  

Achos o anhrefn/yfed dan oed/ymdrechion i brynu alcohol gan berson dan oed neu ar ran person 
dan oed mewn/o eiddo trwyddedig lle mae'r person â gofal yn galw'r heddlu am gymorth ac yn 
cytuno i weithio gyda'r heddlu.  
  

Gall troseddau mwy difrifol sbarduno cam dau neu dri yn awtomatig.  
  

Os bydd problemau'n parhau ymlaen o Gam Un  

  

CAM DAU  

Cyfarfod gyda'r Arolygydd yr Heddlu/Rhingyll Cymdogaeth, Rhanbarth Gorllewinol, Rheolwr Eiddo 
Trwyddedig a chynrychiolydd yr Awdurdod Lleol. Bydd materion yn cael eu trafod yn ffurfiol a 
rhybudd ysgrifenedig ffurfiol a roddir.  
  

Cynllun Gweithredu ar y Cyd yn cael ei gytuno gyda chyfnod amser o dri mis. Os nad oes unrhyw 
achosion pellach yn digwydd wedyn ymadael camau gorfodi.  
  

Os bydd problemau'n parhau ar o Gam Dau  

  

CAM TRI  

Bydd Arolygydd yr Heddlu/Rhingyll Cymdogaeth a Rhanbarth y Gorllewin neu awdurdod 
trwyddedu yn gwneud cais am adolygiad o Drwydded Eiddo, fel sy'n briodol i'r amgylchiadau.  
  
  
 

 

Tudalen 82



 

45 

 

 

TREFN ADOLYGU EIDDO TRWYDDEDIG YMGORFFORI DATRYS PROBLEMAU AR Y CYD   

  

 
  

Mae symud ymlaen i bob lefel yn broses ddewisol, a dyluniwyd y siart llif hwn fel templed 
cynnydd, ac i fonitro Eiddo Trwyddedig problemus.  

  

Ar unrhyw bryd, gellir penderfynu gwneud cais am adolygiad o drwydded eiddo yn ddibynnol 
ar deilyngdod yr achos.  
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ATODIAD 5: 

         SIART LLIF HYSBYSIAD DIGWYDDIAD DROS DO 
Temporary Events Notice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Original application form and 1 copy submitted to 
Licensing Service. A copy of application is sent to Police 

Licensing Officer and to Environmental Health Officer 

Application form verified by 
Local Authority 

Application 
Incomplete 

Return to 

Applicant 
Police & Environmental Health 
Officer have 3 working days to 

comment on the application. 

LATE TENS (Between 5 & 

10 Working Days 

STANDARD TENS (10 

Working Days or over) 

Objections 

Received? 
Notice granted – 

authorisation 
issued 

Yes Counter Notice 

issued – Event 
cannot go ahead – 

no hearing and no 

grounds for appeal 

No 

Yes 

Notice granted – 

authorisation 

issued 

Applicant informed 

Hearing – Licensing Sub 

Committee – applicant 
and objector invited to 

attend 

TEN 

Refused 

Appeal to 

magistrates 

Notice granted – 
authorisation 

issued 
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ATODIAD 6:   AMODAU GORFODOL 

 

CYFLENWI ALCOHOL   
  

ADRAN 19 (2), DEDDF TRWYDDEDU 2003  

Ni ellir cyflenwi alcohol dan y drwydded hon   

(a) Ar adeg pan nad oes goruchwyliwr eiddo dynodedig yn yr eiddo neu, (b) Ar adeg 
pan nad oes gan y goruchwyliwr eiddo dynodedig drwydded bersonol neu os yw ei 
drwydded bersonol wedi ei hatal.  

  

ADRAN 19 (3), DEDDF TRWYDDEDU 2003  

Rhaid i bob gwerthiant neu gyflenwad alcohol dan y drwydded hon gael eu hawdurdodi gan 
unigolyn sydd â thrwydded bersonol.  

  

ADRAN 19 (4), DEDDF TRWYDDEDU 2003 -   

 Amodau Eraill    

  

Gorchymyn Deddf Trwyddedu 2003 (Amodau Trwyddedu Gorfodol) 2010 fel y’i diwygiwyd    
(1) Rhaid i’r unigolyn cyfrifol sicrhau nad yw staff ar eiddo perthnasol yn ymgymryd â, yn 

trefnu neu yn cymryd rhan mewn unrhyw hyrwyddo anghyfrifol ynghylch yr eiddo.  

(2)  Yn y paragraff hwn, mae hyrwyddo anghyfrifol yn golygu un neu fwy o’r gweithgareddau a 

ganlyn, neu weithgareddau sy’n sylweddol debyg, sy’n digwydd er mwyn hyrwyddo gwerthiant 

neu gyflenwad alcohol i’w yfed ar yr eiddo -  

(a) gemau neu weithgareddau eraill sy’n gofyn am neu’n hybu, neu sydd wedi’u 

dylunio i ofyn neu i hybu unigolion i -   

(i) yfed swm o alcohol o fewn cyfyngiad amser (heblaw yfed alcohol a 
werthwyd neu a gyflenwyd ar yr eiddo cyn terfyn y cyfnod y mae’r unigolyn 
cyfrifol wedi’i awdurdodi i werthu neu gyflenwi alcohol), neu  
(ii) yfed cymaint o alcohol ag sy'n bosib (un ai o fewn cyfyngiad amser neu fel 
arall);  

(b) darpariaeth swm diddiwedd neu amhenodol o alcohol am ddim neu am bris 
penodedig neu ar ddisgownt i'r cyhoedd neu i grŵp a gaiff ei ddiffinio gan nodwedd 
benodol sy'n peri risg sylweddol o danseilio amcan trwyddedu;   
(c) darpariaeth alcohol am ddim neu ar ddisgownt neu unrhyw beth arall fel gwobr i 
annog neu i wobrwyo prynu ac yfed alcohol dros gyfnod o 24 awr neu lai mewn modd 
sy'n peri risg sylweddol o danseilio amcan trwyddedu;  
(d) gwerthu neu gyflenwi alcohol mewn cysylltiad â phosteri neu bamffledi 
hyrwyddol ar, neu yng nghyffiniau’r eiddo a all ei ystyried (yn rhesymol) fel ei fod yn 
caniatáu, neu’n annog ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn portreadu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol fel rhywbeth deniadol neu’n cyfeirio at effeithiau meddwdod mewn 
modd ffafriol.   
(e) unigolyn yn uniongyrchol ddosbarthu alcohol i geg unigolyn arall (heblaw pan fo 
unigolyn yn methu yfed heb gymorth oherwydd anabledd).  
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2   Rhaid i’r unigolyn cyfrifol sicrhau bod dŵr yfed am ddim yn cael ei ddarparu ar gais i  

     gwsmeriaid pan fod hyn ar gael yn rhesymol.   

  

3   

(1) Rhaid i ddeilydd y drwydded eiddo neu ddeilydd y dystysgrif eiddo clwb sicrhau y gweithredir 

polisi gwirio oedran yn yr eiddo mewn perthynas â gwerthu neu gyflenwi alcohol.   

(2)  Rhaid i oruchwyliwr eiddo dynodedig mewn perthynas â’r drwydded eiddo sicrhau bod 

gwerthiant alcohol ar yr eiddo yn digwydd yn unol â’r polisi gwirio oedran.   

(3) Yn unol â’r polisi, rhaid i unigolion sy’n ymddangos fel eu bod o dan 18 oed (neu oedran 
hynach fel y’u datgenir yn y polisi) ddangos ar gais, cyn cael prynu alcohol, math o gerdyn 
adnabod yn cynnwys eu llun, eu dyddiad geni ac un ai   

(a) marc holograffig, neu            
(b) nodwedd uwchfioled.   

  

4  Rhaid i’r unigolyn cyfrifol sicrhau -    

(a) os caiff unrhyw un o’r diodydd alcohol a ganlyn eu gwerthu neu eu cyflenwi i’w hyfed 

ar yr eiddo (heblaw am ddiodydd alcohol sy’n cael eu gwerthu neu eu cyflenwi ar ôl eu 

gwneud yn barod i’w gwerthu neu eu cyflenwi mewn cynhwysydd wedi’i gau’n ddiogel), 

bydd yr alcohol ar werth i gwsmeriaid yn y mesurau a ganlyn -   

(i) cwrw neu seidr: ½ peint;  

(ii) jin, rỳm, fodca neu wisgi: 25 ml neu 35 ml; a  

(iii) gwin llonydd mewn gwydr: 125 ml;   

  

(b) caiff y mesurau hyn eu dangos ar ffurf bwydlen, rhestr prisiau neu ddeunydd 

printiedig arall sydd ar gael i gwsmeriaid yn yr eiddo; ac   

(c)         ble nad yw cwsmer, mewn perthynas â gwerthiant alcohol, yn manylu ar y swm o 

alcohol i’w werthu, bydd y gwerthwr yn hysbysu’r cwsmer mai dyma yw’r mesurau    

  

Gorchymyn Deddf Trwyddedu 2003 (Amodau Gorfodol) 2014  
1   Bydd unigolyn perthnasol yn sicrhau nad yw alcohol yn cael ei werthu na’i gyflenwi i’w 

yfed yn yr eiddo, neu oddi ar yr eiddo, am bris sy’n llai na’r pris a ganiateir.  

 2    Er dibenion yr amod a amlinellir ym mharagraff 1 -   

  (a) caiff “toll” ei ddehongli yn unol â’r Ddeddf Tollau ar Ddiodydd Meddwol 1979;  

(b) y “pris a ganiateir” yw’r pris a geir trwy ddefnyddio’r fformiwla hon 

                                     P = D + (D × V)  

lle mai –    

(i)        P yw’r pris a ganiateir,  

(ii) D yw faint o doll sy’n daladwy mewn perthynas â’r alcohol petai’r doll yn                

c ael ei chodi ar ddyddiad gwerthu neu gyflenwi’r alcohol, a  

(iii) V yw cyfradd y dreth ar werth sy’n daladwy mewn perthynas â’r alcohol 
petai’r dreth ar werth yn cael ei chodi ar ddyddiad gwerthu neu gyflenwi’r 
alcohol; 

 (c) mae “unigolyn perthnasol” yn golygu, yng nghyswllt eiddo y mae trwydded eiddo mewn 
grym ar ei gyfer –  
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   (i) deilydd y drwydded eiddo,  
(iii)   y goruchwyliwr eiddo dynodedig (os oes un) yng nghyswllt trwydded o’r fath, neu                         
(iii) y deilydd trwydded bersonol sy’n cyflenwi neu’n awdurdodi cyflenwi alcohol dan 
drwydded o’r fath;  

(d) mae “person perthnasol” yn golygu, yng nghyswllt eiddo y mae tystysgrif eiddo clwb 
mewn grym ar ei gyfer, unrhyw aelod neu swyddog o’r clwb sy’n bresennol yn yr eiddo 
mewn swyddogaeth sy’n galluogi’r aelod neu’r swyddog i atal y cyflenwad dan sylw; a                                      
(e) mae “treth ar werth” yn golygu’r dreth ar werth a godir yn unol â Deddf Treth Ar 
Werth 1994.  

  

3  Os na fyddai’r pris a ganiateir a roddir gan Baragraff (b) ym mharagraff 2 (ar wahân i’r  

   paragraff    hwn) yn rif cyfan o geiniogau, cymerir mai’r pris a roddir gan yr is-baragraff  

   hwnnw yw’r gwir bris a roddir gan yr is-baragraff hwnnw wedi’i dalgrynnu i’r geiniog  

   agosaf.  

  

4   (1) Mae is-baragraff (2) yn berthnasol pe bai’r pris a ganiateir a nodir ym Mharagraff (b) 

ym mharagraff 2 ar un diwrnod (“y diwrnod cyntaf”) yn wahanol i’r pris a ganiateir ar y  

   diwrnod nesaf (“yr ail ddiwrnod”) o ganlyniad i newid yn y gyfradd doll neu dreth ar 

 werth.  

(2)Mae’r pris a ganiateir fyddai’n berthnasol ar y diwrnod cyntaf yn berthnasol i 
werthiant alcohol neu gyflenwad alcohol fyddai’n digwydd cyn i’r cyfnod 14 diwrnod 
sy’n cychwyn ar yr ail ddiwrnod ddod i ben.  
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DANGOS FFILMIAU   

  

ADRAN 20, DEDDF TRWYDDEDU 2003  

Bydd mynediad i blant dan 18 oed i arddangosiadau ffilm a ganiateir dan y drwydded hon yn cael 

ei gyfyngu yn unol ag unrhyw argymhellion a wneir  

  

   (a)    gan y British Board of Film Classification (BBFC),  os cafodd y ffilm ei dosbarthu gan y 

Bwrdd hwnnw neu  

 (b)gan yr Awdurdod Trwyddedu os na roddwyd tystysgrif dosbarthiad gan y BBFC, neu, 

pan fo’r awdurdod trwyddedu wedi hysbysu deilydd y drwydded bod adran 20(3)                          

(c), (Adran 74(3)(b) ar gyfer clybiau) o Ddeddf Trwyddedu 2003 yn berthnasol i'r ffilm.  

   

GORUCHWYLIO DRYSAU  

  

ADRAN 21, DEDDF TRWYDDEDU 2003  

Ar yr adegau penodol pan mae’n rhaid i un neu fwy o unigolion fod yn bresennol ar yr eiddo i 

ymgymryd â gweithgarwch diogelwch, rhaid i unigolion o’r fath   

(a) gael eu hawdurdodi i ymgymryd â’r gweithgaredd gan drwydded a roddwyd dan y  

      Ddeddf Diwydiant Diogelwch Preifat 2001; neu  

(b) gael yr hawl i ymgymryd â’r gweithgaredd hwnnw oherwydd adran 4 o Ddeddf 

Diwydiant Diogelwch Preifat 2001.  

  

Er dibenion yr amod hwn -   

(a) mae “gweithgaredd diogelu” yn golygu gweithgaredd sy’n berthnasol i baragraff 
2(1)(a) Atodlen 2 Deddf Diwydiant Diogelwch Preifat 2001, ac sy’n ymddygiad 
trwyddedig er dibenion y Ddeddf (gweler adran 3(2) o’r Ddeddf honno) a                        
(b) mae paragraff 8(5) o’r Atodlen honno (dehongliad cyfeiriadau i achlysur) yn 
berthnasol gan ei fod yn berthnasol i baragraff 8 o’r Atodlen honno.  

  

 AMOD TRWYDDEDU AMGEN   

  

ADRAN 25A (2), DEDDF TRWYDDEDU 2003  

Rhaid i bob cyflenwad alcohol a wneir dan y drwydded hon gael ei wneud neu ei awdurdodi gan y 

pwyllgor rheoli.  
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ADRODDIAD I’R: Pwyllgor Trwyddedu 

DYDDIAD: 8 Mawrth 2017 
 

SWYDDOG ARWEINIOL: Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd  

SWYDDOG CYSWLLT: Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd  
trwyddedu@sirddinbych.gov.uk  

01824 706066 
TESTUN: Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol 2017 

 
 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 

1.2 Darparu Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ddiweddaraf 2017 i’r Aelodau.  
 

2. 
 
2.1 
 
 
 

CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
Mae’r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ddiweddaraf ynghlwm, yn Atodiad 1, i'r 
Aelodau ei hystyried a’i chymeradwyo.  

3. 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
4. 
 
4.1 
 
 

GWYBODAETH GEFNDIROL 
 
Yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor Trwyddedu cymeradwywyd Rhaglen 
Gwaith i'r Dyfodol eleni. 
 
Wrth ddrafftio’r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol mae Swyddogion wedi 
ystyried y polisïau sy’n berthnasol i’r Pwyllgor Trwyddedu a dyddiad 
adolygu’r polisïau hynny ynghyd ag unrhyw newid deddfwriaethol posibl y 
cynigir gan lywodraeth ganolog. 
 
Penderfynodd yr Aelodau bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei 
diweddaru yn ystod pob cyfarfod o’r Pwyllgor Trwyddedu er mwyn 
galluogi’r swyddogion i ymateb i bwysau neu newidiadau wrth iddynt godi 
a heb wneud newidiadau sylweddol i’r rhaglen. 
 
ARGYMHELLIAD 
 
Bod yr Aelodau yn cymeradwyo'r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol, fel y 
manylir yn yr Atodiad. 
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