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Rhagair a Datganiad 
 

Pan ddaeth Ddeddf Gamblo 2005 i rym ar 1 Medi 2007, darparodd cyfundrefn 
newydd ar gyfer rheoleiddio gamblo a betio. 
 
Ar wahân i’r Loteri Genedlaethol a thaen fetio, bydd gamblo a betio yn cael ei 
reoleiddio gan y Comisiwn Gamblo, a fydd yn gyfrifol am drwyddedu gweithredwyr 
ac unigolion sy’n rhan o ddarpariaeth gamblo a betio.   
 
O dan y Ddeddf, mae’n ofynnol i Awdurdod Trwyddedu drwyddedu safleoedd lle bo 
gamblo’n digwydd.  Mae gofyn hefyd i’r Cyngor drwyddedu gweithgareddau penodol 
eraill (megis cofrestru loterïau cymdeithasau bach).   
 
Mae Adran 349 Deddf Gamblo 2005 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau 
Trwyddedu gyhoeddi Datganiad o’r Egwyddorion, y maent yn cynnig eu rhoi ar waith 
wrth ymarfer eu swyddogaethau yn unol â’r ddeddfwriaeth.   
 
Mae’r Datganiad o Egwyddorion yn rhoi arwydd o’r modd y mae’r Cyngor yn bwriadu 
ymdrin â’r dasg hon. 
 
Mae’n rhaid i’r datganiad hwn gael ei gyhoeddi/ adolygu bob 3 blynedd o leiaf.  Dylid 
nodi cyn i hyn nac unrhyw ran o’r datganiad gael ei gyhoeddi neu ei ddiwygio, bod 
angen ymgynghoriad pellach.  Mae’n rhaid iddo hefyd gael ei gyflwyno i’r Uwch Dîm 
Gweithredol, Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli penodedig i’r Cyngor, y Pwyllgor Craffu 
Diogelwch Cymunedol, y Cabinet a Chyngor ei ystyried ganddynt cyn iddo gael ei 
gymeradwyo a’i fabwysiadu yn ffurfiol. 
 
Yn unol â’r Deddf, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Cyngor Sir Ddinbych wedi 
ymgynghori yn eang ynghylch y datganiad hwn cyn gwneud ei gynnwys yn derfynol.   
 
Mae cynnwys gwreiddiol y Datganiad wedi ei drafod gyda’n hawdurdodau cyfagos; 
Cyngor Sir Y Fflint, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor 
Ynys Môn.  Deallir y gallai’r cynnwys gwreiddiol newid er mwyn delio gydag unrhyw 
faterion lleol perthnasol.  
 
DATGANIAD:  Wrth lunio’r Datganiad, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a 
Chyngor Sir Ddinbych yn gweithredu yn eu dyletswydd fel Awdurdod 
Trwyddedu yn datgan ei fod wedi ystyried amcanion trwyddedu Deddf Gamblo 
2005, y Cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Gamblo ac unrhyw 
ymatebion gan y rheini A ymgynghorwyd a hwy ynghylch y datganiad hwn. 
 
Cymeradwywyd y Datganiad Diwygiedig o Egwyddorion hwn mewn cyfarfod o 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  *** a Chyngor Sir Ddinbych ar ****. .   
 
Dylid nodi nad yw’r Datganiad Polisi hwn yn gwrthwneud hawl unrhyw unigolyn i 
wneud cais, gwneud sylwadau ynghylch unrhyw gais, neu wneud cais am adolygiad 
o drwydded, gan y bydd bob cais/ achos yn cael ei ystyried ar ei deilyngdod ei hun 
ac yn unol â gofynion statudol Deddf Gamblo 2005.  
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1. Y Comisiwn Gamblo 
 

Mae’r Comisiwn Gamblo yn rheoleiddio gamblo er budd y choedd.  Mae’n 
gwneud hyn drwy gadw troseddu allan o gamblo, drwy sicrhau bod gamblo yn 
cael ei gynnal mewn modd teg ac agored a thrwy diogelu plant a phobl 
ddiamddiffyn.   
 
Mae’r Comisiwn yn darparu cyngor yn annibynnol i’r Llywodraeth ynghylch y 
modd mae gamblo yn cael ei weithredu, effeithiau gamblo a rheoleiddio gamblo 
yn gyffredinol. 
 
Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi cyfarwyddyd yn unol ag Adran 25 Deddf 2005 
ynghylch y modd y mae Awdurdodau Trwyddedu yn gweithredu eu 
swyddogaethau trwyddedu o dan y Ddeddf, ac yn arbennig, yr egwyddorion sydd 
i’w defnyddio. 
 
Bydd y Comisiwn hefyd yn cyhoeddi Codau Ymarfer o dan Adran 24 ynghylch y 
modd y mae cyfleusterau gamblo yn cael eu darparu, a hefyd cynnwys 
darpariaethau ynghylch hysbysebu cyfleusterau gamblo.   
 
Felly cysylltwch gyda’r Comisiwn Gamblo yn: 
 
Comisiwn Gamblo 
Victoria Square House 
Victoria Square 
BIRMINGHAM 
B2 4BP 

 
Gwefan:    www.gamblingcommission.gov.uk 
E-bost:  info@gamblingcommision.gov.uk 

 
2. Amcanion Trwyddedu 
 

Mae Deddf Gamblo 2005 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor weithredu ei 
swyddogaethau trwyddedu amrywiol gyda'r bwriad o hyrwyddo tri amcan 
trwyddedu statudol, y rhain yw:  

 rhwystro Gamblo rhag bod yn ffynhonnell troseddau neu anhrefn, bod 
yn gysylltiedig â throseddau neu anhrefn, neu gael ei ddefnyddio i 
gefnogi troseddau; 

 sicrhau bod Gamblo yn cael ei gynnal mewn modd teg ac agored; a 

 diogelu plant a phobl ddiamddiffyn eraill rhag niwed neu rhag cael eu 
manteisio arnynt gan Gamblo. (Sylwer: Mae'r Comisiwn Gamblo wedi 
nodi yn ei Gyfarwyddyd fod y gofyniad yng nghyswllt plant yn benodol er 
mwyn eu diogelu rhag cael eu niweidio neu fanteisio arnynt gan Gamblo). 
 

3. Gweithgareddau awdurdodedig 
 

Mae ‘Gamblo’ yn cael ei ddiffinio yn y Ddeddf unai fel Gamblo, betio neu 
gymryd rhan mewn loteri:  

 

mailto:info@gamblingcommision.gov.uk
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 mae ‘gamblo’ yn golygu chwarae gêm o hap am wobr  
 

 mae ‘betio’ yn golygu gwneud neu dderbyn bet ar ganlyniad ras, 
cystadleuaeth, neu unrhyw ddigwyddiad arall; ar y tebygolrwydd i 
unrhyw beth ddigwydd neu beidio â digwydd; neu os yw rhywbeth yn 
wir neu beidio  

 

 ‘loteri’ yw lle mae unigolion yn talu i gymryd rhan mewn trefniant lle 
mae un neu fwy o wobrau yn cael eu dyrannu drwy broses sy'n 
dibynnu'n llwyr ar hap.  

 

Mae gamblo preifat mewn anheddau preifat ac ar ddigwyddiadau domestig yn 
cael ei eithrio rhag trwyddedu neu gofrestru os nad oes ffi yn cael ei godi am 
gyfranogi, dim ond gamblo cyfle hafal sy'n digwydd; ac nad yw'n digwydd 
mewn man y mae gan y cyhoedd fynediad iddo. Mae betio domestig rhwng 
trigolion yr un safleoedd neu rhwng gweithwyr yr un cyflogwr hefyd yn cael ei 
eithrio. 
 

Gall gamblo a betio nad yw'n fasnachol (lle nad yw unrhyw ran o'r enillion yn 
elw preifat) fod yn amodol ar eithriadau penodol. Dylid gofyn am gyngor 
pellach oddi wrth wasanaeth trwyddedu'r Cyngor ble fo'n briodol. 

 
4. Trwyddedau – Deddf Gamblo 2005 
 

Mae’r Ddeddf yn darparu ar gyfer 3 chategori o drwyddedu fel a ganlyn: 
 

 Trwyddedau gweithredu 
 

 Trwyddedau personol 
 

 Trwyddedau safleoedd 
 
Bydd y Cyngor yn gyfrifol am roi Trwyddedau safleoedd.  Bydd y Comisiwn 
Gamblo yn gyfrifol am roi trwyddedau gweithredu a phersonol. 
 

5. Swyddogaethau’r Cyngor 
 

  Mae'r Cyngor, yn ei ddyletswydd  fel Awdurdod Trwyddedu, yn gyfrifol am: 

 Drwyddedau Safleoedd;  

 Rhybuddion Defnydd Dros Dro; 

 Rhybuddion Defnydd Achlysurol; 

 Trwyddedau fel sy'n ofynnol o dan y Ddeddf; a 

 Chofrestriadau fel sy'n ofynnol o dan y Ddeddf 
 

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r polisïau y bydd y Cyngor yn eu defnyddio wrth 
wneud penderfyniadau mewn perthynas ag unrhyw geisiadau neu 
hysbysiadau a wneir yn achos yr uchod. 
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Mae'r polisi hwn yn ymwneud â'r holl safleoedd, rhybuddion, trwyddedau a 
chofrestriadau trwyddedadwy hynny a ddynodwyd fel rhai sy'n dod o fewn 
darpariaethau'r Ddeddf, sef: - 

 

 Casinos; 

 Safleoedd Bingo; 

 Safleoedd Betio; 

 Traciau; 

 Canolfannau Gamblo Oedolion; 

 Canolfannau Adloniant Teulu Trwyddedig; 

 Canolfannau Adloniant Teulu Didrwydded; 

 Trwyddedau Gamblo Clwb; 

 Gamblo Gwobr a Thrwyddedau Gamblo Gwobr; 

 Rhybuddion Defnydd Achlysurol; 

 Rhybuddion Defnydd Dros Dro; a 

 Cofrestriadau loterïau cymdeithasau bach. 
 
Sylwer: Mae'r Loteri Genedlaethol yn cael ei rheoleiddio gan y Comisiwn 
Loteri Cenedlaethol, ymdrinnir â Gamblo o Bell gan y Comisiwn Gamblo c 
mae Taen Fetio'n cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol. 
 

6. Egwyddorion Cyffredinol 
 

Wrth gyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas â thrwyddedau safle a 
rhybuddion defnydd dros dro, bydd y Cyngor yn anelu'n gyffredinol at 
ganiatáu defnydd safleoedd ar gyfer gamblo cyn belled â'u bod yn cael eu 
hystyried:  

 

 Yn unol ag unrhyw Godau Ymarfer perthnasol a gyhoeddwyd gan y 
Comisiwn Gamblo. 

 

 Yn unol ag unrhyw Gyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan y Comisiwn 
Gamblo. 
 

 Yn rhesymol gyson gyda'r amcanion trwyddedu. 
 

 Yn unol â Datganiad o Egwyddorion y Cyngor. 
 

Dylid nodi bod y Comisiwn Gamblo wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i awdurdodau 
lleol nad yw gwrthwynebiadau moesol i gamblo yn rheswm dilys dros wrthod 
ceisiadau ar gyfer trwyddedau safleoedd. Mae hyn oherwydd nad yw 
gwrthwynebiadau o'r fath yn gysylltiedig â'r amcanion trwyddedu.  Ni all 
penderfyniad awdurdod fod yn seiliedig ar ddiffyg hoffter o gamblo, neu'r 
syniad cyffredinol ei fod yn annymunol caniatáu safleoedd gamblo mewn 
ardal (ac eithrio pwerau penderfyniad casino).  Wrth benderfynu gwrthod cais, 
dylai Awdurdod Trwyddedu ddibynnu ar resymau sy'n dangos nad yw'r 
amcanion trwyddedu yn cael eu cwrdd, neu'n sy'n annhebygol o gael eu 
cwrdd.  
 
Ni fydd unrhyw beth yn y ‘Datganiad o Egwyddorion’ hwn yn: 



Gambling Act 2005 
 Revised Statement of Principles  

April 2012 

Page 8 
 

 Tanseilio hawliau unrhyw unigolyn i wneud cais o dan y Ddeddf am sawl 
math o ganiatâd ac i gael ystyried y cais ar ei deilyngdod unigol ei hun;  

NEU 

 Yn gwrthwneud hawl unrhyw unigolyn i wneud sylwadau ar unrhyw gais 
neu geisio adolygiad o drwydded lle mae ganddynt yr hawl i wneud hyn o 
dan y Ddeddf. 

 
Y man cychwyn wrth benderfynu ceisiadau fydd i gymeradwyo'r cais, heb 
amodau. Dim ond pan fo angen cwrdd â gofynion yr amcanion trwyddedu y 
bydd amodau'n cael eu hystyried, ac ni fydd unrhyw amodau a ddefnyddir yn 
or-feichus a byddant yn cyfateb i raddfa'r cais a'r ‘risgiau’ posib. Bydd amodau 
yn gyffredinol yn cael eu hystyried yn ddianghenraid os ydynt eisoes wedi'u 
cynnwys yn ddigonol mewn deddfwriaeth arall. 

 
Wrth benderfynu cais i roi Trwydded Safle neu p'un ai adolygu Trwydded 
Safle, bydd ystyriaeth yn cael ei roi i agosrwydd y safleoedd at ysgolion, 
canolfannau oedolion diamddiffyn, neu ardaloedd preswyl gyda chrynodiad 
uchel o deuluoedd gyda phlant. Bydd agosrwydd safleoedd etc sy'n cael ei 
ystyried yn amrywio, gan ddibynnu ar faint a sgôp y safleoedd Gamblo dan 
sylw. Bydd bob achos, fodd bynnag, yn cael ei benderfynu ar ei deilyngdod ei 
hun. Felly, os gall ymgeisydd ddangos yn effeithiol sut y gall oresgyn pryderon 
amcanion trwyddedu, cymerir hynny i ystyriaeth. 
 
Mae trwyddedu yn ymwneud â rheolaeth safleoedd trwyddedig, Rhybuddion 
Defnydd Dros Dro neu Rybuddion Defnydd Achlysurol o fewn telerau'r 
Ddeddf. Gellir gosod amodau i drwyddedau a fydd yn trafod materion sydd o 
fewn rheolaeth deiliaid  trwydded unigol.  
 
Wrth ystyried unrhyw amodau sydd i'w rhoi ynghlwm wrth drwyddedau, bydd y 
Cyngor yn canolbwyntio'n bennaf ar effaith uniongyrchol y gweithgareddau sy'n 
digwydd yn y safleoedd trwyddedig ar aelodau'r cyhoedd sy'n byw, gweithio 
neu'n cyfranogi mewn gweithgaredd normal yn yr ardal dan sylw. Gall yr 
Ysgrifennydd Gwladol, drwy reoliad, roi amodau penodol ynghlwm wrth 
Drwydded Safle unai fel amodau “gorfodol” neu “ragosodedig".  Wrth benderfynu 
cais, ni all yr Awdurdod Trwyddedu ystyried y galw disgwyliedig am y 
cyfleusterau y cynigir eu darparu.      
 
Yn yr achos hwn, mae'r Cyngor yn cydnabod, oni bai am y swyddogaeth 
drwyddedu, fod nifer o fecanweithiau eraill ar gael i roi sylw i faterion ymddygiad 
afreolus sy'n gallu digwydd i ffwrdd oddi wrth safleoedd trwyddedig, yn cynnwys: 

 Rheolau Cynllunio; 

 Mesurau cyfredol i greu amgylchedd diogel a glân yn yr ardaloedd hyn 
mewn partneriaeth â busnesau lleol, gweithredwyr cludiant ac Adrannau 
Cyngor eraill; 

 Cyswllt rheolaidd gyda'r Heddlu ynghylch materion gorfodi'r gyfraith yn 
achos anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol; 

 Grym yr heddlu, awdurdodau cyfrifol eraill, neu breswylydd lleol neu 
fusnes i geisio adolygiad o'r drwydded. 
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Bydd gofyn i wrthwynebwyr wneud eu gwrthwynebiad mewn perthynas ag un 
neu fwy o'r Amcanion Trwyddedu, fel y nodir ym Mharagraff 3, cyn y gall yr 
Awdurdod Trwyddedu ei ystyried. 

 
Pan fo unigolyn, p'un a yw'n cael ei effeithio'n uniongyrchol neu beidio gan y 
cais neu'n byw yng nghyffiniau safleoedd trwyddedadwy sydd o dan 
ystyriaeth, yn rhoi eu hunain ymlaen fel cynrychiolydd diddordebau'r 
preswylwyr yn y cyffiniau, bydd yr Awdurdod Trwyddedu fel arfer yn gofyn 
iddynt ddarparu tystiolaeth eu bod yn gweithredu fel cynrychiolydd i eraill.  

 
 Bydd y Cyngor, wrth ymgymryd â'i swyddogaeth drwyddedu, yn rhoi 

ystyriaeth i'r angen i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon a hyrwyddo 
cydraddoldeb a pherthnasau da rhwng unigolion o wahanol grwpiau hiliol.. 

 
7. Corff cynghorol ar gyfer Diogelu Plant rhag Niwed 
  
 Mae'r Cyngor yn gweithredu o fewn ei ddyletswydd  fel Awdurdod Trwyddedu 

yn dynodi'r Gwasanaethau Plant o Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol a 
Gwasanaethau Tai'r Cyngor fel yr awdurdod cymwys i ddarparu cyngor ar 
ddiogelu plant rhag niwed. 

Mae'n ofynnol ar i'r Awdurdod Trwyddedu drwy reoliadau ddatgan yr 
egwyddorion a ddefnyddir ganddo wrth ymarfer ei bwerau o dan Adran 157(h) o 
Ddeddf 2005 i ddynodi, yn ysgrifenedig, gorff sy'n gymwys i gynghori'r awdurdod 
ynghylch diogelu plant rhag niwed.  Yr egwyddorion hyn yw: 

 Yr angen i'r corff fod yn gyfrifol am ardal sy'n cynnwys holl ardal yr 
Awdurdod Trwyddedu. 

 

 Yr angen i'r corff fod yn atebol i unigolion sydd wedi'u hethol yn 
ddemocrataidd, yn hytrach nag i unrhyw grŵp sydd â budd neilltuol etc 

 
8. Trefniadau Trawsnewidiol 
 
 Yn ystod cyfnod y trefniadau trawsnewidiol a nodir yn y Ddeddf, bydd 

Trwydded Safle yn cael ei rhoi i'r unigolion hynny a wnaeth gais o dan Atodlen 
18 y Ddeddf ac sydd wedi cyflenwi'r wybodaeth, y ddogfennaeth a'r ffi 
angenrheidiol. Bydd trwyddedau yn cael eu rhoi ar y sail fod caniatâd 
presennol yn parhau. Fodd bynnag, os yw'r Heddlu yn gwneud sylwadau y 
byddai trawsnewidiad y drwydded bresennol yn tanseilio'r amcan atal 
troseddu ac anhrefn, yna bydd y drwydded yn cael ei chyfeirio at Bwyllgor 
Trwyddedu a Rheoli'r Cyngor i'w hystyried. 

 
9.     Ymgynghorion 
 

 Bydd y Datganiad o Egwyddorion hwn yn amodol ar ymgynghoriad ffurfiol 
gyda: 

 

 Heddlu Gogledd Cymru 

 Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
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 Gwasanaethau Plant 

 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Conwy a Sir Ddinbych 

 Cynrychiolwyr deiliaid trwyddedau amrywiol safleoedd yn yr ardal a 
effeithir gan y polisi hwn 

 Cynghorau Tref a Chymuned 

 Unigolion a busnesau sy’n debygol o gael eu heffeithio gan gamblo 
awdurdodedig o fewn yr Ardal 

 
Bydd y Cyngor yn rhoi ystyriaeth lawn i Gyfarwyddyd y Comisiwn, ac yn rhoi’r 
pwyslais priodol ar safbwyntiau'r rheiny yr ymgynghorir â hwy. 
 
Wrth benderfynu ar ba bwyslais i roi ar sylwadau, bydd y Cyngor yn ystyried: 
 

 Pwy sy’n gwneud y sylwadau (eu harbenigedd ac/neu ddiddordeb) 

 Pa gymhelliant posibl sydd i’w safbwyntiau 

 Y nifer o sylwadau lle mynegir i’r un safbwyntiau neu rai tebyg 

 Pa mor bell mae’r sylwadau yn gysylltiedig â materion y dylai’r Cyngor 
fod yn eu cynnwys yn eu Datganiad o Egwyddorion. 

 

10.      Cyfnewid Gwybodaeth 

 

Wrth gyflawni ei swyddogaethau ac ymrwymiadau o dan Ddeddf Gamblo 
2005, bydd y Cyngor yn cyfnewid gwybodaeth berthnasol gyda chyrff 
rheoleiddio eraill ac yn sefydlu protocolau yn y cyswllt hwn. Wrth gyfnewid 
gwybodaeth o'r fath bydd y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf 
Gamblo, deddfwriaeth Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth yn unol â 
pholisïau presennol y Cyngor. 

 

Bydd manylion cyswllt yr unigolion hyn sy'n gwneud sylwadau a manylion y 
sylwadau ar gael i ymgeiswyr er mwyn galluogi trafodaeth ac, mewn achos o 
gynnal gwrandawiad, yn ffurfio rhan o ddogfen gyhoeddus.  

 

Bydd unrhyw un sy'n gwneud sylwadau  neu'n gwneud cais am adolygiad o 
Drwydded Safle yn cael gwybod y bydd y manylion hyn yn cael eu datgelu. 

 
11.      Deddfwriaeth 
 
 Wrth ymgymryd â'i swyddogaeth drwyddedu o dan Ddeddf Gamblo 2005, 

mae'n rhaid i'r Cyngor hefyd ystyried deddfwriaeth arall, yn cynnwys: 
 

 Adran 17 o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1988;  

 Deddf Trwyddedu 2003;  

 Deddf Hawliau Dynol 1998; 

 Deddf Iechyd a Diogelwch etc yn y Gwaith 1974; 

 Deddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990; 
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 Y Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003;  

 Deddf Cysylltiadau Hiliol, 1976 (fel y'i diwygiwyd) 

Fodd bynnag, nid yw'r polisi wedi ei fwriadu i ddyblygu deddfwriaeth a 
chyfundrefnau rheoleiddio presennol sydd eisoes yn gosod ymrwymiadau ar 
gyflogwyr a gweithredwyr. 

 
12.      Perthynas gyda Pholisïau Cynllunio 

 
 Wrth benderfynu ar gais, ni ellir rhoi ystyriaeth, o dan delerau'r Ddeddf, i 

ganiatâd cynllunio neu adeiladu ac/neu unrhyw gyfyngiadau cynllunio.  
 
 Nid yw galw heb ei gyflawni yn faen prawf a gymerir i ystyriaeth wrth 

benderfynu ar gais Trwydded Safle o dan Ddeddf Gamblo 2005. 

 Mae rhoi Caniatâd Dros Dro drwy Drwydded Safle yn broses ar wahân a 
gwahanol i roddi Caniatâd Cynllunio.  Bydd rhaid ceisio cael Caniatâd 
Cynllunio a Rheoli Adeiladu a'u cymeradwyo cyn cael unrhyw ddatblygiad. 

 
13.      Strategaethau Cenedlaethol 
 

Bydd y Cyngor hefyd yn ceisio cyflawni ei gyfrifoldebau a gefnogir gan 
Strategaethau Llywodraeth arall, mor bell ac y maent yn effeithio ar amcanion 
y swyddogaeth drwyddedu. 

 
14.      Strategaethau a Pholisïau Lleol 

 
Bydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau gan gyfeirio at bolisïau lleol mabwysiedig 
eraill, yn cynnwys y canlynol: 
 

 Gweledigaethau Corfforaethol, amcanion a blaenoriaethau strategol y 
Cynghorau 

 Strategaeth Diogelwch Cymunedol 

 Polisi Gorfodaeth Trwyddedu 
 

15.    Strategaethau Integreiddio 
 

Drwy ymgynghori yn eang cyn cyhoeddi’r datganiad hwn, bydd yr Awdurdod 
Trwyddedu yn ymdrechu i sicrhau integreiddio da gyda strategaethau atal 
trosedd lleol, cynllunio, cludiant, twristiaeth a diwylliannol. 

 
16.    Gwneud Penderfyniadau 
 

Cylch Gorchwyl Pwyllgorau  
 

  Bydd Is-bwyllgor o dri chynghorydd o’r Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli yn eistedd 
i glywed ceisiadau pan ceir sylwadau oddi wrth bartïon sydd â diddordeb ac 
awdurdodau â chyfrifoldeb.  

 
 Ni fydd Cynrychiolwyr Rhanbarthau Etholiadol yn eistedd ar Is-bwyllgor sy’n 

ymdrin â chais o fewn ei Hadran.   



Gambling Act 2005 
 Revised Statement of Principles  

April 2012 

Page 12 
 

 
 Bydd y Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli hefyd yn eistedd i benderfynu ar faterion 

trwyddedu cyffredinol a ddirprwywyd iddo gan y Cyngor nad ydynt yn 
gysylltiedig â Deddf Gamblo 2005. 

 
 Pan fo Cynghorydd sy'n aelod o'r Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli yn gwneud neu 

wedi gwneud sylwadau ynghylch trwydded ar ran parti sydd â diddordeb, er lles 
trefn lywodraethol dda byddant yn diarddel eu hunain o gymryd unrhyw ran yn y 
broses gwneud penderfyniad sy'n effeithio ar y drwydded dan sylw. 

 
 Bydd Is- bwyllgor hefyd yn cyfeirio at y Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli unrhyw 

fater nad yw'n gallu delio ag ef oherwydd y nifer o'i aelodau nad ydynt yn gallu 
cymryd rhan mewn ystyried neu drafod unrhyw fater neu bleidlais ar unrhyw 
gwestiwn yng nghyswllt y mater.   

 
 Bydd y Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli yn cyfeirio at y Cyngor unrhyw fater nad 

yw'n gallu delio ag ef oherwydd y nifer o'i aelodau nad ydynt yn gallu cymryd 
rhan mewn ystyried neu drafod unrhyw fater neu bleidlais ar unrhyw gwestiwn 
yng nghyswllt y mater.   

 
 Bydd pob penderfyniad o benderfyniadau trwyddedu'r Pwyllgor Trwyddedu a 

Rheoli neu Is-bwyllgor yn dod gyda rhesymau clir, argyhoeddiadol dros y 
penderfyniad.  Bydd y penderfyniad a'r rhesymau dros y penderfyniad yn cael 
eu hanfon at yr Ymgeisydd a'r rheiny sydd wedi gwneud sylwadau  perthnasol 
cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosib. Bydd crynodeb o'r penderfyniad hefyd yn 
cael ei roi ar wefan y Cyngor cyn gynted â phosib ar ôl cadarnhau'r 
penderfyniad, lle bydd yn ffurfio rhan o'r gofrestr drwyddedu statudol y mae 
angen i'r Cyngor ei chadw.   

 
 Mae'r Cyngor yn cydnabod na ddylid gweld ceisiadau trwyddedu fel ailrediad o'r 

broses cais cynllunio a bydd gwahaniad clir rhwng y cyfundrefnau cynllunio a 
thrwyddedu i osgoi dyblygiad ac aneffeithlonrwydd. 

 
Er mwyn osgoi dyblygiad gyda chyfundrefnau statudol eraill cyn belled â bod 
hynny'n bosib, ni fydd y Cyngor yn rhoi amodau ynghlwm wrth drwydded oni 
bai eu bod yn cael eu hystyried yn angenrheidiol ar gyfer hyrwyddo'r amcanion 
trwyddedu. Yn gyffredinol, bydd amodau yn cael eu hystyried yn ddianghenraid 
os ydynt eisoes wedi'u trafod yn ddigonol gan ddeddfwriaeth arall.  

 
17.    Dyrannu Cyfrifoldebau gwneud Penderfyniadau 

 
Bydd y Pennaeth Gwasanaethau Rheoleiddio yn delio gyda'r holl geisiadau 
trwyddedu arall lle nad oes sylwadau wedi eu derbyn, neu lle mae sylwadau 
wedi eu derbyn a bod y partïon yn cytuno nad oes angen gwrandawiad. 

 
 Mae penderfyniadau ynghylch p'un a yw sylwadau'n amherthnasol, gwamal 

neu'n flinderus yn cael eu gwneud gan y Pennaeth Gwasanaethau Rheoleiddio, 
a fydd yn gwneud penderfyniadau ynghylch a ddylid cyfeirio sylwadau neu 
geisiadau am adolygiadau trwydded i'r Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli neu Is-
bwyllgor.  Pan fo sylwadau'n cael eu gwrthod, bydd yr unigolyn sy'n gwneud y 
sylwadau yn derbyn rhesymau ysgrifenedig ynghylch pam mai dyma'r achos. 
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 Mae'r Cyngor yn ymwneud â rhychwant eang o benderfyniadau a swyddogaethau 

trwyddedu ac mae wedi sefydlu Pwyllgor trwyddedu i'w gweinyddu. 
 
 Gan ei fod yn gwerthfawrogi'r angen i gyflenwi gwasanaeth cyflym, effeithlon a 

chost-effeithiol i'r holl bartïon sy'n rhan o'r broses drwyddedu, mae'r Pwyllgor wedi 
dirprwyo rhai penderfyniadau a swyddogaethau penodol ac wedi sefydlu Is-
bwyllgor i ddelio â hwy. 

 
  Bydd llawer o'r penderfyniadau a swyddogaethau yn gwbl weinyddol o ran natur a 

bydd rhoddi ceisiadau annadleuol, yn cynnwys er enghraifft, y trwyddedau a 
chaniatâd hynny lle nad oes unrhyw sylwadau wedi eu gwneud, yn cael eu 
dirprwyo i’r Pennaeth Gwasanaethau Rheoleiddio. 

 
Mae Atodiad ‘B’ yn nodi dirprwyaeth gytunedig o benderfyniadau a swyddogaethau 
i'r Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli, Is-bwyllgorau a Swyddogion. 

 
 Mae'r ffurf hon o ddirprwyaeth yn ddiymrwymiad i Swyddogion sy'n cyfeirio cais 

i Is-bwyllgor, i'r Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli, neu i'r Cyngor, os yr ystyrir 
hynny'n briodol o dan amgylchiadau unrhyw achos neilltuol.   

 
18.    Adolygiadau Trwyddedu 
 
 Bydd y Cyngor yn cynnal adolygiad o Drwydded Safle os yw wedi derbyn cais 

ffurfiol am adolygiad yn unol â'r Ddeddf sy'n berthnasol i un neu fwy o'r 
Amcanion Trwyddedu. Gall sylwadau fod gweithgareddau, sy'n cynnwys y 
canlynol, fod yn digwydd: 

 Defnydd safleoedd trwyddedig ar gyfer gwerthiant a chyflenwad cyffuriau 
Dosbarth A a gwyngalchu elw o droseddau cyffuriau; 

 Defnydd o safleoedd trwyddedig ar gyfer gwerthiant a chyflenwad o ddrylliau 
tân anghyfreithlon; 

 Defnydd o safleoedd trwyddedig ar gyfer puteindra neu werthiant o 
bornograffi anghyfreithlon; 

 Defnydd o safleoedd trwyddedig fel safle ar gyfer gweithgaredd troseddol 
cyfundrefnol; 

 Defnydd o safleoedd trwyddedig ar gyfer trefnu camdriniaeth neu 
ymosodiadau hiliol, homoffobig neu rywiol; 

 Defnydd o safleoedd trwyddedig ar gyfer gwerthiant tybaco neu nwyddau 
sydd wedi'u smyglo; 

 Defnydd o safleoedd trwyddedig ar gyfer gwerthiant nwyddau sydd wedi'u 
dwyn. 

 Rhoi plant ac/neu unigolion diamddiffyn mewn risg 

 

Bydd ystyriaeth addas yn cael ei rhoi i'r holl sylwadau  priodol oni bai eu bod 
fel a ganlyn: 

 ar sail wamal; 

 ar sail flinderus; 
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 ar sail amherthnasol; 

 ni fydd y sail yn achosi i'r Awdurdod Trwyddedu ddiddymu na diarddel 
trwydded neu i dynnu, diwygio neu ychwanegu amodau at y Drwydded Safle; 

 mae'r seiliau'r un fath i raddau helaeth â'r seiliau a nodwyd mewn cais 
blaenorol ynghylch yr un safle; neu 

 mae'r seiliau'r un fath i raddau helaeth â sylwadau a wnaethpwyd ar gyfnod 
ystyried y cais am Drwydded Safle. 

Gall yr Awdurdod Trwyddedu hefyd adolygu Trwydded Safle yn ôl ei ewyllys ei 
hun.  

 
19.    Ceisiadau 
 

Dim ond yr unigolyn sy'n dal naill ai Drwydded Weithredu sy'n ei awdurdodi i 
gynnal y gweithgaredd y gwneir cais am Drwydded Eiddo amdano sy'n gallu 
gwneud cais, NEU unigolyn sydd wedi gwneud cais am Drwydded Weithredu 
nad yw eto wedi ei benderfynu. 

 

 Mae'n rhaid i geisiadau am y caniatâd, trosglwyddiad neu amrywiad o 
Drwydded Safle ddod gydag asesiad sy'n dangos sut bydd yr ymgeisydd yn 
hyrwyddo'r holl Amcanion Trwyddedu ar ffurf Rhestr Weithredu ysgrifenedig. 
Gall yr Ymgeisydd ofyn i'r Cyngor am gyngor ynghylch sgôp y wybodaeth sydd 
i'w darparu.  

 

 Bydd y Cyngor yn rhoi gwybodaeth ynghylch lefel y manylder sydd i'w darparu 
a bydd yn gymesur â graddfa a natur y cais a wneir.  

 
 
20.    Asesiad o Angen 

 
Nid yw galw heb ei gyflawni yn faen prawf a gymerir i ystyriaeth wrth 
benderfynu am gais am drwydded safle o dan Deddf Gamblo 2005 

 
21.    Amodau 
 

Bydd amodau yn cael eu rhoi ar drwyddedau sydd yn gymesur a phriodol i'r 
busnes, sefydliad neu unigolyn dan sylw. Bydd y Cyngor yn defnyddio'n bennaf 
y cyngor a roddir gan y Comisiwn Gamblo ac yn gosod amodau sy'n berthynol i 
amgylchiadau penodol pob achos unigol. 

 

Bydd amodau a roddir ynghlwm wrth drwyddedau safle, cyn belled â bod 
hynny'n bosib, yn adlewyrchu strategaethau atal trosedd lleol. Er enghraifft, gall  
darpariaeth o gamerâu teledu cylch caeedig fod yn briodol mewn safleoedd 
penodol.  
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn rhoi ystyriaeth benodol i'r angen i ddiogelu 
plant ac unigolion diamddiffyn rhag niwed neu rhag cael eu hecsploetio gan 
gamblo a bydd yn disgwyl i'r Ymgeisydd fodloni'r awdurdod y bydd digon o 
fesurau i sicrhau nad yw unigolion o dan 18 oed yn cael mynediad i'r safleoedd. 
Gall amodau trwydded briodol drafod materion megis: 
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 cynlluniau profi oedran  
 

 teledu cylch caeedig 
 

 goruchwyliaeth o fynedfeydd/ mannau peiriannau  
 

 rhaniad ffisegol gwahanol rannau  
 

 lleoliad mynedfa  
 

 rhybuddion/arwyddion  
 

 oriau agor penodol  
 

 hyfforddiant staff mewn perthynas â chynlluniau profi oedran 
 

 peiriannau newid  
 

 hysbysebu ffynonellau cymorth a moddau eraill o gymorth ar gyfer 
unigolion sydd â phroblem gamblo 

 

Nid yw'r rhestr hon yn orfodol nac yn drwyadl, ac yn dangos mesurau 
enghreifftiol yn unig.  

 
O ran diogelu unigolion diamddiffyn, bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn ystyried 
camau fel defnyddio cynlluniau hunan-wahardd, darparu taflenni gwybodaeth 
neu rifau llinell gymorth ar gyfer sefydliadau megis GamCare.  
 
Safleoedd Betio 
 
Bydd angen trwydded safle betio ar unrhyw un sy'n dymuno gweithredu 
swyddfa betio. Mae’r trwyddedau hyn ar gael oddi wrth y Cyngor. Ni fydd plant 
a phobl ifanc yn gallu mynd i safleoedd gyda thrwydded safle betio. 
  
Bydd safleoedd betio yn gallu darparu nifer cyfyngedig o beiriannau gamblo a 
rhai peiriannau betio.  
 
Mae gan y Cyngor yr awdurdod i gyfyngu' nifer y peiriannau betio, o ystyried y 
natur a'r amgylchiadau y byddent ar gael ynddynt. Ni fydd yn defnyddio'r pŵer 
hwn fel arfer, oni bai fod rhesymau da dros wneud hynny, drwy ystyried, ymysg 
pethau eraill, maint y safleoedd a'r lefel rheolaeth a goruchwyliaeth, yn enwedig 
lle mae pobl ddiamddiffyn dan sylw. 
 
Bydd pob cais yn cael ei ystyried ar ei deilyngdod unigol ei hun. 
 
Safleoedd Bingo 
 
Mae bingo yn ddosbarth o gamblo cyfle hafal a bydd yn cael ei ganiatáu mewn 
safleoedd gyda thrwydded alcohol ac mewn clybiau os yw'n aros o dan drothwy 
penodol.  Fel arall bydd yn amodol ar drwydded weithredu bingo y bydd rhaid ei 
chael gan y Comisiwn Gamblo. 
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Bydd deilydd trwydded gweithredu bingo yn gallu darparu unrhyw fath o gêm 
bingo, gan gynnwys bingo arian a gwobr.  
 
Bydd angen trwydded safle bingo gan yr Awdurdod Trwyddedu ar gyfer 
neuaddau bingo masnachol  
 
Bydd angen caniatâd gamblo gwobr gan y Cyngor ar gyfer arcedau adloniant 
sy'n darparu bingo am wobr.  
 

 Ym mhob un o'r achosion uchod, pan fo plant yn cael mynediad i'r safleoedd 
gyda thrwydded bingo, ym mha bynnag ffurf, mae'n bwysig nad ydynt yn cael 
cymryd rhan mewn unrhyw gêm bingo, oni bai am beiriannau categori D. Wrth 
ystyried ceisiadau o'r math hwn, bydd y Cyngor felly'n ystyried, ymysg pethau 
eraill, lleoliad y gemau neu beiriannau, mynediad i'r mannau hynny, 
goruchwyliaeth gyffredinol o'r safleoedd a’u bod yn arddangos rhybuddion 
priodol.  

 

Gellir darparu nifer cyfyngedig o beiriannau gamblo mewn safleoedd gyda 
thrwydded bingo. Pan fo  peiriannau categori C neu uwch ar gael mewn 
safleoedd lle mae plant yn cael mynediad, bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn 
ceisio sicrhau 
 

 bod peiriannau fel hyn wedi'u gosod mewn rhan o'r safle sydd ar 
wahân i weddill y safle drwy rwystr ffisegol, sy'n effeithiol i atal 
mynediad ,heblaw drwy fynediad dynodedig  

 

 mai dim ond oedolion sy'n cael mynediad i'r mannau gyda’r peiriannau 
hynny ynddynt. 

 

 bod y mynediad i'r rhan lle mae'r peiriannau yn cael ei oruchwylio  
 

 bod y man lle mae'r peiriannau wedi'u lleoli wedi ei drefnu fel y gellir ei 
oruchwylio gan staff y gweithredydd neu'r deilydd trwydded ac  

 

 bod rhybuddion amlwg yn cael eu harddangos yn y mynediad, a thu 
mewn i unrhyw fan tebyg, yn dweud nad oes mynediad i unrhyw 
unigolyn o dan 18 oed i'r fan honno. 

 
Casinos 
 

Nid oes unrhyw benderfyniad i wahardd casinos yn y Fwrdeistref Sirol ar hyn o 
bryd. Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn cadw ei hawl i adolygu'r sefyllfa hon a 
bydd o bosib, rywbryd yn y dyfodol, yn penderfynu peidio caniatáu casinos neu, 
os oes casinos trwyddedig eisoes yn gweithredu, yn penderfynu peidio 
caniatáu unrhyw casinos ychwanegol. 

 
Petai'r Cyngor yn penderfynu gwneud penderfyniad o'r fath, bydd hyn yn 
benderfyniad gan y Cyngor ar ôl rhoi ystyriaeth i'r mater, a bydd y rhesymau 
dros wneud y penderfyniad yn cael eu rhoi. 
 
Goruchwylwyr Drws  
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Mae'r Comisiwn Gamblo yn cynghori yn ei Gyfarwyddyd i awdurdodau lleol y 
gall Awdurdodau Trwyddedu ystyried p'un a oes angen goruchwylwyr drws o 
ran amcanion trwyddedu ar gyfer diogelu plant ac unigolion diamddiffyn rhag 
cael eu niweidio neu eu manteisio arnynt gan gamblo, a hefyd i  rwystro 
safleoedd rhag dod yn ffynonellau troseddu. 
 
Nodir, fodd bynnag, fod Deddf Gamblo 2005 wedi diwygio Deddf Diogelwch 
Diwydiannol 2001 ac nad oes raid i oruchwylwyr drws mewn casinos neu 
safleoedd bingo gael eu trwyddedu gan yr Awdurdod Diwydiant Diogelwch 
(SIA).  
 
Byddai'r Awdurdod Trwyddedu yn argymell/ awgrymu pan fo goruchwylwyr 
drws neu staff diogelwch yn cael eu cyflogi mewn safleoedd trwyddedig, fod eu 
cyflogwyr yn rhoi ystyriaeth ddifrifol iddynt gael eu trwyddedu gan yr SIA. 
 
Pan fo angen i’r Awdurdod Trwyddedu defnyddio ei ddoethineb, er mwyn 
sicrhau y diwallir amcanion trwyddedu statudol efallai bydd yr awdurdod yn ei 
gwneud hi’n amod/ gofyniad yn y drwydded eiddo i gyflogi goruchwylwyr drws 
cofrestredig SIA. 

 
Canolfannau Adloniant Teuluoedd Trwyddedig 

 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn rhoi ystyriaeth benodol i'r angen i ddiogelu 
plant ac unigolion diamddiffyn rhag niwed neu gael eu hecsploetio gan Gamblo 
a bydd yn disgwyl i'r Ymgeisydd fodloni'r awdurdod y bydd digon o fesurau i 
sicrhau na fydd plant o dan 18 oed yn cael mynediad i'r mannau peiriannau 
gamblo sydd ar gyfer oedolion yn unig. Gall amodau trwydded briodol drafod 
materion fel: 

 
 • cynlluniau profi oedran  

 

 • teledu cylch caeedig 
 

 • goruchwylwyr drws  
 

 • goruchwylio mynediadau a/neu fannau peiriannau 
 

 • rhaniad ffisegol gwahanol rannau  
 

 • lleoliad mynediad  
 

 • rhybuddion / arwyddion  
 

 • oriau agor penodol  
 

Nid yw hon yn rhestr gyflawn.  
  

Bydd mesurau megis defnyddio cynlluniau hunan-wahardd, darparu taflenni 
gwybodaeth neu rifau llinell gymorth ar gyfer sefydliadau megis GamCare yn 
cael eu hystyried i ddiogelu plant ac unigolion diamddiffyn.  
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Bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn cyfeirio at wefan y Comisiwn i weld unrhyw 
amodau priodol i drwyddedau gweithredwyr sy'n ymwneud â'r ffordd y dylid 
dynodi'r rhannau y lleolir peiriannau categori C.  
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu hefyd sicrhau bod ei aelodau’n gwybod am 
unrhyw amodau gorfodol neu ragosodedig ar drwyddedau'r safleoedd hyn, 
pan fyddant wedi'u cyhoeddi.  

  
Clybiau Aelodau a chlybiau masnachol  
 
Gellir darparu bingo mewn clybiau a sefydliadau unai'n unol â chaniatâd neu 
os yw'n cydymffurfio â chyfyngiadau Adran 275 y Ddeddf.  
 
Mae'r cyfyngiadau hyn yn cyfyngu'r cyfanswm arian betio neu wobrwyon o 
fewn unrhyw saith niwrnod i £2,000, ac yn gofyn i'r Comisiwn gael eu 
rhybuddio cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl os yw'r cyfyngiad yn cael ei 
dorri. 
 
Bydd angen trwydded gweithredwyr bingo a'r trwyddedau personol a safle 
cyfatebol petai arian betio neu wobrwyon yn uwch na’r cyfyngiad hwn. 
  
Traciau  
 
Dim ond un drwydded safle y gellir ei roi i unrhyw safle penodol ar unrhyw un 
amser oni bai bod y safle yn ‘drac’. Trac yw safle lle mae rasys neu unrhyw 
ddigwyddiadau chwaraeon eraill yn digwydd. 
 
Nid oes gofyn i weithredwyr trac gael ‘trwydded gweithredydd’ gan y 
Comisiwn Gamblo. Felly, bydd trwyddedau safle ar gyfer traciau gan y Cyngor 
yn debygol o gynnwys gofynion ar gyfer deiliaid trwydded safle ynghylch eu 
cyfrifoldebau mewn perthynas â chynnal betio yn y modd cywir. Yn wir, bydd 
gan weithredwyr trac rôl bwysig i'w chwarae, er enghraifft wrth sicrhau bod 
mannau betio yn cael eu gweinyddu a'u goruchwylio'n iawn.  
 
Ond er  bydd y drwydded safle betio ar gyfer y trac yn bennaf, efallai bydd 
nifer o drwyddedau atodol yn awdurdodi gweithgareddau gamblo eraill. Yn 
wahanol i swyddfeydd betio, nid yw trwydded safle betio mewn achos trac yn 
rhoi hawl awtomatig i ddefnyddio peiriannau gamblo. 
 
Wrth ystyried p'un ai ddefnyddio ei bŵer i gyfyngu'r nifer o beiriannau betio 
mewn trac, bydd y Cyngor yn ystyried amgylchiadau pob cais unigol ac, 
ymysg pethau eraill, yn ystyried y bwlch potensial ar gyfer y nifer o beiriannau 
y gwnaethpwyd cais amdanynt, gallu staff y trac i oruchwylio'r peiriannau, yn 
enwedig os ydynt wedi'u gwasgaru o amgylch y safle, a gallu gweithredydd y 
trac i atal plant ac unigolion ifanc a phobl ddiamddiffyn rhag betio ar y 
peiriannau. 
 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu yn ymwybodol y gall y Comisiwn Gamblo 
ddarparu cyfarwyddyd penodol pellach yn achos traciau. Rydym wedi cymryd 
sylw o'r Cyfarwyddyd gan y Comisiwn Gamblo sy'n pwysleisio bod traciau'n 
wahanol i safleoedd eraill oherwydd y gall fod mwy nag un drwydded safle ar 
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waith, ac nad yw'n angenrheidiol i weithredydd y trac ddal trwydded weithredu 
oherwydd gall fod nifer o ddeiliaid Trwydded Safle yn y trac a fydd angen dal 
eu trwyddedau gweithredu eu hunain. 
 
Gall y bydd rhai ystyriaethau penodol yn achos diogelu plant ac unigolion 
diamddiffyn rhag cael eu niweidio neu eu hecsploetio gan gamblo a byddai'r 
awdurdod hwn yn disgwyl i'r ymgeiswyr trwydded safle ddangos bod mesurau 
priodol i sicrhau nad yw plant yn cael mynediad at gyfleusterau gamblo sydd 
ar gyfer oedolion yn unig. Nodir y bydd plant a phobl ifanc yn cael hawl i fynd i 
fannau trac lle darperir cyfleusterau ar gyfer betio ar ddyddiau pan fydd rasio 
cŵn a/neu rasio ceffylau'n cael eu cynnal, er y bydd rhwystr arnynt o hyd rhag 
mynd i'r mannau lle ceir peiriannau gamblo (ar wahân i beiriannau categori 
D).  
 
Gall amodau trwydded briodol fod yn: 
 

 • gynlluniau profi oedran  
 

 • teledu cylch caeedig 
 

 • goruchwylio mynediadau/mannau peiriannau  
 

 •  rhaniad ffisegol gwahanol rannau 
 

 • lleoliad mynediad  
  
 • rhybuddion/arwyddion  

 
 • oriau agor penodol  

 
 • lleoliad peiriannau Gamblo 

 
Nid yw'r rhestr hon yn orfodol nac yn gynhwysfawr, ond mae’n nodi mesurau 
enghreifftiol yn unig.  
 
Bydd mesurau megis defnyddio cynlluniau hunan-wahardd, darparu taflenni 
gwybodaeth a rhifau llinell gymorth ar gyfer sefydliadau megis GamCare yn 
cael eu hystyried yn addas mewn perthynas â diogelu plant, a phobl 
ddiamddiffyn. 
 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu yn nodi safbwynt y Comisiwn y byddai'n 
ddymunol i'r holl safleoedd hunangynhwysol sy'n cael eu gweithredu gan 
weithredwyr betio oddi ar y cwrs ar draciau fod yn amodol ar ddal trwyddedau 
safle ar wahân. Byddai hyn yn sicrhau y byddai eglurder rhwng cyfrifoldebau 
unigol gweithredydd y trac a'r gweithredydd betio oddi ar y cwrs sy'n rhedeg 
uned hunangynhwysol ar y safle.  
 
Peiriannau betio mewn traciau  
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Mae gan awdurdodau trwyddedu'r pŵer o dan Ddeddf Gamblo 2005 i 
gyfyngu'r nifer o beiriannau betio, eu natur a'r amgylchiadau y byddant ar 
gael, drwy roi amod trwydded i drwydded safle betio. 
 
Amod ar y rheolau sy'n cael eu harddangos 
 
Yn unol â chyfarwyddyd y Comisiwn Gamblo, bydd y Cyngor yn gosod amod 
ar drwyddedau safle trac sy'n ei gwneud yn ofynnol i weithredydd y trac 
sicrhau bod y rheolau'n cael eu harddangos yn glir neu'n agos at y mannau 
betio, neu fod camau eraill yn cael eu cymryd i sicrhau eu bod ar gael i'r 
cyhoedd, megis eu printio ar y cerdyn-ras neu eu gwneud ar gael ar ffurf 
taflen o swyddfa'r trac. 
 
Ffeiriau Teithiol  
 
Yr Awdurdod Trwyddedu fydd yn penderfynu p'un a yw peiriannau categori D  
a/ neu gamblo gwobr cyfle hafal heb drwydded i'w wneud ar gael mewn 
ffeiriau teithiol, a bod y gofyn statudol nad yw'r cyfleusterau ar gyfer gamblo 
yn ddim mwy na diddanwch ategol yn y ffair yn cael ei gwrdd.  
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu hefyd yn ystyried p'un a yw'r ymgeisydd o fewn 
y diffiniad statudol o ffair deithiol.   

 
22.    Gorfodaeth 
 

Mae'r Cyngor yn llofnodydd i'r Concordat Gorfodaeth ac yn dilyn yr 
egwyddorion sydd wedi'u nodi ynddo. Mae'r concordat yn seiliedig ar yr 
egwyddorion o gysondeb, tryloywder a chymesuredd. 

 
 Mae'r concordat gorfodaeth yn cynnig y dylid gwneud ymateb graddedig lle 

canfyddir troseddau yn erbyn y ddeddfwriaeth neu lle fo amodau trwydded 
wedi'u torri.  Gellir delio â throseddau gweinyddol unigol fel methu cadw 
cofnodion penodol, drwy roi rhybudd ysgrifenedig yn unig. 

 
 Gall troseddau mwy difrifol neu aildroseddu dros gyfnod o amser, arwain atynt 

yn cael eu cyfeirio at Is-Bwyllgor, rhoi Rhybudd Ffurfiol neu ddechrau achos 
cyfreithiol. 

 
Bydd yn amod bod safleoedd yn cael eu harolygu’n rheolaidd destun i gynllun o 
arolygiad rheolaidd, gyda'u hamlder wedi'i benderfynu gan y risgiau a gyflwynir 
gan y safleoedd h.y. bydd y safleoedd hynny a ystyrir yn safleoedd gyda mwy o 
risg yn destun i arolygiadau mwy rheolaidd na'r rhai sy'n risg is. 
 
Wrth benderfynu risg, bydd ystyriaeth yn cael ei roi i :-  
 

 natur y gweithgareddau gamblo sy'n cael eu cynnal yn y safleoedd 

 lleoliad y safleoedd mewn perthynas ag ysgolion etc 

 y gweithdrefnau sy'n cael eu gosod gan y rheolwyr i gwrdd â'r amcanion 
trwyddedu 
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Lle bo gwir angen hynny, gellir gwneud ymweliadau monitro ychwanegol ar 
hap, yn ôl doethineb swyddogion y Gwasanaeth Trwyddedu.  Gwneir hyn i 
gwrdd ag anghenion yr amcan trwyddedu neu'n dilyn cwyn. Bydd y Dosbarth yn 
cael ei fonitro am safleoedd heb drwyddedau. 

 
Bydd y Cyngor yn ceisio gweithio'n agos gyda'r heddlu wrth orfodi deddfwriaeth 
trwyddedu.  Mae'n annog yr heddlu i rannu gwybodaeth ynghylch deiliaid 
trwyddedau a safleoedd trwyddedig o dan Ddeddf Troseddau ac Anhrefn 1998. 
 
Mae’r Awdurdod yn cydnabod efallai bod gan rai cwmnïau nifer o eiddo 
trwyddedig o fewn ardal y Fwrdeistref Sirol.  Byddai o gymorth mawr i’r 
awdurdod pe bai gweithredwyr yn darparu un pwynt cyswllt cyffredinol, gorau oll 
uwch reolwr, y gall yr awdurdod drafod unrhyw bryderon/ cyngor â nhw yn y lle 
cyntaf. 
 

23.    Canolfannau Adloniant Teulu Didrwydded 
  
Lle nad oes gan safle Drwydded Safle, ond dymunir darparu peiriannau 
Gamblo, gellir gwneud cais i'r Awdurdod Trwyddedu am y drwydded hon. 
 
Dim ond os yw'r Awdurdod Trwyddedu wedi'i fodloni y bydd y safle yn cael ei 
ddefnyddio fel Canolfan Adloniant Teulu didrwydded y bydd cais am drwydded 
yn cael ei gymeradwyo, a hynny ar ôl ymgynghori â Phrif Swyddog yr Heddlu 
ynghylch y cais.   
 
Dylid ystyried materion perthnasol fel addasrwydd yr ymgeisydd ac unrhyw 
euogfarnau sydd ganddynt a fyddai'n eu gwneud yn anaddas i weithredu 
canolfan adloniant teulu; ac addasrwydd y safle o ran ei leoliad a materion 
anhrefn. 

 
24.    Atal Troseddau ac Anhrefn  
 
 Wrth benderfynu ar geisiadau, bydd y Cyngor, yn ystyried p'un a fydd rhoi 

Trwydded Safle yn achosi cynnydd mewn troseddau ac anhrefn. 
 

Mae'r Comisiwn Gamblo, yn ei Gyfarwyddyd i awdurdodau lleol, wedi nodi bod 
“anhrefn wedi'i fwriadu i olygu gweithgaredd sy'n fwy difrifol ac aflonyddgar na 
niwsans yn unig. Byddai ffactorau i'w hystyried wrth benderfynu a oedd yr 
aflonyddwch yn ddigon difrifol i'w ystyried yn anhrefn yn cynnwys p'un a oedd 
angen cymorth yr heddlu a pha mor fygythiol oedd yr ymddygiad i'r rheiny oedd 
yn gallu ei weld neu ei glywed.”  Mae'r Cyngor yn cytuno gyda'r datganiad hwn. 

 
Mae ymgeiswyr yn cael eu hannog i drafod y gweithdrefnau atal trosedd yn eu 
safleoedd gyda'r Cyngor a Heddlu Gogledd Cymru cyn gwneud cais ffurfiol.   

 
 Wrth ystyried ceisiadau am drwyddedau, bydd y Cyngor yn rhoi ystyriaeth 

arbennig i'r materion a ganlyn: 
 

I. Dyluniad a chynllun y safle; 
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II. Yr hyfforddiant sy'n cael ei roi i staff mewn mesurau atal trosedd sy'n 
briodol i'r safleoedd hynny; 

III. Nodweddion diogelwch ffisegol sy'n cael eu gosod yn y safleoedd.  
Gall hyn gynnwys materion fel safle'r cofrestrau arian neu safon y 
teledu cylch caeedig sy'n cael ei osod; 

IV. Pan fo cyfyngiadau ar oedran mewn safleoedd, pa weithdrefnau sy'n 
eu lle i gynnal gwiriadau oedran? 

V. Y tebygolrwydd o unrhyw broblem trais, trefn gyhoeddus neu heddlu 
ac os rhoddir trwydded. 

 
25.    Sicrhau bod gamblo yn cael ei gynnal mewn modd teg ac agored. 
 
 Yn gyffredinol, ni fyddai'r Comisiwn yn disgwyl i'r Awdurdodau Trwyddedu fod â 

chonsyrn i sicrhau fod Gamblo yn cael ei gynnal mewn modd teg ac agored 
gan y bydd hyn yn fater unai ar gyfer rheolaeth y busnes Gamblo, ac felly'n 
amod y Drwydded Weithredu, neu bydd mewn perthynas ag addasrwydd a 
gweithredoedd unigolyn ac felly'n amod y Drwydded Bersonol, gyda'r ddau'n 
gyfrifoldeb i'r Comisiwn Gamblo. 

 
26.    Diogelu Plant a Phobl Diamddiffyn eraill 

 
Mynediad i safleoedd trwyddedig  
 
Gydag eithriadau prin, ni chaniateir i blant nac unigolion ifanc gael mynediad i'r 
safleoedd gamblo hynny, sy'n fannau ar gyfer oedolion yn unig.  

 
 Bydd y Cyngor yn ceisio cyfyngu ar hysbysebu safleoedd fel nad yw gamblo yn 

cael ei anelu at blant neu'n cael eu hysbysebu mewn modd sy'n eu gwneud yn 
arbennig o atyniadol i blant. 

 
Bydd y Cyngor yn ymgynghori â'r Gwasanaethau Plant ynghylch unrhyw gais sy'n 
dangos y gallai fod pryderon ynghylch mynediad i blant neu unigolion diamddiffyn.      

 
Bydd y Cyngor yn barnu teilyngdod pob cais unigol cyn penderfynu gosod amodau 
er mwyn diogelu plant ar safleoedd o gategorïau penodol. Gallai hyn gynnwys 
gofynion megis: 

 Goruchwylio mynediadau; 

 Gwahanu mannau gamblo a mannau y mae plant yn mynd iddynt; 

 Goruchwylio peiriannau gamblo mewn safleoedd gamblo penodol nad ydynt 
ar gyfer oedolion yn unig.  

 
Mae Deddf 2005 yn darparu Cod Ymarfer ynghylch mynediad i safleoedd casino 
gan blant ac unigolion ifanc.  Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos gyda'r heddlu i 
sicrhau bod y gyfraith yn cael ei gorfodi’n briodol. 
 

       Unigolion Diamddiffyn 
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Nid yw'r Cyngor yn ceisio gwahardd grwpiau penodol o oedolion rhag gamblo yn 
yr un modd ag y mae'n ceisio gwahardd plant, ond bydd yn tybio, ar gyfer 
pwrpasau rheoliadol, bod ‘unigolion diamddiffyn’ yn cynnwys:  
 

 pobl sy'n gamblo mwy nac y maent yn ei ddymuno; 

 pobl sy'n gamblo tu draw i'w modd; a 

 phobl nad ydynt o bosib yn gallu gwneud penderfyniad ar sail 
gwybodaeth neu benderfyniad cytbwys ynghylch gamblo oherwydd nam 
meddyliol, alcohol neu gyffuriau. 

 
27.    Cwynion yn erbyn safleoedd trwyddedig 
 
Bydd y Cyngor yn archwilio cwynion yn erbyn safleoedd trwyddedig mewn perthynas 

â materion sy'n ymwneud ag amcanion trwyddedu y mae ganddo'r cyfrifoldeb 
amdanynt. Yn gyntaf, mae achwynwyr yn cael eu hannog i leisio'r gŵyn yn 
uniongyrchol gyda'r deilydd trwydded neu fusnes dan sylw neu geisio ei ddatrys 
yn lleol. 

 
Pan fo parti sydd â diddordeb wedi gwneud sylwadau dilys ynghylch safle 
trwyddedig, neu gais dilys am adolygu trwydded, gall y Cyngor argymell 
cyfarfod cymodi i ddechrau i roi sylw ac eglurder i'r materion o bryder.   

 
Ni fydd y broses yma yn gwrthwneud hawl unrhyw barti sydd â diddordeb i ofyn 
i bwyllgor trwyddedu ystyried eu gwrthwynebiadau dilys, neu i unrhyw ddeilydd 
trwydded allu gwrthod cyfranogi mewn cyfarfod cymodi. 

 
Ystyrir yr holl sylwadau’n briodol, oni bai eu bod yn cael eu hystyried yn wamal, 
flinderus neu'n ailadroddus. 
 

28.    Rhestr Termau 
 
O fewn y Datganiad Polisi hwn, mae’r geiriau a thermau canlynol yn cael ei diffinio 
fel a ganlyn: 
 
Deddf:   Yn golygu Deddf Gamblo 2005 
 
Ceisiadau: Yn golygu ceisiadau am Drwyddedau neu Ganiatâd. 
 
Cod Ymarfer: Yn golygu unrhyw god ymarfer perthnasol o dan adran 

24 Deddf Gamblo 2005 
 

Cyngor: Yn golygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy neu Cyngor 
Sir Ddinbych 

 

Dosbarth: Yn golygu ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy neu 
Cyngor Sir Ddinbych 

 

Parti sydd â Diddordeb: I bwrpas Deddf Gamblo 2005, mae unigolyn yn barti gyda 
diddordeb mewn perthynas â Thrwydded Safle os, yw'r 
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Awdurdod Trwyddedu sy'n rhoi'r drwydded neu sy'n derbyn y 
cais yn credu bod yr unigolyn: 

 Yn byw digon agos i'r safle i fod yn debygol o gael ei 
effeithio gan y gweithgareddau awdurdodedig; 

 Gyda diddordebau busnes a allai gael eu heffeithio 
arnynt gan y gweithgareddau awdurdodedig; gallai 
hyn hefyd gynnwys, er enghraifft, cymdeithasau 
masnachol, elusennau, grwpiau ffydd a chanolfannau 
meddygol. 

 Yn cynrychioli unigolion sydd un ai'n bodloni'r uchod; 
er enghraifft Cymdeithasau Preswylwyr a Thenantiaid. 

 
Wrth ystyried p'un a yw unigolyn yn barti sydd â diddordeb, bydd pob achos yn cael 
ei farnu ar ei deilyngdod ei hun, drwy ystyried yr amgylchiadau perthnasol, yn 
cynnwys y rheiny sydd wedi'u cynnwys yng Nghyfarwyddyd y Comisiwn Gamblo i 
Awdurdodau Lleol.  
 

Trwyddedau:  Fel y diffiniwyd ym mharagraffau 5 a 6 

 

Amcanion Trwyddedu: Fel y diffiniwyd ym mharagraff 3 

 

Amod Gorfodol Yn golygu unrhyw amod penodol y mae rheoliadau wedi'u 
rhoi ynghlwm wrth y drwydded   

 

Hysbysiadau: Yn golygu hysbysiadau o Rybuddion Defnydd Dros Dro a 
Rhybuddion Defnydd Achlysurol 

 

Eiddo: Yn golygu unrhyw le ac yn cynnwys cerbyd, cwch neu 
strwythur symudol 

 

Rheoliadau: Yn golygu Rheoliadau sydd wedi ei gwneud o dan 
Ddeddf Gamblo 2005 

 

Awdurdod Ar gyfer y pwrpasau Deddf Gamblo 2005, mae’r canlynol  

Sy’n Gyfrifol: yn awdurdodau cyfrifol mewn perthynas â safleoedd: 

 Yr Awdurdod Trwyddedu – Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy neu Cyngor Sir Ddinbych) 

 Y Comisiwn Gamblo 

 Heddlu Gogledd Cymru 

 Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru 
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 Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach, Iechyd 
a Diogelwch 

 Cynllunio 

 Gwasanaethau Plant, Cyfarwyddiaeth Gofal 
Cymdeithasol a Gwasanaethau Tai 

 Cyllid a Thollau AM 

 
Rhagor o Wybodaeth 

 
i gael rhagor o wybodaeth ynghylch Deddf Gamblo 2005, gyda Datganiad o 
Egwyddorion ac ynghylch y broses gwneud cais, gan gynnwys ffurflenni cais a 
nodiadau cyfarwyddyd, cysylltwch â’r: 

 
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Adain Drwyddedu 
Ffordd Abergele 
Swyddfeydd Dinesig 
Bae Colwyn 
LL29 8AR 
 
Ffôn: 01492 576626 
Ffacs: 01492 574036 
E-bost: 
gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk 
Gwefan:www.conwy.gov.uk/trwyddedu 

 Cyngor Sir Ddinbych 
Adain Drwyddedu 
Russell House 
Churton Road 
Y Rhyl 
LL18 3DP  
 

Ffôn: 01824 706311 
Ffacs: 01824 706357 
E-bost: 
trwyddedu@denbighsire.gov.uk 
 
Gwefan: www.denbighshire.gov.uk 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk
www.denbighshire.gov.uk
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TABL O DDIRPRWYAETHAU SWYDDOGAETHAU TRWYDDEDU 
 
 

Y MATER I DDELIO AG EF Cyngor 
Llawn 

Pwyllgor Trwyddedu a 
Rheoli 

Neu Is-bwyllgor 

Pennaeth Gwasanaethau 
Rheoleiddio 

Polisi trwyddedu tair 
blynedd 

X 
  

Polisi peidio caniatáu 
casinos 

X 
  

Gosod Ffi – lle bo’n briodol  Cabinet  

Cais am drwydded safle 
 

Lle cafwyd sylwadau ac 
nad ydynt wedi eu tynnu 
yn ôl 

Lle na chafwyd sylwadau/ 
neu tynnwyd y sylwadau 
yn ôl 

Cais am amrywiad i 
drwydded  

Lle cafwyd sylwadau ac 
nad ydynt wedi eu tynnu 
yn ôl 

Lle na chafwyd sylwadau/ 
neu tynnwyd y sylwadau 
yn ôl 

Cais am drosglwyddiad 
trwydded 

 
Lle cafodd y Comisiwn 
sylwadau 

Lle na chafodd y 
Comisiwn sylwadau 

Cais am ddatganiad dros 
dro  

Lle cafwyd sylwadau ac 
nad ydynt wedi eu tynnu 
yn ôl 

Lle na chafwyd sylwadau/ 
neu ni thynnwyd y 
sylwadau yn ôl 

Adolygiad o drwydded 
eiddo 

 X 
 

Cais am ganiatâd gamblo 
clwb/peiriannau clwb  

Lle cafwyd sylwadau ac 
nad ydynt wedi eu tynnu 
yn ôl 

Lle na chafwyd sylwadau/ 
neu ni thynnwyd y 
sylwadau yn ôl 

Diddymu caniatâd gamblo 
clwb/ peiriannau clwb 

 X  

Ceisiadau am ganiatâd 
arall 

 

  X 

Diddymu caniatâd arall. 
Diddymu caniatâd safleoedd 
trwyddedig peiriannau gamblo 

  X 

Ystyried y rhybudd dros 
dro 

  X 

Penderfyniad i roi  X  
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gwrthrybudd i rybudd i 
rybudd defnydd dros dro 

Penderfynu prun ai yw 
unigolyn yn Barti sydd â 
Diddordeb 

  X 

Penderfynu a yw 
sylwadau yn berthnasol 

  X 

Penderfynu a yw 
sylwadau yn wamal, 
blinderus neu yn 
ailadroddus 

  X 

 
 


