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1. Amcanion y Polisi 

1.1      Amcanion y Cyngor yw: 

a. diogelu buddiannau aelodau’r cyhoedd sy’n rhoi ac yn derbyn fel ei gilydd 
b. hwyluso casgliadau wedi’u trefnu’n dda gan sefydliadau elusennol dilys a sicrhau 

y gwneir hynny hyd y safonau uchaf 
c. rhwystro casgliadau didrwydded 
d. Sicrhau y cesglir arian yn ddiogel a bod modd dangos pa ddefnydd a wnaed 

ohono 
e. lleihau niwsans i breswylwyr ac ymwelwyr 
f. sicrhau cydbwysedd teg rhwng achosion lleol a chenedlaethol 

2. Rhagarweiniad 

2.1      Mae gan y Cyngor hawl dan adran 5 o Ddeddf yr Heddlu, Ffatrïoedd ac ati 
(Darpariaethau Amrywiol 1916 (fel y’i newidiwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 
1972, a.251 ac Atodlen 29) i drwyddedu casgliadau a wneir 'yn unrhyw stryd neu 
fan cyhoeddus' i 'ddibenion elusennol neu ddibenion eraill.’ 

1.2 Yn unol â’i bwerau mae’r Cyngor wedi gwneud rheoliadau o dan y ddeddfwriaeth 
uchod ar gyfer rheoli Casgliadau Stryd yn ardal Sir Ddinbych cysylltiedig â’r lleoedd 
a’r amodau hynny lle caniateir i  bobl mewn unrhyw stryd neu fan cyhoeddus, 
gasglu arian neu werthu eitemau i ddibenion elusennol neu fel arall. 

1.3 Mae’r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau’n pennu bod yn rhaid cael Trwydded Casgliadau 
Stryd ar gyfer unrhyw gasgliad a wneir ar stryd neu mewn man cyhoeddus.  Mae’n 
drosedd cynnal Casgliad Stryd yn Sir Ddinbych heb gael trwydded o’r fath gan y 
Cyngor yn gyntaf. 

1.4   Er eglurder, mewn Statud diffinnir: 

‘Stryd’ fel unrhyw briffordd ac unrhyw bont, ffordd, lôn, llwybr troed, sgwâr, cwrt, ali 
neu stryd gefn boed yn dramwyfa neu ddim. 

Man Cyhoeddus fel ‘lle y mae gan y cyhoedd fynediad iddo’, a gall gynnwys tir 
preifat e.e. drysau siopau a meysydd parcio.  Mae’r Cyngor o’r farn bod cyntedd 
archfarchnad ‘y tu ôl i ddrysau caeedig’ ac felly mai caniatâd rheolwr y siop yn unig 
fyddai’n angenrheidiol, fodd bynnag pe bai'r casgliad yn digwydd y tu allan i’r siop 
neu yn y maes parcio, byddai'n rhaid gwneud cais am drwydded.  

1.5 Ar ôl cael trwydded, nid yw’r deiliaid wedi’u cyfyngu i gasglu arian yn unig, gallant 
hefyd werthu eitemau elusennol gan fod hyn wedi’i eithrio o ofynion Trwydded 
Masnachwyr Stryd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1882. 

1.6 Os bydd gwerthiant eitemau elusennol ar stryd neu mewn man cyhoeddus yn 
golygu bod angen defnyddio stondin neu fwrdd, rhaid cael caniatâd ysgrifenedig i 
wneud hynny gan Adran Briffyrdd Sir Ddinbych neu berchennog y tir cyn i'r 
Awdurdod Trwyddedu gyflwyno Trwydded Casgliadau Stryd. 
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2.7      Mae’r Cyngor yn cydnabod nad yw casglu manylion debyd uniongyrchol ar y stryd 
wedi'i reoli gan Ddeddf 1916. Fodd bynnag cynghorir y fath gasglwyr i ystyried y 
cyngor a roddir gan y Gymdeithas Rheoli Codi Arian Cyhoeddus. Gellir dod o hyd i’r 
cyngor hwn yn www.pfra.org.uk  

3 Clustnodi Dyddiau Casgliadau Stryd 

3.1 Y mannau dynodedig ar gyfer Casgliadau Stryd yn Sir Ddinbych fydd strydoedd 
a/neu fannau cyhoeddus yn nhrefi Bodelwyddan, Corwen, Dinbych, Llangollen, 
Prestatyn, Rhuddlan, yn Rhyl, Arena Digwyddiadau y Rhyl, Rhuthun a Llanelwy.  
Bydd y Cyngor hefyd yn caniatáu casgliadau mewn mannau eraill yn y Sir, yn 
cynnwys y pentrefi cyfagos. 

 
3.2 Ni chaniateir Casgliadau Stryd yn ar unrhyw ran o unrhyw Bromenâd yn y sir, pa un 

a yw hynny i ddibenion elusennol neu ddibenion eraill.  Fodd bynnag gellir gwneud 
eithriadau os yw’r casgliad elusennol yn rhan o ddigwyddiad cenedlaethol/sirol mwy 
a’r casglwyr ddim ond yn pasio drwy'r ardal. 

 
3.3 Bydd y Cyngor yn caniatáu uchafswm o un casgliad fesul tref bob wythnos, h.y. ni 

chaniateir i fwy nag un sefydliad gasglu yn yr un ardal ar yr un diwrnod heblaw gyda 
chaniatâd ysgrifenedig y Cyngor os yw'r cais yn dod o dan yr eithriadau a nodir yn 
3.7 isod. 
 

3.4 Bydd Casgliadau Stryd yn cael eu cyfyngu i ddyddiau Sadwrn gydag un eithriad sef 
y caniateir casgliadau ar ddyddiau eraill o'r wythnos os yw'r casgliad hwnnw'n 
gysylltiedig â digwyddiad wedi'i drefnu'n genedlaethol neu'n rhanbarthol fel y nodir 
yn 3.7 isod. 
 

3.5 Er mwyn rhoi cyfle i gymaint o sefydliadau ag sydd bosibl gasglu, ni fydd unrhyw 
sefydliad unigol yn cael caniatâd i gasglu fwy nag unwaith mewn unrhyw un dref 
mewn unrhyw flwyddyn galendr. 
 

3.6 Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried ar sail ‘y cyntaf i’r felin’, er y bydd elusennau 
lleol neu elusennau gyda chysylltiad lleol yn cael blaenoriaeth. Mae’r eithriadau i 
hyn wedi’u nodi yn 3.7 isod. 
 

3.7 Bydd yr eithriadau canlynol i’r polisi hwn yn berthnasol: 
 
3.7.1 Caniateir ceisiadau i gasglu ar gyfer Apêl y Pabi a drefnir gan y Lleng Brydeinig 

Frenhinol am uchafswm o saith niwrnod ym mis Tachwedd bob blwyddyn. 
 

3.7.2 Caniateir casgliadau cenedlaethol ar gyfer Plant Mewn Angen, Comic Relief a 
Sports Relief ar ddiwrnod yr apêl ei hun a’r diwrnod wedyn i gyd fynd a’r apêl. 
 

3.7.3 Mae casglu cyfraniadau ariannol gan y cyhoedd ar hyd llwybr gorymdaith carnifal 
neu ddigwyddiad tebyg wedi’i eithrio.  

 
3.7.4 Stondin elusennol mewn Marchnad Reoledig. 
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3.7.5 Casgliadau sy’n angenrheidiol os bydd trychinebau cenedlaethol neu ryngwladol. 
 

3.7.6 Os yw’r casgliad elusennol yn rhan o ddigwyddiad cenedlaethol/sirol mwy a’r 
casglwyr ddim ond yn pasio drwy'r ardal. 

4.      Ffioedd a Thaliadau 

4.1 Nid yw’r Cyngor yn codi unrhyw dâl am brosesu Trwyddedau Casgliadau Stryd. 

5.      Gwneud Penderfyniad 

6.1 Wrth arfer ei ddisgresiwn i gynnal ei swyddogaethau rheoli bydd y Cyngor yn talu 
sylw i’r ddogfen bolisi hon a'r egwyddorion a nodir ynddi. 

 
6.2 Er gwaethaf bodolaeth y Polisi hwn, bydd pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei 

rinweddau ei hun yn seiliedig ar yr egwyddorion trwyddedu a nodir yn y Polisi hwn. 
 

6.3 Os bydd yn angenrheidiol i’r Cyngor wyro'n sylweddol oddi wrth y Polisi hwn, rhaid 
rhoi rhesymau clir a chymhellol dros wneud hynny.  Gall y Pennaeth Cynllunio a 
Diogelu'r Cyhoedd awdurdodi gwyro oddi wrth y polisi yn unol â'r adran hon os yw 
ef/hi yn ystyried bod hynny'n angenrheidiol dan yr amgylchiadau perthnasol. 

 

6.4 Wrth ystyried a ddylid caniatáu Trwydded Casgliadau Stryd neu ddim, rhoddir 
ystyriaeth i: 

 gysylltiad y casgliad a digwyddiadau penodol yn yr ardal 

 cysylltiad y casgliad ag ymgyrch genedlaethol e.e. Plant Mewn Angen, 
Comic Relief, Sul y Cofio. 

 os yw’r casgliad ar ran elusen genedlaethol, a oes tebygolrwydd y 
bydd rhywfaint o fudd i drigolion Sir Ddinbych yn sgil hynny. 

 pa ganran o'r arian a gesglir fydd yn cael ei ddefnyddio i ddibenion 
elusennol 

 a yw Cyngor Sir Ddinbych neu unrhyw awdurdod lleol arall wedi 
gwrthod trwydded yn flaenorol 

7.      Gwrthod Caniatau Trwydded 

7.1 Nid oes unrhyw sail statudol dros wrthod cais am Drwydded Casgliadau Stryd.  
Fodd bynnag mae’r Cyngor yn neilltuo’r hawl i wrthod unrhyw gais am Drwydded 
Casgliadau Stryd ac mae'n debygol y bydd unrhyw doriad blaenorol o  Reoliadau 
Casgliadau Stryd y Cyngor, neu unrhyw sail berthnasol/briodol arall yn golygu y 
bydd trwydded yn cael ei gwrthod. 

 
 Nid oes hawl ffurfiol i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad a wneir gan y Cyngor i 
ganiatáu neu wrthod cais am Drwydded Casgliadau Stryd, heblaw drwy Adolygiad 
Barnwrol.  Fodd bynnag er tegwch gall ymgeisydd wneud cais i’r Pennaeth 
Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd bod y penderfyniad yn cael ei adolygu.  
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8  Cwyno 

8.1 Pe bai gennych gŵyn am y ffordd y gwnaethom roi gwasanaeth gallwch gyflwyno’ch 
cwyn i'r Pennaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd yn y cyfeiriad a roddir ar ddiwedd 
y ddogfen hon.  Fel arall gallwch gysylltu â Swyddog Cwynion y Cyngor ar 01824 
706169. Byddwn yn ymchwilio i bob cwyn ac yn ymateb yn unol â Pholisi Cwynion y 
Cyngor.   Gellir gweld Polisi Cwynion y Cyngor ar y wefan: 
www.denbighshire.gov.uk. 

9   Cysylltiadau 

9.1 Mae’r polisi hwn ar gael yn Saesneg.  Gellir cyflwyno copïau yn unrhyw iaith arall ar 
gais.  Gweler  y manylion cyswllt isod; 
 

    Yr Adran Drwyddedu, Blwch SB 63, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15  
        trwyddedu@sirddinbych.gov.uk 
 01824 706342 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denbighshire.go/
mailto:graham.boase@denbighshire.gov.uk

