
 
 
   

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: Y Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor Llawn 
 

Dyddiad: 22/03/21 a 18/05/21 
 

Pwnc: Datganiad ar y Polisi Trwyddedu am y cyfnod 2021-2026 

Aelod(au) Portffolio: Y Cynghorydd Richard Dew 
Y Cynghorydd Nicola Roberts Cadeirydd y Pwyllgor 
Trwyddedu 

Pennaeth Gwasanaeth / 
Cyfarwyddwr: 

Christian Branch 
Pennaeth Dros Dro - Rheoleiddio a Datblygu Economaidd 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Sion Hughes 
07747 118 406 
slhpp@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol:   
 

A – Argymhelliad/Argymhellion a’r Rheswm/Rhesymau 

Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith argymell i'r Cyngor Llawn y dylid mabwysiadu'r Datganiad ar Bolisi 
Trwyddedu 2021-2026. 

 
Yn unol â Deddf Trwyddedu 2003, rhaid i'r Cyngor fabwysiadu Datganiad ar ei Bolisi 
Trwyddedu bob pum mlynedd. Mae'r Polisi hwn yn nodi sut y bydd y Cyngor yn cyflawni ei 
swyddogaethau o ran rheoleiddio gweithgareddau trwyddedig. Cynhyrchwyd y polisi drafft yn 
unol â chanllawiau statudol y Ddeddf Drwyddedu ynghylch ffurf a chynnwys y Polisi. 
 
Mae'n fersiwn ddiwygiedig a diweddaredig o bolisi blaenorol y Cyngor. 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 
gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

Mae'n rhaid i'r Cyngor fabwysiadu Datganiad ar y Polisi Trwyddedu yn unol â'r gyfraith. Nid 
oes unrhyw opsiynau eraill ar gael. 
 

C - Pam mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Mae'n ofynnol i'r Pwyllgor Gwaith wneud argymhellion i'r Cyngor gan fod y polisi'n rhan o 
Fframwaith Polisi'r Cyngor. 
 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 
llawn? 

Ydi.  Mae’n rhan o Fframwaith Polisi’r Cyngor. 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Ydi. 
 

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?     Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 
Arweinyddiaeth (UDA) 

Cymeradwywyd i'w ystyried gan y Pwyllgor 
Gwaith. 



(mandadol) Gofynnodd y Dirprwy Brif Weithredwr am 
gyfeiriad at addasu i ffactorau allanol sy'n 
effeithio ar weithrediad y polisi. Wedi'i gynnwys 
ym mhara. 14.5. 

2 Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

Cymeradwyo gyda chais i annog taliadau ar-
lein. 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  

Cymeradwyo. 

4 Adnoddau Dynol (AD) Amherthnasol 

5 Eiddo Amherthnasol 

6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 
(TGCh) 

Amherthnasol 

7 Caffael Amherthnasol 

8 Sgriwtini  Amherthnasol 

9 Aelodau Lleol Amherthnasol 

10 Unrhyw gyrff allanol / eraill Cynhaliwyd ymgynghoriad â'r holl awdurdodau 
cyfrifol fel y'u rhestrir yn y polisi. Cyhoeddwyd 
tudalen ymgynghori gyhoeddus ar ein gwefan. 
Cafwyd gwybodaeth ddiweddaru gan 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, y 
Gwasanaeth Cynllunio a’r Gwasanaeth Iechyd 
yr Amgylchedd. Gofynnodd Teulu Môn am 
gyfeiriad penodol at ecsbloetio plant, sydd 
wedi'i gynnwys. Ni chafwyd unrhyw ymatebion 
eraill i'r ymgynghoriad. 

  



 

 

E – Risgiau a Chamau Lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd Ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniadau  

7 Arall  

 

F - Atodiadau: 

Datganiad ar y Polisi Trwyddedu, Deddf Trwyddedu 2003, 2021 - 2026 
 

FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 
bellach os gwelwch yn dda): 

 
 

 



 
 

 POLISI TRWYDDEDU 
 

CHWEFROR 2021(DYDDIAD MABWYSIADU) 
1. Cefndir  

 
2. Cwmpas a Graddau Deddf Trwyddedu 2003 

 
3. Amcanion Trwyddedu    

 
4. Y Broses Drwyddedu a Gweinyddu Swyddogaethau                
 
5. Trwyddedau Eiddo a Thystysgrifau Eiddo Clwb (Ceisiadau Newydd, Amrywiadau a 

Gwybodaeth Gyffredinol) 
 
6. Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro (TENs) 
 
7. Trwyddedau Personol           
 
8. Trwyddedau Eiddo Clwb     
 
9. Atodlen Weithredu  
 
10. Ffioedd 
 
11. Effaith Gronnol, Ardoll Hwyr y Nos a Gorchmynion Cyfyngu ar Werthu Alcohol yn 

Fuan yn y Bore 
 
12. Cyfundrefnau perthnasol eraill 
 
13. Camau Gorfodi 
 
14. Amrywiol   

 
 
ATODIADAU  

 
     Atodiad A  Manylion cysylltu ar gyfer ceisiadau trwyddedu 
      Atodiad B  Awdurdodau Cyfrifol    
      Atodiad C  Gweithdrefn adolygu sy’n ymgorffori datrys problemau ar y cyd â’r weithdrefn  
                         orfodaeth 
      Atodiad D  Dirprwyo swyddogaethau   
      Atodiad E  Rhestr Termau  
  



1 CEFNDIR     

1.1 Cyflwynir y Polisi Trwyddedu (y Polisi) hwn yn unol â Deddf Trwyddedu 2003 (y Ddeddf). 

Mae’r Polisi’n nodi’r egwyddorion a weithredir gan Gyngor Sir Ynys Môn (yr Awdurdod) wrth 

wneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau, gwrandawiadau, adolygiadau ac apeliadau o dan 

y Ddeddf mewn perthynas â: 

(a) Manwerthu alcohol;               

(b) Cyflenwi alcohol gan neu ar ran clwb i, neu ar orchymyn, aelod o’r clwb;                    

(c) Darparu lluniaeth hwyr y nos (bwyd neu ddiodydd poeth o unrhyw eiddo rhwng                

23.00 a 05.00); a 

(d) Darparu adloniant rheoledig ar gyfer y cyhoedd neu aelodau o glwb neu gyda’r bwriad 

o wneud elw gan gynnwys codi arian tuag at elusen pan fydd yr adloniant yn cynnwys: 

perfformiad theatr neu arddangos ffilm; digwyddiad chwaraeon dan do; gornestau 

bocsio neu wreslo; perfformio cerddoriaeth fyw; chwarae cerddoriaeth wedi ei recordio 

neu berfformiad dawns. 

1.2 Lleolir Ynys Môn yng Ngogledd Orllewin Cymru. Tir isel a geir ar yr Ynys yn bennaf ac mae 

ganddi Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) arfordirol. Mae’n denu niferoedd mawr o 

ymwelwyr sy’n gwneud cyfraniad pwysig i’r economi lleol. Mae amaethyddiaeth yn parhau i fod 

yn weithgaredd pwysig ac yn rhan annatod o hunaniaeth a diwylliant yr ynys. Yng Nghyfrifiad 

2011 cofnodwyd poblogaeth o 69,769 gyda 30,600 o aelwydydd. Caergybi yw’r dref fwyaf ym 

Môn, a lleolir y mwyafrif o’r aneddiadau mwyaf o amgylch yr arfordir. Yr anheddiad mwyaf i 

ffwrdd o’r arfordir yw Llangefni, sef y dref sirol. Mae gan Ynys Môn gysylltiadau trafnidiaeth 

rhyngwladol cryf ag Iwerddon trwy Borthladd Caergybi. Mae’r A55, sy’n rhan o’r Rhwydwaith 

Ffyrdd Traws-Ewropeaidd (TERN), ynghyd â rheilffordd arfordir Gogledd Cymru yn cysylltu’r 

ardal â gweddill Gogledd Cymru a’r Deyrnas Unedig. 

 

1.3 Ychydig iawn o “glybiau nos” cydnabyddedig neu grynoadau dwys o eiddo trwyddedig a geir    

ar yr ynys. Mae neuaddau pentref ac ysgolion yn darparu lleoliadau ar gyfer digwyddiadau 

cymdeithasol a diwylliannol. Ceir nifer o gyngherddau a sioeau awyr agored sy’n ffurfio’r 

digwyddiadau mwy o ran maint a digwyddiadau dros dro.   

2 CWMPAS A GRADDAU DEDDF TRWYDDEDU 2003                

2.1 Cyfrifoldeb yr Awdurdod yw cyflawni ei ddyletswyddau dan y Ddeddf gyda golwg ar hyrwyddo’r 

Pedwar Amcan Trwyddedu yn gyfartal:   

(a) Atal Trosedd ac Anrhefn;           

(b) Diogelwch y Cyhoedd; 



(c) Atal Niwsans Cyhoeddus; ac     

(d) Amddiffyn plant rhag niwed. 

2.2 Cydnabyddir mai dim ond un ffordd o gyflawni’r amcanion uchod yw’r swyddogaeth drwyddedu. 

Bydd yr Awdurdod felly’n parhau i weithio mewn partneriaeth â phob rhanddeiliad a phartner 

perthnasol arall. 

2.3 Wrth ymgymryd â’i swyddogaeth drwyddedu, bydd yr Awdurdod yn ystyried deddfwriaeth arall 

a Strategaethau a Pholisïau’r Llywodraeth fel y bo’n briodol. Yn achos bod cyfundrefnau 

rheoleiddiol eraill yn gosod rhwymedigaethau ar ymgeiswyr, bydd yr Awdurdod yn osgoi gosod 

yr un rhwymedigaethau neu rai tebyg fel amodau ar drwydded i’r graddau y mae hynny’n bosibl. 

2.4 Bydd yr Awdurdod hefyd yn ystyried mentrau ehangach sy’n berthnasol i drwyddedu fel:   

(a) Camerâu Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) yng nghanol trefi 

(b) Gorchmynion Gwahardd o Ganol Tref 

(c) Canllawiau Mynychu Clybiau yn Fwy Diogel 

(d) Cynllun Gwylio Tafarndai (“Pub Watch”) a Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch 

(e) Menter Wobrwyo Braf Bob Nos (“Best Bar None”)  

2.5 Dymuniad yr Awdurdod yw hwyluso eiddo sydd dan reolaeth dda gyda deiliaid trwyddedau yn 

dangos sensitifrwydd i’r effaith ar breswylwyr lleol. Mae’r Awdurdod yn sylweddoli fod eiddo 

trwyddedig ar yr ynys yn cyfrannu tuag at yr economi lleol. Maent yn denu ymwelwyr a 

thwristiaid, yn creu trefi a phentrefi bywiog ac yn gyflogwyr mawr. Yn ogystal, mae gan ddeiliaid 

masnachol eiddo ddisgwyliadau dilys o ran cael amgylchedd sy’n ddeniadol a chynaliadwy i’w 

busnesau. Ond mae’r Awdurdod yn ymwybodol y dylid sicrhau cydbwysedd rhwng hyn ac 

anghenion preswylwyr lleol ynghyd ag ystyriaethau ehangach yn unol â’r Amcanion 

Trwyddedu.                                 

2.6 Mabwysiadwyd y Polisi hwn gan yr Awdurdod ac mae’n amlinellu ymagwedd gyffredinol yr 

Awdurdod tuag at wneud penderfyniadau yng nghyswllt trwyddedu. Wrth arfer ei 

swyddogaethau o dan y Ddeddf, bydd yr Awdurdod yn ystyried y Polisi, yn ogystal â’r 

Canllawiau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan Adran 182 o’r Ddeddf, wrth 

gydnabod bod rhaid ystyried pob cais yn ôl ei haeddiant. 

2.7 Adolygwyd y Polisi hwn ddiwethaf ar [24 Chwefror 2016] ac fe’i mabwysiadwyd ar [i’w 

gadarnhau]. 

2.8 Os bydd y canllawiau statudol a gyhoeddwyd dan Adran 182 o’r Ddeddf yn cael eu diwygio ar 

unrhyw adeg, neu os gwneir newidiadau deddfwriaethol neu reoleiddiol perthnasol, bydd yr 

Awdurdod Trwyddedu’n ystyried datblygiadau o’r fath o ran eu heffaith bosibl ar y Polisi hwn.  



3 AMCANION TRWYDDEDU               

3.1 Nodir ymhellach isod sut y bydd yr Awdurdod yn gweithredu’r Amcanion Trwyddedu.        

3.2 Yn ogystal â’i bwerau o dan y Ddeddf, bydd yr Awdurdod yn defnyddio amrediad cyflawn o 

fesurau gan gynnwys ei reolaethau cynllunio, rheolaethau trafnidiaeth, polisïau a phwerau 

trosedd ac anhrefn. Bydd yr Awdurdod yn sefydlu trefniadau mewn partneriaeth gan weithio’n 

agos â’r Heddlu, yr awdurdod tân, y Bwrdd Iechyd lleol, busnesau lleol, cynrychiolwyr yn y 

gymuned a phobl leol i gyflawni’r amcanion hyn. 

Atal Trosedd ac Anrhefn            
 
3.3 Bydd yr Awdurdod yn rhoi sylw i Ddeddf Trosedd ac Anrhefn 1998 sy’n rhoi dyletswydd arno i 

atal/lleihau trosedd ac anrhefn yn yr ardal. 

3.4 Gostwng lefelau troseddu mewn ardaloedd penodol yw un o flaenoriaethau pwysicaf 

Strategaeth Trosedd ac Anrhefn yr Awdurdod. Bydd y Polisi’n rhoi sylw i effaith debygol 

trwyddedu o ran sicrhau bod eiddo a’r amgylchedd o’u cwmpas yn cael eu rheoli’n dda. 

3.5 Bydd yr Awdurdod yn rhoi sylw priodol i sylwadau Gwasanaeth Heddlu Gogledd Cymru.          

3.6 Mynychu Clybiau yn Ddiogel – Dymuna’r Awdurdod hyrwyddo egwyddorion “Mynychu 

Clybiau yn Ddiogel”. Bydd yn argymell canllawiau cyfredol y Swyddfa Gartref i Ddeiliaid 

Trwydded Eiddo a Deiliaid Tystysgrif Eiddo Clwb. Gellir gosod amodau trwyddedu priodol a 

chymesur i reoli’r amgylchedd mewn eiddo perthnasol er mwyn cyflawni amcanion “Mynychu 

Clybiau yn Ddiogel”. 

3.7 Cyffuriau - Lle ystyrir bod hynny’n angenrheidiol, gosodir amodau i leihau’r posibilrwydd o 

werthu a/neu ddefnyddio cyffuriau. Ymgynghorir â’r Tîm Gweithredu Cyffuriau lleol a’r Heddlu 

ym mhob achos pan fydd angen gosod yr amodau hyn .            

3.8 Goruchwylwyr ar y Drysau - Lle mae trwydded eiddo yn cynnwys amod sy’n gofyn i unrhyw 

un gyflawni gweithgaredd i sicrhau diogelwch, rhaid i’r drwydded gynnwys amod sy’n gofyn i’r 

unigolyn hwnnw fod wedi’i drwyddedu gan yr Awdurdod y Diwydiant Diogelwch, onid yw wedi’i 

eithrio o ofyniad o’r fath am y rheswm ei fod yn dod o fewn un neu ragor o’r categorïau a nodwyd 

yn adran 21(2) o’r Ddeddf (trwyddedau sy’n awdurdodi dramâu neu ffilmiau, neu ar achlysuron 

eraill). Lle ystyrir bod hynny’n angenrheidiol, gall yr Awdurdod arfer ei ddoethineb a gosod 

amodau bod rhaid cyflogi goruchwylwyr trwyddedig ar y drysau (a gymeradwyir gan yr 

Awdurdod y Diwydiant Diogelwch), naill ai trwy gydol yr amser neu ar yr adegau hynny a nodir 

gan yr Awdurdod, ac yn unol â’r nifer a’r gymhareb a bennir gan yr Awdurdod, yn seiliedig ar 

asesiad risg o’r eiddo. 

 
 
 
 



Diogelwch y Cyhoedd     
 
3.9 Dymuna’r Awdurdod hyrwyddo safonau uchel o ddiogelwch i’r cyhoedd mewn perthynas â’r 

eiddo a’r gweithgareddau o fewn cwmpas y Ddeddf. 

3.10 Ymgynghorir ag Adain Iechyd yr Amgylchedd yr Awdurdod fel Awdurdod Cyfrifol yn hyn o beth 

i orfodi gofynion iechyd a diogelwch mewn eiddo perthnasol ac fe gaiff ei swyddogion hefyd 

weithredu fel Personau Awdurdodedig at ddibenion gorfodaeth o dan y Ddeddf.                              

3.11 Mae’r Awdurdod yn cydnabod na fydd dyletswyddau iechyd a diogelwch cyffredinol bob amser 

yn cynnwys materion penodol yn ddigonol, ac felly bydd angen gosod amodau ar Drwydded 

Eiddo neu Dystysgrif Eiddo Clwb. Mae diogelwch corfforol yn cynnwys atal damweiniau ac 

anafiadau a mathau eraill o niwed uniongyrchol sy’n gallu digwydd o ganlyniad i yfed alcohol, 

fel bod yn anymwybodol neu wenwyn alcohol.  

3.12 Pan fydd angen Trwydded Eiddo neu Dystysgrif Eiddo Clwb, caiff yr Awdurdod ddewis rhai 

amodau sy’n briodol ac yn gymesur ar gyfer natur y gweithgareddau a nodwyd yn yr atodlen 

weithredu ac sy’n adlewyrchu’r amcanion trwyddedu.              

3.13 Pan fo gweithgareddau'n cael eu trefnu gan wirfoddolwyr neu bwyllgor clwb neu gymdeithas 

neu eiddo cymunedol mae'r Awdurdod Trwyddedu yn credu ei bod yn arfer da bod yr un lefel 

o amddiffyniad iechyd a diogelwch yn cael ei darparu ag fel pe bai perthynas cyflogwr/cyflogai 

yn bodoli, boed dyletswyddau cyfreithiol llym yn bodoli o dan y ddeddfwriaeth iechyd a 

diogelwch presennol ai peidio. Anogir ymgeiswyr hefyd i gymryd ymagwedd ragweithiol tuag at 

faterion diogelwch cyffredinol, gan gynnwys rhai eu cwsmeriaid, ac i drafod camau priodol 

gyda’r Awdurdodau Cyfrifol dan sylw.                                                                                                                  

3.14 Pan fydd unrhyw amodau wedi’u gosod ar Drwydded Eiddo neu Dystysgrif Eiddo Clwb, gall 

Swyddog Awdurdodedig ar ran yr Awdurdod archwilio’r eiddo hwnnw ar unrhyw adeg resymol 

er mwyn sicrhau y cydymffurfir â’r amodau. 

3.15 Byddai’r Awdurdod yn disgwyl i drefnwyr digwyddiadau mawr, lle y cynhelir gweithgareddau 

trwyddedadwy, baratoi cynllun rheoli digwyddiad gan gynnwys asesiadau risg priodol a’u 

cyflwyno i’r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau mewn digon o bryd cyn unrhyw 

ddigwyddiad arfaethedig. Penderfyniad yr Awdurdod fydd unrhyw benderfyniad i awdurdodi 

digwyddiad o’r fath.    

3.16 Diogelwch Tân  Bydd yr Awdurdod yn rhoi sylw priodol i sylwadau Gwasanaeth Tân ac Achub 

Gogledd Cymru a bydd yn ymgynghori â hwy fel un o’r Awdurdodau Cyfrifol sy’n ymwneud â 

cheisiadau. Caiff yr Awdurdod ddewis amodau priodol a chymesur o ran materion iechyd a 

diogelwch mewn ymgynghoriad â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Bydd 

Rheoliadau Rhagofalon Tân (yn y gwaith) 1997 (fel y’i diwygiwyd) yn berthnasol mewn unrhyw 

eiddo lle bydd gweithgaredd gwaith yn digwydd a bydd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 

(Diogelwch Tân) 2005 hefyd yn berthnasol. Gorfodir y rheoliadau hyn gan Wasanaeth Tân ac 



Achub Gogledd Cymru a bydd dyletswydd statudol ar oruchwylwyr eiddo i gynnal a diweddaru 

eu hasesiadau risg tân eu hunain ar gyfer pob eiddo. Ymhlith materion eraill, dylai’r ddogfen 

Asesiad Risg tân fynd i’r afael â dulliau adeiladu, y niferoedd a fydd yn defnyddio eiddo, 

systemau synhwyro mwg a thân, systemau larwm a chyfathrebu, diogelwch a goruchwyliaeth, 

y prif ddull a’r dull eilaidd o ddianc, ynghyd ag offer diffodd tân ar gyfer eiddo trwyddedig. 

Atal Niwsans Cyhoeddus           
 
3.17 Pan fydd yr Awdurdod yn dod i farn wrthrychol ynghylch yr hyn sydd yn cael ei ystyried yn 

niwsans bydd yn canolbwyntio ar effeithiau afresymol y gweithgareddau trwyddedadwy yn yr 

eiddo perthnasol ar y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y cyffiniau. Bydd y materion yn ymwneud 

yn bennaf â’r canlynol: sŵn siarad, gwaeddi a cherddoriaeth a chwaraeir; gwastraff; sbwriel, 

parcio ceir a llygredd golau ac arogleuon niweidiol.                                    

3.18 Pan fydd yr Awdurdod yn ystyried yr effaith bosibl a gaiff unrhyw eiddo trwyddedig ar yr ardal 

o amgylch i’r eiddo hwnnw, bydd y Cyngor yn cymryd i ystyriaeth y math o weithgaredd 

adloniant, yr oriau gweithredu a fwriedir, capasiti’r eiddo, natur yr ardal a’r agosrwydd at 

breswylwyr lleol.   

3.19 Gorfodir darpariaethau Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 sy’n ymwneud â niwsans sŵn gan 

Adain Iechyd Yr Amgylchedd yr Awdurdod ac fe ymgynghorir â’r Adran honno ynghylch eiddo 

presennol os bydd niwsans statudol yn amharu ar breswylwyr neu’r gymuned fusnes. 

Ymgynghorir â hwy hefyd fel Awdurdod Cyfrifol mewn perthynas â cheisiadau.                        

3.20 Bydd yr Awdurdod yn defnyddio amrediad o amodau trwyddedu i reoli sŵn a gellir cyfeirio at y 

‘Canllawiau Ymarfer Da Ynghylch Rheoli Sŵn o Dafarndai a Chlybiau’. Mae’n debygol y gosodir 

amodau caethach ar gyfer rheoli sŵn mewn ardaloedd lle mae eiddo yn agos neu’n gyfagos i 

eiddo preswyl. 

3.21 Ni fydd yr Awdurdod yn gosod amodau na fyddant dan reolaeth uniongyrchol deiliad trwydded, 

neu ynghylch materion nad ydynt yn gysylltiedig â chyffiniau’r eiddo. 

3.22 Yn ogystal, mae gan Heddlu Gogledd Cymru hawliau dan y Ddeddf i reoli sŵn o eiddo. Pe 

byddai angen iddynt ddefnyddio’r pwerau hyn, byddant yn cysylltu, pan fo hynny’n ymarferol, 

gyda’r Awdurdod yn unol â’r protocol gorfodaeth a rennir. 

3.23 Bydd yr Awdurdod yn cydbwyso’r posibilrwydd o rywfaint o aflonyddu ar gymdogaethau gyda’r 

angen i annog a hyrwyddo cerddoriaeth fyw, a dawnsio a theatr.             

3.24 Bydd yr Awdurdod yn gweithio gyda Gweithredwyr Eiddo Trwyddedig i sicrhau y glynir wrth holl 

delerau priodol Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005.  

3.25 Mae Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2013 yn gwneud 

darpariaeth ar gyfer cau eiddo os yw sŵn o unrhyw eiddo trwyddedig yn achosi niwsans 

cyhoeddus. 



Amddiffyn Plant Rhag Niwed                              
 
3.26 Mae’r Awdurdod yn cydnabod y gellir cyflwyno cais am drwydded ar gyfer amrywiaeth eang o 

eiddo. Er enghraifft, byddant yn cynnwys theatrau, sinemâu, gwestai, archfarchnadoedd a 

siopau llai, tai bwyta, tafarndai, clybiau nos, caffis, siopau tecawê, neuaddau cymuned ac 

ysgolion. Ni fydd plant yn cael eu rhwystro mewn unrhyw fodd rhag cael mynd i mewn i unrhyw 

eiddo (ac eithrio bo hynny’n unol â’r Ddeddf) oni fydd yn briodol a chymesur i wneud hynny i’w 

diogelu rhag niwed ac ecsbloetiaeth.                  

3.27 Wrth ystyried ceisiadau ac opsiynau sy’n briodol i atal niwed ac ecsbloetiaeth  i blant, bydd yr 

Awdurdod yn ystyried hanes eiddo penodol a natur y gweithgareddau y bwriedir eu cynnal yno. 

Er enghraifft:            

(a) A gafwyd euogfarnau am werthu alcohol i bobl ifanc dan oed neu a oes gan yr eiddo 

hanes/tystiolaeth o yfed dan oed (gan gynnwys unrhyw gamau a gymerwyd gan Adain 

Safonau Masnach yr Awdurdod ynghylch pryniannau prawf o ran cyflenwi alcohol);  

(b) A oes unrhyw gysylltiad hysbys gyda defnyddio neu ddelio mewn cyffuriau; 

(c) A oes elfen gref o gamblo yn yr eiddo; neu                     

(d) A fydd adloniant i oedolion neu o natur rywiol yn cael ei gynnig yn aml. 

3.28 Lle ystyrir bo hynny’n briodol, gellir gosod amodau sy’n:                       

(a) Cyfyngu ar yr oriau pan gaiff plant fod yn bresennol; 

(b) Cyfyngu ar oedran y sawl sy’n cael bod yn yr eiddo (o dan 18);  

(c) Cyfyngu a ba bryd y gellir cynnal rhai gweithgareddau neu rwystro plant rhag bod yn 

bresennol ar yr adegau hynny; neu 

(d) Bod angen oedolyn yn gwmni i blentyn. 

3.29 Mae Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yn caniatáu i Awdurdodau 

Trwyddedu a’r Heddlu y dewis o osod cyfnod o gau gwirfoddol am hyd at bythefnos (o leiaf 48 

awr) yn achos eiddo sy’n gwerthu alcohol i blant yn gyson, fel opsiwn yn lle erlyn mewn rhai 

achosion. Mae’r ddirwy uchaf wedi’i chodi i £20,000. 

 

3.30 Pan fydd niferoedd mawr o blant yn debygol o fod yn bresennol mewn unrhyw eiddo 

trwyddedig, er enghraifft ar gyfer sioe blant neu bantomeim, yna bydd yr Awdurdod yn gofyn 

am gael nifer briodol o staff sy’n oedolion yn bresennol (a fydd wedi darparu gwiriad cofnodion 

troseddol boddhaol) i sicrhau eu diogelwch ac i’w hamddiffyn rhag niwed. 

3.31 Pan fydd caniatâd wedi’i roi i ddangos ffilmiau, bydd yr Awdurdod yn disgwyl y byddir yn 

cydymffurfio â chyfyngiadau oedran yn unol ag argymhellion Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau 



Prydain. Ni wnaiff yr Awdurdod ond ystyried amrywiadau i’r rheol gyffredinol hon mewn 

achosion eithriadol. 

3.32 Ni ddangosir unrhyw ffilm mewn eiddo trwyddedig sy’n debygol o greu anhrefn, ennyn casineb 

neu ysgogi trais tuag at unrhyw garfan o’r cyhoedd ar sail lliw, hil neu dras ethnig neu 

genedlaethol, anabledd, credoau crefyddol, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, 

beichiogrwydd neu rywedd. 

3.33 Ni fydd yr Awdurdod yn gosod unrhyw amod sy’n gofyn yn benodol am ddarparu mynediad i 

blant i unrhyw eiddo. Pa na fydd unrhyw gyfyngiad wedi’i osod, mater i’w benderfynu gan y 

deiliad trwydded unigol fydd mynediad.  

3.34 Mae Deddf Gamblo 2005 yn caniatáu rhywfaint o chwarae gemau cyfle cyfartal mewn eiddo 

trwyddedig, ynghyd â nifer gyfyngedig o beiriannau gemau. Rhaid i’r Awdurdod neu’r  

Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig fonitro presenoldeb plant neu bobl fregus. 

4 Y BROSES DRWYDDEDU A GWEINYDDU SWYDDOGAETHAU – TROSOLWG              

4.1 Mae Atodiad A yn darparu manylion cysylltu ar gyfer y broses geisiadau trwyddedu, tra bo’r 

adran hon yn darparu rhywfaint o ganllawiau cyffredinol. 

Gweinyddu Swyddogaethau Trwyddedu a’r Pwyllgor Trwyddedu         
 
4.2 Caiff pwerau’r Awdurdod o dan y Ddeddf eu cyflawni gan y Pwyllgor Trwyddedu, neu gan Is-

bwyllgor, neu gan un neu ragor o swyddogion yn gweithredu o dan awdurdod dirprwyedig 

(gweler Atodiad D). 

4.3 Mae’r Pwyllgor Trwyddedu yn cynnwys 15 aelod o’r Awdurdod. Cynhelir gwrandawiadau (pan 

fo angen) gerbron yr Is-bwyllgor Trwyddedu sy’n cynnwys 3 aelod o’r Pwyllgor Trwyddedu.                             

Hysbysebu a Sylwadau Perthnasol                   
 
4.4 Pan fydd cais yn cael ei hysbysebu, caiff yr Awdurdodau Cyfrifol (gweler Atodiad B) ac 

unigolion eraill y cyfle i wneud sylwadau. Ni fydd sylwadau ond yn cael eu hystyried yn 

berthnasol os ydynt yn ymwneud ag un neu ragor o’r amcanion trwyddedu.       

4.5 Gall Awdurdodau Cyfrifol wneud sylwadau mewn perthynas â’r effaith y gallai pob cais am 

drwydded ei chael ar yr amcanion trwyddedu a ph’un a yw’r mesurau rheoli a gynhwysir yn yr 

atodlen weithredu yn ddigonol i liniaru’r effeithiau hynny.                   

4.6 Gall unrhyw un arall gyflwyno sylwadau (gan gynnwys trydydd parti neu Gynghorydd Ward sy’n 

cynrychioli unigolyn, os gellir bodloni’r Awdurdod o ran pwy ydyw’r unigolyn a bod y trydydd 

parti wedi’i awdurdodi i gyflwyno sylwadau ar ei ran).  



4.7 Gall sylwadau fod yn rhai cadarnhaol yn ogystal ag yn negyddol, fodd bynnag, mae’n 

annhebygol y bydd angen cynnal gwrandawiad os mai dim ond sylwadau cadarnhaol a 

dderbynnir 

4.8 Bydd angen i’r Awdurdod Trwyddedu fod yn fodlon bod cyswllt tystiolaethol rhwng y sylwadau 

a wnaed, yr amcanion trwyddedu a’r eiddo dan sylw. Pan fydd sylw’n gwneud dim ond ailrestru’r 

amcanion trwyddedu, heb nodi pam yr ystyrir y bydd caniatáu’r cais yn tanseilio’r amcanion 

neu’n methu â’u hyrwyddo, efallai y caiff y sylw ei wrthod fel un sy’n annilys.             

4.9 Dylai unrhyw un sy’n gwneud sylw ar gais gadw mewn cof y bydd ei ddata personol (megis ei 

enw a’i gyfeiriad) yn cael eu datgelu i’r ymgeisydd. Ni fydd yr Awdurdod Trwyddedu yn golygu 

llythyrau sy’n cyflwyno sylwadau. Bydd pob llythyr sylwadau’n cael ei gynnwys ar yr agenda 

petai’r mater yn mynd ymlaen i wrandawiad gan yr Is-bwyllgor. Mae gwrandawiadau yn agored 

i’r cyhoedd a gallai aelodau o’r cyfryngau fod yn bresennol, onid yw’r is-bwyllgor yn penderfynu 

fel arall o dan Reoliadau Deddf Trwyddedu 2003 (Gwrandawiadau) 2005 neu Ddeddf 

Llywodraeth Leol 1972¸ Atodlen 12A (fel y diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol 

(Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, SI 2007/969, Erthygl 3). Yn ogystal, mae’n 

bosibl y bydd data personol yn cael ei gyhoeddi yn y cofnodion sy’n cael eu dosbarthu i’r holl 

bartïon yn yr achos ac a fydd ar gael ar wefan yr Awdurdod.   

Sylwadau a thrafodaeth a’r angen am wrandawiad             
 
4.10 Dan y Ddeddf mae rheidrwydd ar yr Awdurdod Trwyddedu i gymeradwyo cais oni bai y 

derbynnir sylwadau perthnasol. Os na dderbynnir unrhyw sylwadau perthnasol bydd 

swyddogion trwyddedu’r Awdurdod Trwyddedu yn delio â’r cais o dan y cynllun dirprwyo. Os 

ceir sylwadau perthnasol na ellir eu datrys (gweler isod) yna bydd yr Is-bwyllgor Trwyddedu yn 

ystyried y cais mewn gwrandawiad cyhoeddus.                                                 

4.11 Os cyflwynir sylwadau, bydd swyddog yn gyfrifol am sicrhau cysylltiad rhwng yr 

Ymgeisydd/Ymgeiswyr, yr Awdurdodau Cyfrifol ac unrhyw unigolyn arall sy’n gwneud sylwadau 

perthnasol.  

4.12 Os cyflwynir sylwadau perthnasol, gallai swyddog o’r Awdurdod Trwyddedu gysylltu â’r partïon 

perthnasol i weld a yw “setliad” yn bosibl i oresgyn unrhyw wrthwynebiadau ac i ddatrys unrhyw 

faterion sy’n destun pryder, heb yr angen i’r mater fynd gerbron yr Is-bwyllgor Trwyddedu. 

Unwaith y bydd cais wedi’i wneud, gosodir amserlenni statudol ar y broses geisiadau a 

phenderfynu a allai cyfyngu ar y cyfle i drafod, sicrhau cyswllt a chyfryngu.       

4.13 Os gellir dod i gytundeb, bydd Aelodau’n cyfarfod i ystyried yr amodau arfaethedig a gytunwyd, 

ac os ystyrir eu bod yn berthnasol ac yn briodol, byddant yn cytuno i’w hatodi i’r Drwydded. Ni 

fydd materion ond yn cael eu hatgyfeirio i’w penderfynu gan yr Is-bwyllgor Trwyddedu os na 

ellir cysoni unrhyw wrthwynebiadau a godwyd. 



4.14 Er bod Ceisiadau Trwyddedu a Gwrandawiadau Adolygu sy’n cael eu herio yn lled-farnwrol o 

ran natur, bydd yr Is-bwyllgor yn ceisio sicrhau bod y trafodion mor anffurfiol â phosibl. Mae 

angen rhyw fath o ffurfioldeb i sicrhau bod yr holl bartïon yn derbyn gwrandawiad teg. Bydd yn 

rhaid sefydlu gofynion gweithdrefnol i sicrhau bod yr holl bartïon yn gallu mynegi eu safbwyntiau 

yn agored ac yn deg.   

4.15 Er bod yr Is-bwyllgor fel arfer yn cyfarfod yn gyhoeddus, mae ganddo’r pŵer i wrando ar rai 

ceisiadau penodol yn breifat. Fodd bynnag, bydd yr Is-bwyllgor bob amser yn llunio'i 

benderfyniad yn breifat. Bydd cyhoeddiad cyhoeddus o’r penderfyniad yn cael ei wneud ar 

ddiwedd y Gwrandawiad fel arfer, ynghyd ag amlinelliad o'r rhesymau dros y penderfyniad 

hwnnw. 

Amodau 
 
4.16 Os na chyflwynir unrhyw sylwadau perthnasol, cymeradwyir y cais ar y telerau a geisiwyd, h.y. 

yn gyson â’r atodlen weithredu ac yn amodol ar yr amodau gorfodol. Ni osodir unrhyw amodau 

ychwanegol.                                    

4.17 Yr Is-bwyllgor Trwyddedu sy’n delio â cheisiadau lle cyflwynwyd sylwadau perthnasol, neu os 

ceir cais i adolygu trwydded. Wrth ystyried ceisiadau, bydd yr Is-bwyllgor yn ystyried y Polisi 

hwn, y Ddeddf, y canllawiau statudol a rheoliadau cysylltiedig.                                       

4.18 Os aiff y mater i wrandawiad, gall yr Is-bwyllgor Trwyddedu atodi amodau (yn ychwanegol i’r 

amodau gorfodol) os daw i’r casgliad (ar ôl derbyn sylwadau perthnasol) bod hynny’n briodol i 

hyrwyddo un neu ragor o’r amcanion trwyddedu. Bydd yr Awdurdod, cyn belled ag y bo’n 

rhesymol ymarferol, yn osgoi gosod amodau anghymesur a beichus ar eiddo.                                                                                                     

4.19 Mae'r Awdurdod yn cydnabod y cyngor a dderbyniwyd gan y Swyddfa Gartref na ddylid 

caniatáu i safbwyntiau'r lleiafrif ddominyddu buddion cyffredinol y gymuned. 

4.20 Bydd unrhyw amodau a atodir yn canolbwyntio’n bennaf ar effaith uniongyrchol y 

gweithgareddau sy’n digwydd yn yr eiddo ar y rheiny sy’n mynychu’r eiddo ac ar aelodau o’r 

cyhoedd sy’n byw, yn gweithio neu fel arall yn ymwneud â gweithgareddau arferol yng 

nghyffiniau’r eiddo. Wrth benderfynu a yw unigolyn yn byw neu a oes ganddo ddiddordebau 

busnes yn ddigon agos at yr eiddo fel ei bod yn debygol y caiff ei effeithio gan y gweithgareddau 

arfaethedig, bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn ystyried ffactorau megis: 

(a) Maint yr eiddo.     

(b) Natur yr eiddo.                    

(c) Pellter yr eiddo o leoliad cartref neu fusnes yr unigolyn sy’n gwneud y sylwadau.                                                   

(d) Effaith bosibl yr eiddo (e.e. nifer y cwsmeriaid a’r llwybrau y mae’r cwsmeriaid yn 

debygol o’u defnyddio).                      



4.21 Efallai y bydd rhaid gosod amodau sy’n ceisio rheoli ystod neu natur y gweithgareddau o fewn 

yr eiddo, neu sydd wedi’u dylunio i leihau’r potensial am ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’n 

bosibl y bydd amodau o’r fath hefyd yn ceisio dylanwadu’n uniongyrchol ar ymddygiad 

cwsmeriaid yn yr eiddo neu yng nghyffiniau’r eiddo. 

Integreiddio Strategaethau ac Osgoi Dyblygu              
 
4.22 Bydd unrhyw benderfyniad ynglŷn â chais am drwydded yn cael ei wneud yn hollol ar wahân i 

unrhyw benderfyniad sydd yn ymwneud â materion cynllunio. Fodd bynnag, bydd y Pwyllgor 

Cynllunio’n derbyn adroddiadau rheolaidd ynglŷn â’r sefyllfa o ran trwyddedu yn yr ardal, 

ynghyd ag effaith gyffredinol trosedd ac anrhefn sydd yn gysylltiedig ag alcohol. 

4.23 Dylai’r Pwyllgor Trwyddedu hefyd dderbyn adroddiadau gan Bartneriaeth Diogelwch 

Cymunedol Ynys Môn a Gwynedd mewn perthynas â Throsedd ac Anrhefn.  

4.24 Wrth ddelio â cheisiadau, mae’n bosibl y bydd angen rhoi sylw dyledus i nifer o faterion 

ehangach. Lle ystyrir bo hynny’n briodol, dylai Pwyllgor Trwyddedu’r Awdurdod dderbyn 

adroddiadau ar anghenion y diwydiant twristiaid lleol, Strategaeth Ddiwylliannol yr ardal, y 

sefyllfa o safbwynt cyflogaeth yn yr ardal, ar angen am fuddsoddiad a gwaith newydd ynghyd 

ag ystyriaethau cynllunio a allai effeithio ar eiddo trwyddedig. 

4.25 Pan fydd unrhyw brotocolau y cytunwyd arnynt gyda’r Heddlu yn nodi angen penodol i wasgaru 

pobl o ganol y dref yn gyflym ac yn ddiogel er mwyn osgoi casgliadau o bobl a fyddai’n gallu 

creu trosedd ac anrhefn, bydd yr Awdurdod yn ceisio rhoi gwybod i’r sawl sy’n gyfrifol am drefnu 

cludiant lleol fel y gellir gwneud trefniadau, lle bo hynny’n ymarferol, i leihau’r posibilrwydd y 

bydd problemau’n codi. 

4.26 Mae’r Bwrdd Iechyd Lleol yn gyfrifol am wneud sylwadau ar geisiadau am drwyddedau. Bydd 

y Bwrdd Iechyd hefyd yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i 

lywio eu penderfyniadau. NId yw iechyd cyhoeddus yn amcan trwyddedu hyd yma, ond mae’r 

awdurdod trwyddedu’n credu bod gan iechyd cyhoeddus lawer i’w gyfrannu at drwyddedu o 

ran anghenion iechyd y boblogaeth leol mewn perthynas ag alcohol. Mae gan gyrff iechyd 

megis Iechyd Cyhoeddus Cymru fynediad unigryw at ddata nad yw ar gael i awdurdodau cyfrifol 

eraill a allai gyfrannu at benderfyniadau trwyddedu. Mae Iechyd Cyhoeddus yn ddefnyddiol 

wrth ddarparu tystiolaeth o niweidiau iechyd sy’n gysylltiedig ag alcohol, yn enwedig mewn 

perthynas â pholisïau ar effeithiau cronnus. 

5 TRWYDDEDAU EIDDO A THYSTYSGRIFAU EIDDO CLWB (CEISIADAU NEWYDD, 

AMRYWIADAU A GWYBODAETH GYFFREDINOL)       

5.1 Bydd yr Awdurdod yn asesu pob cais newydd neu gais i amrywio amodau yng ngoleuni’r 

amcanion trwyddedu, a bydd yn rhoi sylw arbennig i’r canlynol: 



(a) Y camau a gymerir neu’r rheiny y bwriedir eu cymryd i atal sŵn a dirgryniad o’r eiddo, 

gan gynnwys cerddoriaeth, sŵn o offer awyru a sŵn lleisiau. Gall y fath gamau gynnwys 

cyfarpar a dyfeisiau i ynysu’r eiddo rhag sain, i dymheru’r awyr, i gyfyngu ar sŵn ynghyd 

â lobïau acwstig. 

(b) Y camau a gymerir neu’r rheiny y bwriedir eu cymryd i atal aflonyddwch gan gwsmeriaid 

a staff sy’n cyrraedd neu’n gadael yr eiddo.            

(c) Y camau a gymerir neu y bwriedir eu cymryd i atal ciwio, neu, os yw ciwio'n anochel, i 

wyro'r ciwiau o'r eiddo cyfagos, neu i reoli'r ciw i atal aflonyddwch neu rwystr. 

(d) Y trefniadau parcio i gwsmeriaid a wnaed neu y bwriedir eu gwneud, ac effaith parcio 

ar breswylwyr lleol.                     

(e)  P’un a oes darpariaeth ddigonol ar gyfer cludiant cyhoeddus i gwsmeriaid. 

(f) P’un a fydd y tacsis a’r cerbydau hurio preifat sydd yn cynnig gwasanaeth i’r eiddo yn 

debygol o darfu ar breswylwyr lleol. 

(g) P’un a yw’r llwybrau i ac o'r eiddo ar droed neu mewn car neu gerbydau gwasanaeth 

neu ddosbarthu yn pasio eiddo preswyl. 

(h) P’un a ystyriwyd unrhyw ddulliau eraill o atal niwsans, fel defnyddio camerâu cylch 

cyfyng neu gyflogi goruchwylwyr cofrestredig ar y drysau.             

(i) Y camau y bwriedir eu cymryd i atal y defnydd neu’r gwerthiant o gyffuriau 

anghyfreithlon, gan gynnwys unrhyw weithdrefnau chwilio. 

(j) Y camau y bwriedir eu cymryd i gydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail 

Anabledd. 

(k) Y tebygolrwydd bod unrhyw drais, anrhefn cyhoeddus neu broblem plismona yn codi 

pe bai trwydded yn cael ei chymeradwyo. 

(l) Os yw'r ymgeisydd wedi dal trwydded gyda’r Awdurdod yn flaenorol, manylion unrhyw 

gamau gorfodi sydd wedi deillio o'r eiddo. 

(m) P’un a fyddai cynnydd mewn problemau o ran storio neu waredu sbwriel, neu a fyddai 

sbwriel ychwanegol yng nghyffiniau’r eiddo.                        

(n) Derbyn sylwadau gan awdurdodau cyfrifol (gan gynnwys yr Heddlu, yr Awdurdod Tân 

ac Iechyd yr Amgylchedd). 

(o) Derbyn sylwadau gan unrhyw unigolyn arall (megis aelod o’r cyhoedd neu fusnes arall).         

(p) Unrhyw gamau lliniaru a gynigiwyd. 



5.2 Mae’r Awdurdod hefyd yn gofyn i ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth gyd-destunol ychwanegol i 

gefnogi eu ceisiadau ac i ddangos ymwybyddiaeth o’r gymuned leol; gallai hynny gynnwys 

nodweddion demograffig yr ardal ac/neu faterion trosedd ac anrhefn lleol penodol er enghraifft.                    

5.3 Bydd yr Awdurdod yn rhoi sylw i unrhyw ddiffyg cydymffurfiaeth â gofynion statudol a 

ddaethpwyd i’w sylw, yn enwedig pan mae’n tanseilio’r amcanion trwyddedu. Gall unrhyw 

ddiffyg cydymffurfiaeth â gofynion statudol eraill ddangos nad yw’r eiddo’n addas ar gyfer y 

gweithgareddau a fwriedir; neu nad oes rheolaeth ddigonol ar yr eiddo i ddiogelu’r cyhoedd 

rhag niwed neu niwsans.   

5.4 Mân Amrywiadau – Gall deiliad tystysgrif eiddo clwb/trwydded eiddo wneud cais dan y drefn 

mân amrywiadau ar gyfer mân amrywiadau na fydd yn cael effaith andwyol ar yr amcanion 

trwyddedu. Mae hon yn broses amrywio fwy syml ac nid oes unrhyw hawl i wrandawiad. Os 

gwrthodir y cais, gellir gwneud amrywiad llawn. 

Gwybodaeth Gyffredinol  
 
5.5 Tynnu Amod bod rhaid cael Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig – Os oes gan eiddo yn y 

gymuned drwydded sy’n caniatáu cyflenwi/gwerthu alcohol, gall deiliad y drwydded wneud cais 

i gael gwared ar yr amod gorfodol sy’n dweud bod rhaid penodi Goruchwyliwr Dynodedig ar 

gyfer yr eiddo. Mae hyn yn trosglwyddo’r cyfrifoldeb am werthu/cyflenwi alcohol i’r Pwyllgor 

Rheoli ar gyfer yr eiddo. 

5.6 Garejis – Wrth wneud penderfyniadau am geisiadau ar gyfer garejis (h.y. siopau cwrt blaen) 

mae’n rhaid i’r Awdurdod benderfynu p’un a yw’r eiddo’n cael ei ddefnyddio’n bennaf fel garej 

ai peidio, a bydd disgwyl i’r ymgeiswyr gyflwyno data sy’n sefydlu’r prif ddefnydd. Pan nad yw 

gwybodaeth o’r fath ar gael (er enghraifft, oherwydd nad yw’r eiddo ond newydd gychwyn 

masnachu), mae’n bosibl y bydd yr Awdurdod yn ystyried gosod amod sy’n gofyn am gael 

darparu’r wybodaeth hon yn rheolaidd i’r Awdurdod Trwyddedu am y blynyddoedd i ddod er 

mwyn sicrhau bod yr eiddo’n cael ei ddefnyddio fel garej yn bennaf. 

6 HYSBYSIADAU DIGWYDDIADAU DROS DRO (TENS) 

6.1 Ceir meini prawf caeth a chyfyngiadau mewn perthynas â Hysbysiadau y dylai ymgeiswyr fod 

yn ymwybodol ohonynt a chydymffurfio â hwy. Mae’r rhain yn cynnwys (ond nid wedi eu cyfyngu 

iddynt): 

(a) Nifer yr Hysbysiadau y gellir eu rhoi ym mhob blwyddyn galendr - 50 ar gyfer 

deiliad trwydded bersonol (gan gynnwys uchafswm o 10 Hysbysiad hwyr), 5 i bobl eraill 

(gan gynnwys uchafswm o 2 Hysbysiad hwyr). Uchafswm o 15 Hysbysiad ym mhob 

blwyddyn galendr ar gyfer unrhyw eiddo penodol.            

(b) Uchafswm hyd un digwyddiad – 168 awr (saith diwrnod). 



(c) Cyfanswm uchafswm hyd digwyddiadau drwy gydol blwyddyn galendr - 21 

diwrnod. 

(d) Cyfanswm nifer y mynychwyr ar unrhyw adeg – 499. 

(e) Y cyfnod lleiaf rhwng digwyddiadau a awdurdodir o dan Hysbysiadau ar wahân 

mewn perthynas â’r un eiddo - 24 awr. 

6.2 Dylai ymgeiswyr ystyried a ydynt yn cydymffurfio â’r cyfyngiadau cyn cyflwyno Hysbysiad.  

Amseriadau ar gyfer cyflwyno  
 
6.3 Mae’r Awdurdod yn argymell y dylai ymgeiswyr gyflwyno Hysbysiadau safonol o leiaf 20 

diwrnod cyn y digwyddiad dros dro sydd dan sylw.       

6.4 Gall yr Heddlu a’r Adran Iechyd yr Amgylchedd gyflwyno gwrthwynebiad i Hysbysiad 

Digwyddiad Dros Dro, cyn pen tri diwrnod i gyflwyno hysbysiad, a fydd yn caniatáu cyfnod ar 

gyfer adolygu’r Hysbysiad, a fydd yn arwain at ei newid mewn rhai achosion fel y gall yr 

Awdurdod ychwanegu amodau i’r Hysbysiad. 

6.5 Hysbysiad hwyr yw un a gyflwynir rhwng 9 a 5 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. 

6.6 Gwahaniaeth allweddol rhwng Hysbysiad safonol a hwyr yw os derbynnir gwrthwynebiad mewn 

perthynas â Hysbysiad safonol, yna rhaid cynnal gwrandawiad (onid yw bob parti yn ystyried 

bod hyn yn ddiangen). Os yw’r Heddlu neu Adran Iechyd yr Amgylchedd yn gwrthwynebu i 

Hysbysiad hwyr, yna ni fydd gwrandawiad ac ni chynhelir y digwyddiad. 

6.7 Bydd yr Awdurdod yn ceisio darparu cyngor ynghylch trefnu digwyddiadau o’r fath i ymgeiswyr, 

gan gynnwys ar faterion diogelwch y cyhoedd. Lle bo angen, bydd cydweithrediad rhwng 

awdurdodau cyfrifol a’r gwasanaethau brys yn cael ei hwyluso trwy’r Grŵp Cynghori ar 

Ddiogelwch. 

6.8 Bydd llawer o ddigwyddiadau lleol wedi’u trefnu gan wirfoddolwyr neu bwyllgor clwb neu 

gymdeithas. Mae’r Awdurdod o’r farn ei bod yn arfer da bod yr un lefel o amddiffyniad iechyd a 

diogelwch yn cael ei ddarparu ag fel pe bai perthynas cyflogwr/cyflogai yn bodoli, boed 

dyletswyddau cyfreithiol llym yn bodoli o dan y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch presennol ai 

peidio..                                                                                                                  

7 TRWYDDEDAU PERSONOL 

7.1 Rhaid i ymgeiswyr am Drwydded Bersonol gyflawni’r gofynion a ganlyn:            

(a) Eu bod yn 18 neu drosodd. 

(b) Bod ganddynt gymhwyster trwyddedu perthnasol. 



(c) Na chafodd unrhyw drwydded bersonol a oedd ganddynt ei fforffedu yn ystod y 5 

mlynedd cyn y cais presennol. 

(d) Pan fo gan ymgeisydd euogfarn sydd heb ddarfod ar gyfer trosedd berthnasol neu 

drosedd dramor, a naill ai i) nad yw’r Heddlu wedi gwrthwynebu i gymeradwyo’r cais 

neu ii) mae’r Awdurdod wedi ystyried gwrthwynebiad yr Heddlu ond wedi penderfynu 

na fydd cymeradwyo’r cais yn tanseilio’r amcan atal trosedd ac anrhefn.                                                       

(e) Maent wedi talu’r ffi berthnasol. 

7.2 Rhaid i’r Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig (DPS) ar bob Trwydded Eiddo, sef y prif bwynt cyswllt 

ar gyfer yr Awdurdod, yr Heddlu ac Awdurdodau Cyfrifol eraill ddal trwydded bersonol.                              

7.3 Mae Trwyddedau Personol yn ddilys am gyfnod amhenodedig, fodd bynnag, unwaith y byddant 

wedi’u cyflwyno, yr awdurdod â’u cyflwynodd sy’n parhau fel yr awdurdod trwyddedu perthnasol 

ar eu cyfer, er efallai y bydd deiliad y drwydded yn symud o’r ardal. 

7.4 Bydd yn rhaid i’r sawl sy’n dal Trwydded Bersonol roi gwybod i’r Awdurdod Trwyddedu am 

unrhyw euogfarnau perthnasol a rhoi gwybod i’r llysoedd bod ganddynt drwydded bersonol cyn 

gynted ag y bo modd fel bod modd ystyried ardystio, atal neu ddirymu trwydded. Bydd peidio â 

chydymffurfio â’r uchod yn drosedd. 

7.5 Bydd Trwydded Bersonol yn cael ei dirymu os nad oes gan ddeiliad y Drwydded Bersonol 

bellach hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.              

8 TYSTYSGRIFAU EIDDO CLWB                      

8.1 Mae clwb yn sefydliad lle mae aelodau wedi ymuno â’i gilydd am resymau cymdeithasol, 

chwaraeon neu wleidyddol penodol. Ni ddylid eu cymysgu â chlybiau perchnogol, sef clybiau 

sy’n cael eu rhedeg gan unigolion, partneriaethau neu fusnesau er elw. Er mwyn ymgeisio am 

Dystysgrif Eiddo Clwb, mae angen i’r clwb fod yn ‘Glwb Cymwys’, sy’n golygu bod rhaid i’r clwb 

gyflawni amodau a nodir yn y Ddeddf, gan gynnwys: 

(a) O dan reolau’r clwb, bod cyfnod o o leiaf 2 ddiwrnod rhwng ymgeisio i fod yn aelod a 

chael mynediad i’r clwb. Mae hyn yn cynnwys breintiau aelodaeth (h.y. cael defnyddio’r 

cyfleusterau ac yfed alcohol).        

(b) Bod y clwb wedi’i sefydlu a’i gynnal mewn ewyllys da fel clwb. 

(c) Bod gan y Clwb o leiaf 25 aelod. 

(d) Nad yw alcohol yn cael ei gyflenwi, neu y bwriedir ei gyflenwi, i aelodau yn yr eiddo ac 

eithrio gan neu ar ran y clwb.  

8.2 Mae gan glybiau sy’n dal Tystysgrifau Eiddo Clwb yr hawl i fuddion penodol: 



(a) Nid oes angen Deiliaid Trwydded Bersonol yn yr eiddo. 

(b) Nid oes angen Goruchwylwyr Eiddo Dynodedig.  

(c) Hawliau mynediad mwy cyfyngedig i’r Heddlu ac Unigolion Awdurdodedig 

(Swyddogion Trwyddedu) gan fod yr eiddo’n cael ei ystyried yn eiddo preifat ac nad yw 

ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinol. 

(d) Gwerthu bwyd poeth a diod rhwng 11pm a 5am i aelodau a gwesteion heb fod angen 

trwydded.                      

9 ATODLEN WEITHREDU   

9.1 Dylai’r holl geisiadau newydd a cheisiadau am amrywio trwydded ar gyfer Trwyddedau Eiddo, 

Tystysgrifau Eiddo Clwb a Datganiadau Dros Dro gynnwys atodlen weithredu sy’n amlinellu sut 

y bydd yr eiddo’n cael ei weithredu. Dylai’r atodlen hon gynnwys manylion am sut y bydd yr 

ymgeisydd yn hyrwyddo’r pedwar amcan trwyddedu ac yn lleihau unrhyw effaith negyddol 

bosibl ar y gymuned leol sy’n deillio o weithredu eu busnes, yn dibynnu ar y math o eiddo, ei 

leoliad a phroffil y cwsmeriaid.  

9.2 Bydd y cynigion a gynhwysir yn yr atodlen weithredu yn ffurfio prif gorff yr amodau sydd i’w  

gosod ar y drwydded, ynghyd ag unrhyw amodau mandadol sy’n berthnasol, unrhyw amodau 

y cytunir arnynt gydag awdurdodau cyfrifol yn ystod y broses ymgeisio ac unrhyw amodau sydd 

i’w gosod gan yr Is-bwyllgor Trwyddedu (fel y bo’n berthnasol). 

9.3 Wrth gwblhau atodlen weithredu, disgwylir i ymgeiswyr roi ystyriaeth i’r Polisi hwn ac  

arddangos bod ganddynt wybodaeth addas o’u hardal leol pan fyddant yn disgrifio’r camau y 

maent yn bwriadu eu cymryd i hyrwyddo’r Amcanion Trwyddedu. Dylai ymgeiswyr ddangos, 

pan fyddant yn amlinellu’r camau y maent yn bwriadu eu cymryd er mwyn hyrwyddo’r amcanion 

trwyddedu, eu bod yn deall: 

(a) cynllun yr ardal leol a’r amgylchedd ffisegol gan gynnwys mannau lle mae llawer o 

drosedd ac anhrefn, agosrwydd at eiddo preswyl ac agosrwydd at fannau lle mae plant  

efallai’n ymgynnull; 

(b) unrhyw risg i’r ardal leol o ganlyniad i weithgareddau trwyddedig arfaethedig yr 

ymgeiswyr; ac 

(c) unrhyw fentrau lleol (er enghraifft, mentrau lleihau trosedd lleol neu gynlluniau 

gwirfoddol, gan gynnwys cynlluniau marsialiaid tacsi lleol, bugeiliaid y stryd a 

chynlluniau eraill) a allai fod o gymorth i liniaru risgiau posibl. 

9.4 Cynghorir ymgeiswyr i drafod eu hatodlenni gweithredu arfaethedig gyda’r Awdurdod ac 

Awdurdodau Cyfrifol eraill cyn eu cyflwyno. Bydd swyddogion yr Awdurdod yn ymdrechu i 

ddarparu arweiniad ar gyfer y cam hwn o’r broses. Lle mae swyddog yn cynrychioli’r Awdurdod 



yn ei rôl fel Awdurdod Cyfrifol, lle bynnag y bo modd, dynodir swyddog arall i brosesu’r cais ac 

i ddarparu arweiniad i ymgeiswyr.          

9.5 Bydd y cymhlethdod a’r manylion sydd eu hangen yn yr atodlen weithredu yn dibynnu ar natur 

a defnydd yr eiddo dan sylw. Er enghraifft, ar gyfer tafarndai lle na ddarperir adloniant wedi’i 

reoleiddio, dim ond dogfen eithaf syml fyddai ei hangen. Fodd bynnag, os yw’r atodlen 

weithredu yn rhan o gais ar gyfer digwyddiad neu leoliad adloniant mawr, bydd disgwyl i’r 

atodlen roi sylw manwl i faterion megis diogelwch y cyhoedd ac atal trosedd ac anrhefn.                       

9.6 Mae’n rhaid gosod yr atodlen weithredu ar y ffurflen benodedig a rhaid iddi gynnwys y canlynol:  

(a) Manylion llawn am y gweithgareddau trwyddedig a fydd yn cael eu cynnal yn yr eiddo 

a’r defnydd a fwriedir ar gyfer yr eiddo; 

(b) Yr amseroedd y bydd y gweithgareddau trwyddedadwy yn digwydd;        

(c) Unrhyw adegau eraill pan fydd yr eiddo ar agor i’r cyhoedd;       

(d) Pan fo angen y drwydded am gyfnod cyfyngedig, beth yw’r cyfnod hwnnw; 

(e) Pan fo’r gweithgareddau trwyddedig yn cynnwys cyflenwi alcohol, enw a chyfeiriad yr 

unigolyn sy’n cael ei ddynodi’n oruchwyliwr eiddo dynodedig (fel y bo’n berthnasol); 

(f) P’un a fydd alcohol yn cael ei gyflenwi i’w yfed yn yr eiddo neu oddi ar yr eiddo, neu’r 

ddau; 

(g) Y camau y mae’r ymgeisydd yn eu cynnig er mwyn hyrwyddo’r Amcanion Trwyddedu. 

9.7 O ran rhai eiddo, mae’n bosibl na fydd angen unrhyw fesurau i hyrwyddo un neu ragor o’r 

Amcanion Trwyddedu, er enghraifft, am eu bod yn cael eu hyrwyddo’n ddigonol mewn 

deddfwriaeth sy’n bodoli eisoes. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod pob atodlen weithredu yn 

fanwl gywir a bod modd ei gorfodi, nad yw’n annelwig, nad yw’n dyblygu darpariaethau statudol 

eraill, ei bod yn glir yn yr hyn y mae’n bwriadu ei gyflawni, ac yn briodol, yn gymesur a bod 

modd ei chyfiawnhau.                             

Oriau Gweithredu   
 
9.8 O dan y Ddeddf, nid oes rhagdybiaeth gyffredinol o blaid ymestyn oriau.               

9.9 O ran oriau gweithredu, y pedwar amcan trwyddedu fydd y brif ystyriaeth bob amser a bydd 

pob cais yn cael ei farnu ar ei rinweddau ei hun. Fel rhan o hyn, mae’r materion allweddol a 

ystyrir yn cynnwys: ansawdd yr amgylchedd; amwynderau preswylwyr; cymeriad neu 

swyddogaeth ardal benodol a natur y gweithgareddau y bwriedir eu darparu yn yr eiddo.                                      

9.10 Mae’r Awdurdod yn cydnabod y gall oriau trwyddedu hirach ar gyfer gwerthu alcohol fod yn 

ffactor sy’n gallu lleihau problemau mewn lleoedd sy’n gwerthu bwyd yn hwyr yn y nos, 



safleoedd tacsi, swyddfeydd cerbydau hurio preifat a mathau eraill o gludiant sy’n gallu creu 

anrhefn ac aflonyddwch. 

9.11 Caniateir i siopau, storfeydd ac archfarchnadoedd werthu alcohol i’w yfed oddi ar yr eiddo yn 

ystod oriau agor arferol y busnes. Os gwneir sylwadau perthnasol (er enghraifft gan yr Heddlu 

neu breswylydd/breswylwyr mewn perthynas â siopau unigol sy’n hysbys fel canolbwynt 

anrhefn ac aflonyddwch), efallai y bydd yn briodol i gyfyngu ar eu horiau. 

9.12 Tra bo’r Awdurdod o blaid cymeradwyo’r oriau cau yr ymgeisiwyd amdanynt pan fydd yr 

ymgeisydd yn gallu dangos na fydd y cynnig yn cael effaith andwyol ar unrhyw un o’r uchod, 

gall yr Awdurdod bennu oriau cau cynharach os yw o’r farn, o ystyried yr amcanion trwyddedu, 

bod hyn yn briodol o ran natur y gweithgareddau ac amwynderau’r ardal. 

9.13 Pan fo eiddo wedi'i leoli ger ardaloedd preswyl yna efallai y bydd amodau caethach o ran rheoli 

sŵn yn berthnasol, ond ni ddylai hyn gyfyngu'r oriau agor ar yr amod y cydymffurfir â'r amodau. 

10 FFIOEDD 

10.1 Er bod trwyddedau eiddo a thystysgrifau eiddo clwb yn cael eu cymeradwyo am gyfnod 

amhenodol, mae'n ofynnol i ddeiliaid trwydded/tystysgrif dalu ffi drwydded flynyddol i'r 

Awdurdod Trwyddedu. Rhaid talu’r ffi flynyddol ar ben-blwydd dyddiad cymeradwyo’r 

drwydded. 

10.2 Os nad yw’r ffi flynyddol wedi’i thalu erbyn y dyddiad dyledus, bydd trwyddedau eiddo a 

thystysgrifau eiddo clwb yn cael eu hatal dros dro gan yr Awdurdod, yn amodol ar gyfnod gras 

o 21 diwrnod os na wnaed taliad o ganlyniad i anghydfod neu wall gweinyddol. Ar ôl talu’r ffi, 

bydd y drwydded yn cael ei hadfer yn awtomatig. 

10.3 Ar ôl derbyn hysbysiad/darganfod na chafodd ffi flynyddol ei thalu, bydd yr Awdurdod yn 

cyflwyno rhybudd ysgrifenedig i ddeiliad y drwydded/dystysgrif:  

(a) Y bydd y drwydded/dystysgrif yn cael ei hatal dros dro am 14 diwrnod o ddyddiad yr 

hysbysiad, ond ni ddaw hyn i rym os telir y ffi cyn y diwrnod y caiff ei hatal dros dro. 

(b) Os oes honiad o wall gweinyddol, bydd y dyddiad atal dros dro yn 21 diwrnod o’r 

dyddiad dyledus, neu’r dyddiad atal dros dro ar yr hysbysiad 14 diwrnod, pa un bynnag 

yw’r hwyraf.  

(c) Cyflwynir copi o’r hysbysiad hefyd i’r goruchwyliwr eiddo dynodedig/rheolwr yr eiddo 

os nad hwy yw deiliad trwydded yr eiddo.                                 

10.4 Os nad yw’r ffi wedi ei thalu erbyn y dyddiad ar yr hysbysiad, ystyrir y bydd y 

drwydded/dystysgrif wedi’i hatal dros dro. Bydd deiliad y drwydded/dystysgrif a’r Goruchwyliwr 

Eiddo Dynodedig/Rheolwr yn cael eu hysbysu ar unwaith bod yr ataliad dros dro yn dod i rym, 

a byddant yn cael gwybod na ellir cynnal unrhyw weithgareddau trwyddedadwy yn yr eiddo hyd 



nes y telir y ffi ac y bydd yr ataliad dros dro wedi’i godi. Pan wneir taliad llawn, bydd yr Awdurdod 

yn codi’r ataliad dros dro ar unwaith, ac yn cadarnhau hyn yn ysgrifenedig. 

10.5 Lle bo trwydded/tystysgrif yn cael ei hatal dros dro a bod gweithgareddau trwyddedadwy yn 

cael eu darparu, bydd yr Awdurdod yn ystyried erlyn y darparwr am droseddau o dan adran 

136 o’r Ddeddf. 

11 EFFAITH GRONNOL, ARDOLL HWYR Y NOS, GORCHMYNION CYFYNGIAD CYNNAR YN 

Y BORE 

Effaith Gronnol    
 
11.1 Mewn rhai ardaloedd lle bo math neu nifer yr eiddo sy’n gwerthu alcohol neu’n darparu lluniaeth 

yn hwyr yn y nos yn uchel neu’n eithriadol o uchel, gall hyn gael effaith negyddol ar hyrwyddo’r 

amcanion trwyddedu. Er enghraifft, gall nifer y bobl sydd naill ai’n cerdded trwy’r strydoedd 

neu’n hel at ei gilydd ar y strydoedd yn ystod oriau’r nos gynyddu oherwydd effaith gronnol 

niferoedd o eiddo adloniant sydd ar agor gyda’r hwyr (gan gynnwys caffis nos) mewn ardal 

benodol, sy’n gallu creu: cynnydd mewn trosedd; cynnydd yn y lefelau sŵn a fydd yn amharu 

ar breswylwyr; cynnydd sylweddol yn nifer y cerddwyr ar y strydoedd; tagfeydd traffig a/neu 

anawsterau parcio a/neu daflu sbwriel a baeddu strydoedd. 

11.2 Gall hyn ymyrryd ag amwynderau preswylwyr lleol mewn modd annerbyniol, gan na fydd bob 

amser yn bosibl priodoli achos y problemau hyn i gwsmeriaid eiddo penodol. Mae hyn yn 

golygu, er y cymerir camau gorfodi i sicrhau cydymffurfiaeth ag amodau, ni fyddant efallai’n 

datrys yr holl broblemau mewn ardal. 

11.3 O dan y Ddeddf, mae gan yr Awdurdod ddisgresiwn (ar ôl dilyn gweithdrefn benodol) i gyflwyno 

Polisi Effaith Gronnol a fyddai’n creu rhagdybiaeth wrthbrofadwy y bydd ceisiadau ar gyfer 

cymeradwyo neu amrywio trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb sy’n debygol o ychwanegu 

at yr effaith gronnol, fel arfer yn cael eu gwrthod neu’n destun cyfyngiadau penodol.   

11.4 Nid oes gan yr Awdurdod Bolisi Effaith Gronnol arbennig ar waith ar hyn o bryd ond 

bydd yn cadw hyn dan sylw.                     

11.5 Nid yw absenoldeb Polisi Effaith Gronnol ar hyn o bryd yn atal unrhyw Awdurdod Cyfrifol neu 

unigolyn arall rhag gwneud sylwadau ar gais ar gyfer cymeradwyo neu amrywio trwydded ar y 

sail y bydd yn creu effaith gronnol negyddol ar un neu ragor o’r amcanion trwyddedu o ganlyniad 

i leoliad yr eiddo dan sylw.       

11.6 Dylid nodi mai un ffordd yn unig o ddelio â’r problemau a nodwyd uchod yw Trwyddedu ac y 

dylid troi at y dulliau canlynol hefyd er mwyn ceisio delio â’r problemau: 

(a) Rheolaeth gynllunio.               



(b) Pwerau awdurdodau lleol i ddynodi rhannau o ardal yr awdurdod lleol yn fannau lle na 

chaniateir yfed alcohol yn gyhoeddus a lle bydd alcohol yn cael ei atafaelu.               

(c) Pwerau’r Heddlu i gau eiddo neu ddigwyddiadau dros dro am hyd at 24 awr ar sail 

anrhefn, y tebygolrwydd o anrhefn neu sŵn gormodol.                

(d) Erlyn deiliaid trwydded bersonol sy’n gwerthu alcohol i bobl sydd wedi meddwi. 

(e) Pwerau’r Heddlu, awdurdodau cyfrifol neu breswylydd neu fusnes lleol i geisio cael 

adolygu trwydded neu dystysgrif eiddo. 

Ardoll Hwyr y Nos 
 
11.7 Mae pŵer Ardoll Hwyr y Nos yn galluogi’r Awdurdod i godi ardoll ar unigolion sydd wedi’u 

trwyddedu i werthu alcohol rhwng hanner nos a 06.00 fel modd o godi cyfraniad tuag at gostau 

plismona’r economi hwyr y nos.    

11.8 Nid yw’r Awdurdod yn ystyried ei bod yn briodol cyflwyno’r ardoll ar hyn o bryd.                       

Gorchymyn Cyfyngiad Cynnar yn y Bore (EMRO) 
 
11.9 Mae’r Gorchymyn hwn yn caniatáu cyflwyno cyfyngiadau ar werthu alcohol yn holl ardal yr 

Awdurdod, neu rannau ohoni, rhwng hanner nos a 06.00, os yw’n fodlon y byddai’n briodol 

gwneud hynny er mwyn hyrwyddo’r amcanion trwyddedu. 

11.10 Nid yw’r Awdurdod yn ystyried ei bod yn briodol cyflwyno’r Gorchymyn ar hyn o bryd.                                

12 GWEITHDREFNAU PERTHNASOL ERAILL 

Cynllunio/Rheoli Adeiladu 
 
12.1 Nodir polisïau cynllunio Llywodraeth Cymru ym Mholisi Cynllunio Cymru a’r Nodiadau Cyngor 

Technegol. Nodir Polisïau Cynllunio’r Awdurdod o fewn  Cynllun Datblygu lleol ar y cyd (Ynys 

Môn a Gwynedd). 

12.2 Mae swyddogaethau cynllunio, rheoli adeiladu a thrwyddedu wedi’u gwahanu’n briodol o fewn 

yr Awdurdod. Mae’r gweithdrefnau Cynllunio a Thrwyddedu yn ystyried materion gwahanol (er 

bod cysylltiad rhyngddynt), ac nid yw’r Pwyllgor Trwyddedu wedi’i rwymo gan benderfyniadau’r 

pwyllgor cynllunio (ac i’r gwrthwyneb). 

12.3 Ar ôl i ymgeisydd fynd trwy’r broses gynllunio cyn cyflwyno ei gais trwyddedu, mae’r Awdurdod 

yn disgwyl y bydd atodlen weithredu’r ymgeisydd yn gyson ag unrhyw ganiatâd cynllunio neu 

amodau a osodir.         

12.4 Pan fydd unrhyw oriau a bennir ar gyfer eiddo yn wahanol dan amodau Cynllunio o gymharu â 

Thrwyddedu rhaid i’r ymgeisydd lynu wrth yr amser cau cynharaf. Byddai modd erlyn, dan 

gyfraith cynllunio, yn achos unrhyw eiddo sy’n cael ei redeg mewn modd sy’n torri amodau 



caniatâd cynllunio. 

12.5 Dylid cadw mewn cof fod Rheoliadau Adeiladu yn rheoli amryw o faterion, sy’n cyfrannu’n 

uniongyrchol at yr Amcanion Trwyddedu, gan gynnwys dulliau o ddianc, cyfanrwydd 

strwythurol, hygyrchedd a diogelwch y cyhoedd. Efallai y bydd gofyn cael Cymeradwyaeth 

Rheoliadau Adeiladu a Thystysgrifau Cwblhau cyn medru defnyddio’r eiddo ar gyfer 

gweithgareddau trwyddedadwy.  

Masnachu ar y Stryd       
 
12.6 Bydd Masnachwyr Stryd yn rhoi ystyriaeth i Bolisi’r Awdurdod mewn perthynas â masnachu ar 

y stryd ac yn sicrhau bod pob safle a ddefnyddir wedi’u trwyddedu’n briodol. 

Byrddau a Chadeiriau 
 
12.7 Bydd Gweithredwyr yn rhoi sylw i bolisi’r Awdurdod mewn perthynas â dodrefn gardd/stryd ac 

unrhyw oblygiadau posibl o ran cydymffurfio â’r pedwar amcan trwyddedu sydd wedi’u nodi yn 

y Ddeddf.  

Adloniant i Oedolion – Lleoliadau Adloniant Rhywiol 
 
12.8 Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi mabwysiadu Atodlen 3 o Ddeddf Lywodraeth Leol 

(Darpariaethau Amrywiol) 1982. Mae hyn yn golygu bod rhaid i leoliadau sy’n bwriadu darparu 

adloniant rhywiol geisio am Drwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol (yn ychwanegol i’w trwydded 

eiddo dan y Ddeddf) os bydd eiddo’n cael ei ddefnyddio ar fwy na 12 achlysur o fewn cyfnod o 

12 mis ar gyfer unrhyw adloniant rhywiol perthnasol. Mae adloniant rhywiol perthnasol yn 

cynnwys: dawnsio glin, dawnsio polyn, dawnsio bwrdd, sioeau tynnu dillad, sioeau llygadu a 

sioeau rhyw byw. 

12.9 Mae eithriad o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 sy’n caniatáu i 

eiddo gynnig adloniant rhywiol ddim mwy nag 11 gwaith y flwyddyn ac nid yn fwy aml nag 

unwaith y mis. Pan fo gweithredwyr yn bwriadu cymryd mantais o’r eithriad hwn, mae’r 

awdurdod trwyddedu yn disgwyl eglurhad clir yn yr atodlen weithredu o’r arwyddion mae’n 

bwriadu eu harddangos, yn ogystal â’r cyhoeddusrwydd arfaethedig a’r deunyddiau 

hysbysebu/arddangos allanol. Ni ddylai deunydd anweddus fod yn weladwy a dylai arwyddion 

sy’n ymwneud â natur yr adloniant a’r ffaith fod plant wedi’u heithrio fod yn amlwg ac yn 

weladwy.  

12.10 Byddai’r awdurdod trwyddedu’n disgwyl gweld y mesurau a ganlyn yn cael eu cynnig yn yr 

atodlen weithredu:                                    

(a) Ni fydd unrhyw un o dan 18 mlwydd oed yn cael mynediad i’r eiddo pan fo perfformiad 

o adloniant i oedolion yn digwydd. 

(b) Ni fydd unrhyw berfformiad yn cynnwys cyswllt corfforol rhwng y 

perfformiwr/perfformwyr ac unrhyw un arall.   



(c) Ni fydd unrhyw berfformiad yn cynnwys defnyddio teclynnau rhyw (fel y diffinnir yn 

Neddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 a bydd rhaid i’r perfformwyr 

bob tro wisgo ‘g-string’ neu ddillad tebyg eraill ar y rhan berthnasol o’r corff. 

(d) Dylai camerâu teledu cylch cyfyng wylio’r holl fannau perfformio yn yr eiddo gan 

gynnwys y mannau hynny sydd wedi’u neilltuo ar gyfer perfformiadau/dawnsiau preifat. 

12.11 Mae’n rhaid i ymgeiswyr am drwyddedau newydd ac i amrywio trwyddedau presennol hefyd 

egluro beth yw natur unrhyw adloniant i oedolion a fydd yn digwydd yn yr eiddo. Os na ddarperir             

unrhyw wybodaeth o gwbl, tybir nad oes unrhyw fwriad i ganiatáu gweithgareddau o’r fath a 

bydd yr awdurdod trwyddedu yn gosod amod i’r perwyl hwnnw.   

13 GORFODAETH   

13.1 Ceir protocolau ynglŷn â’r camau gorfodi y bydd yr Awdurdod a Heddlu Gogledd Cymru a’r 

Gwasanaeth Tan ac Achub yn eu gweithredu ar y cyd yn ogystal â phrotocol gweithdrefn 

orfodaeth leol y cytunwyd arno gan yr Awdurdod a’r Heddlu (gweler Atodiad C). 

13.2 Bydd yr Awdurdod yn cymryd camau gorfodi yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol, yr 

egwyddorion gorfodi a gytunwyd ac yn unol â pholisi gorfodaeth yr Awdurdod ei hun. I’r perwyl 

hwn, bydd y Cyngor yn cadw at brif egwyddorion cysondeb, tryloywder a chymesuredd. 

Adolygiadau 
 
13.3 Gall awdurdod cyfrifol neu unrhyw unigolyn ofyn i’r Awdurdod Trwyddedu adolygu trwydded 

eiddo oherwydd mater sy’n codi yn yr eiddo mewn perthynas ag unrhyw un o’r pedwar amcan 

trwyddedu.  

13.4 Fel arfer, ni fydd yr Awdurdod Trwyddedu yn gweithredu yn ei rôl fel Awdurdod Cyfrifol trwy alw 

am adolygiad ar ran pobl eraill, megis preswylwyr lleol neu grwpiau yn y gymuned. Mae gan yr 

unigolion a’r grwpiau hyn yr hawl i wneud hynny yn eu henw eu hunain pan fo ganddynt ddigon 

o sail i weithredu felly.  

13.5 Pan fo gan Awdurdodau Cyfrifol bryderon am broblemau a ganfuwyd mewn eiddo, mae’r 

Awdurdod Trwyddedu yn ystyried ei bod yn arfer dda iddynt roi rhybudd cynnar i ddeiliaid 

trwydded o’u pryderon a’r angen am welliannau. Pan fo’n bosibl ac/neu’n briodol, disgwylir y 

byddai’r awdurdod yn rhoi cyngor ac arweiniad er mwyn mynd i’r afael â’r mater/materion.  

13.6 Gall yr Heddlu weithredu dan y Ddeddf i gau eiddo am hyd at 24 awr ar sail anrhefn a niwsans 

sŵn. Mae ganddynt hefyd bwerau i wneud cais am adolygiad brys o drwydded eiddo sy’n gallu 

arwain at gau’r eiddo ar unwaith, lle bo eiddo sy’n gwerthu alcohol yn gysylltiedig â ‘throseddau 

difrifol neu anrhefn ddifrifol neu’r ddau’. 



13.7 Mae gan swyddogion Iechyd yr Amgylchedd ragor o bwerau o dan Adrannau 76 o Ddeddf 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 i gau eiddo am 24 awr a hyd at 48 

awr ar y sail bod sŵn o eiddo trwyddedig yn achosi niwsans cyhoeddus.                     

13.8 Mae’r Awdurdod Trwyddedu yn dwyn sylw’r Awdurdodau Cyfrifol at gyhoeddiad y Swyddfa 

Gartref, “The Practical Guide for Preventing And Dealing with Alcohol Related Problems – What 

You Need To Know”.  

14 AMRYWIOL                  

Danfoniadau Alcohol  
  
14.1 Ar gyfer ymgeiswyr sy’n ceisio am drwydded fyddai’n caniatáu iddynt ddarparu alcohol fel rhan 

o wasanaeth danfon alcohol, dylent gynnwys yn eu hatodlen weithredu y gweithdrefnau y 

maent yn bwriadu eu rhoi ar waith i sicrhau: 

(a) Bod yr unigolyn y maent yn gwerthu alcohol iddo dros 18 mlwydd oed. 

(b) Na chaiff alcohol ond ei ddanfon i rywun sydd dros 18 mlwydd oed. 

(c) Bod trywydd dogfen clir o’r broses archebu, o’r pwynt archebu i’r pwynt danfon, yn cael 

ei gadw (gydag amseroedd a llofnodion) a’i fod ar gael i’w archwilio gan swyddog 

awdurdodedig. 

(d) Bod yr amser pan gaiff alcohol ei werthu ar y wefan/dros y ffôn a’r amser pan gaiff yr 

alcohol ei ddanfon o fewn yr oriau a nodir ar y drwydded ar gyfer gwerthu alcohol.  

Nwyddau Anghyfreithlon  
 
14.2 Bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn ystyried ceisiadau i adolygu trwyddedau pan fo tystiolaeth y 

bu alcohol anghyfreithlon yn cael ei werthu ar y safle. Pan fo nwyddau anghyfreithlon eraill, 

megis tybaco, wedi cael eu canfod, gallai’r Awdurdod Trwyddedu ystyried bod hyn yn 

dystiolaeth o reolaeth wael sydd â’r potensial i danseilio’r amcanion trwyddedu. 

14.3 Ymagwedd yr Awdurdod Trwyddedu, sy’n gyson â’r Arweiniad a gyhoeddwyd gan y Swyddfa 

Gartref, yw y bydd yn cymryd y mater o gyflenwi nwyddau anghyfreithlon yn o ddifrif gan fod y 

materion hyn yn tanseilio’r amcanion trwyddedu. Gall Deiliaid Trwydded sy’n cyflenwi nwyddau 

anghyfreithlon ddisgwyl i’r Awdurdod Trwyddedu osod camau rheoli a sancsiynau ychwanegol, 

a bydd risg hefyd y byddant yn colli eu trwydded.      

  
 Cysylltiad â pholisïau eraill  
 
14.4   Wrth weithredu’r polisi hwn bydd yr Awdurdod, lle’n berthnasol, yn rhoi ystyriaeth ddyledus i 

bolisïau eraill a fabwysiadwyd. Bydd hyn yn cynnwys rhoi ystyriaeth i faterion cydraddoldeb, 
polisïau iaith Gymraeg a Diogelu yng nghyd-destun y Ddeddf Trwyddedu.  

  
 



Addasu i Ffactorau Allanol 

14.5  Cydnabyddir yr ansicrwydd, y risgiau a'r heriau cyfredol o ganlyniad i bandemig COVID a dod 

allan o'r UE. Lle bo angen i'r Awdurdod addasu i ffactorau allanol sy'n cael effaith sylweddol ar 

gyflawni busnes bydd yn gwneud hynny mewn modd hyblyg ac ystwyth. Gwneir hyn mewn 

modd tryloyw sy'n cynnal egwyddorion y polisi hwn ac yn sicrhau parhad busnes cyn belled ag 

y bo modd. 

  



ATODIAD A – MANYLION CYSYLLTU AR GYFER CEISIADAU TRWYDDEDU 

        
Gellir gwneud ceisiadau am drwyddedau eiddo, tystysgrifau clwb, trwyddedau personol ac 
amrywiadau trwy wefan Cyngor Sir Ynys Môn.                
 
Mae cyngor ar gael cyn cyflwyno cais - codir tâl am y gwasanaeth hwn. Os ydych yn dymuno 
defnyddio’r gwasanaeth, cysylltwch â: trwyddedu@ynysmon.gov.uk  
 
Gallwch gysylltu â’r adain drwyddedu trwy: trwyddedu@ynysmon.gov.uk 
  

mailto:trwyddedu@ynysmon.gov.uk
mailto:trwyddedu@ynysmon.gov.uk


ATODIAD B – AWDURDODAU CYFRIFOL     
 

1. Heddlu Gogledd Cymru 

Cydlynydd Trwyddedu    
Heddlu Gogledd Cymru 
Gorsaf yr Heddlu 
Yr Ala 
Pwllheli 
Gwynedd 
LL53 5BU 
Ffôn : 01286 670053 
e-bost : Elizabeth.Williams@nthwales.pnn.police.uk 

2. Teulu Môn 

Cyngor Sir Ynys Môn          
Swyddfeydd y Cyngor 
LLANGEFNI 
Ynys Môn    
LL77 7TW 
01248 725 888 
teulumon@ynysmon.gov.uk 

3. Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Prif Swyddog Tân    
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
Gorsaf Dân         
Ffordd Llanberis 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 2DF 
Ffôn : 01286 662999 
e-bost : gwynedd.mon@nwales-fireservice.org.uk 

4. Safonau Masnach   

Rheolwr Safonau Masnach   
Adain Gwarchod y Cyhoedd 
Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd            
Cyngor Sir Ynys Môn             
Swyddfeydd y Cyngor 
LLANGEFNI 
Ynys Môn     
LL77 7TW 
01248 752 840 
safonaumasnach@ynysmon.gov.uk 

5. Iechyd yr Amgylchedd 

Rheolwr Iechyd yr Amgylchedd 
Adain Gwarchod y Cyhoedd  
Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd            
Cyngor Sir Ynys Môn             
Swyddfeydd y Cyngor 

mailto:Elizabeth.Williams@nthwales.pnn.police.uk
mailto:Elizabeth.Williams@nthwales.pnn.police.uk
mailto:teulumon@ynysmon.gov.uk
mailto:gwynedd.mon@nwales-fireservice.org.uk
mailto:safonaumasnach@ynysmon.gov.uk


LLANGEFNI 
Ynys Môn  
LL77 7TW 
01248 752 840 
ehealth@ynysmon.gov.uk 

6. Cynllunio       

Rheolwr Datblygu Cynllunio   
Adain Cynllunio  
Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd            
Cyngor Sir Ynys Môn             
Swyddfeydd y Cyngor 
LLANGEFNI 
Ynys Môn 
LL77 7TW 
01248 752 421 
cynllunio@ynysmon.gov.uk 

7. Bwrdd Iechyd Gogledd Cymru   

Swyddog Gweinyddu ac Adnoddau   
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
Cyfarwyddiaeth Iechyd y Cyhoedd                
Preswylfa 
Ffordd Hendy 
Yr Wyddgrug 
Sir y Fflint 
CH7 1PZ 
BCUHB.Licencing@wales.nhs.uk 

8. Gorfodaeth Mewnfudo y Swyddfa Gartref          

Alcohol Licensing Team 
Lunar House  
40 Wellesley Road  
Croydon  
CR9 2BY 
Alcohol@homeoffice.gsi.gov.uk 

 
 

 

 

 
  

mailto:ehealth@ynysmon.gov.uk
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ATODIAD C – GWEITHDREFN ADOLYGU YN CYNNWYS GWEITHDREFN DATRYS 

PROBLEMAU A GORFODAETH 

 

 
 

      GWEITHDREFN AR GYFER ADOLYGU EIDDO TRWYDDEDIG YN CYNNWYS 
DATRYS PROBLEMAU AR Y CYD 
 

 

  

Dylid nodi y dyluniwyd y siart lif hon fel templed ar gyfer monitro eiddo trwyddedig trafferthus, ond gall 
Awdurdodau wneud yn groes i’r weithdrefn a amlinellir fel y bo angen fesul achos.                                 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Atgyfeiriadau Awdurdod Lleol   Atgyfeiriadau Heddlu   

Datrys yn anffurfiol                 

gyda Deiliad y                        

Drwydded/DPS 

    Asesu maint y broblem trwy 

ei mesur yn erbyn 

Amcanion Trwyddedu 

Problem wedi’i datrys   

/Swyddogion Trwyddedu a Heddlu    

Monitro’r Eiddo    

Problem yn parhau   

Ymgysylltu ffurfiol/ymweld â’r 

eiddo ar y cyd   
  

Problem yn parhau   

Cynllun Gweithredu   

Cyfarfod pellach gydag 

Arolygydd Heddlu yr Ardal a 

Swyddog Trwyddedu yr Heddlu 

ar y cyd â’r Uwch Swyddog 

Gorfodaeth 

  

Problem wedi’i Datrys      

Dim camau pellach  

  

  

Adolygu’r Drwydded   



 

PARTNERIAETH TRWYDDEDU HEDDLU GOGLEDD CYMRU A’R AWDURDOD LLEOL 

 

GWEITHDREFN ORFODAETH AR GYFER EIDDO 

 

Dylid nodi mai pwrpas y weithdrefn orfodaeth yw sicrhau y gellir cwrdd â’r nod cyffredin o sicrhau 

‘trefniadaeth dda’ ac ‘arferion gorau’ trwy gydweithio. Nid oes bwriad o gwbl i adolygu trwyddedau cyn 

belled â bod y Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig yn fodlon rhoi sylw i unrhyw broblemau gyda chymorth 

Heddlu Gogledd Cymru a’r Awdurdod Trwyddedu. 

 
Senario Enghreifftiol 
 

CAM UN - Achos o anrhefn/yfed dan oed/ymdrechion i brynu alcohol gan unigolyn dan oed neu ar ran 

unigolyn dan oed mewn/o eiddo trwyddedig lle mae’r unigolyn sydd â gofal yn galw’r Heddlu am gymorth 

ac yn cytuno i weithio gyda nhw. 

 
Os bydd problemau’n parhau, symudwch o Gam 1 i Gam 2                   
 
CAM DAU - Cyfarfod rhwng yr Arolygydd Heddlu/Sarsiant Cymdogaeth, Adran y Gorllewin, Rheolwr yr 
Eiddo Trwyddedig a chynrychiolydd yr Awdurdod Lleol. Trafodir y materion yn ffurfiol a rhoddir rhybudd 
ysgrifenedig ffurfiol.   
 
Os bydd problemau’n parhau, symudwch o Gam 2 i Gam 3                   
 
CAM TRI - Bydd yr Arolygydd Heddlu/Sarsiant Cymdogaeth, Adran y Gorllewin a Rheolwr yr Eiddo 
Trwyddedig yn gwneud cais am adolygiad o’r Drwydded Eiddo, fel sy’n briodol i’r amgylchiadau.  

 

Cytunir ar Gydgynllun Gweithredu a fydd mewn grym am dri mis. Os na fydd unrhyw achosion pellach, 

gellir rhoi’r gorau i ddilyn y weithdrefn orfodaeth. 

 

Bydd yr Heddlu’n gwneud popeth sy’n bosibl i gynorthwyo ac yn gweithio gyda Goruchwyliwr Eiddo 

Dynodedig i roi’r gorau i orfod dilyn y weithdrefn orfodaeth. Fodd bynnag, mae gofyn i’r Goruchwyliwr 

Eiddo Dynodedig fod yn gyfrifol am redeg busnes/eiddo da. 

 

Gall achosion mwy difrifol olygu symud ymlaen yn syth i gam dau neu gam tri yn awtomatig (e.e. gweini 

alcohol i bobl sydd wedi eu gwahardd dan y cynllun Pub Watch, ymosodiad ar heddwas gan 

Oruchwyliwr Eiddo Dynodedig, staff awdurdodedig neu deulu). Mater i ddisgresiwn yr Arolygydd Heddlu 

yw hwn. Bydd gorfod defnyddio’r weithdrefn mwy na dwywaith (mewn unrhyw gyfnod o 12 mis) ar gyfer 

achos penodol yn arwain at adolygiad cam 3 ar unwaith (bydd mwy nag un yn arwain at adolygiad cam 

2). 

 
 
  



ATODIAD D – DIRPRWYO SWYDDOGAETHAU                  

 
Dirprwyo Swyddogaethau   

Mater  Pwyllgor Llawn  Is-bwyllgor Swyddogion  

Cais am Drwydded 
Bersonol        

 Os ceir 
gwrthwynebiad gan yr 
Heddlu 

Os na chyflwynir       
sylwadau  

Cais am Drwydded 
Bersonol gydag 
euogfarnau sydd heb 
ddarfod 

 Pob achos   

Cais am Drwydded Eiddo / 
Tystysgrif Eiddo Clwb  

 Os cyflwynir sylwadau 
perthnasol      

Os na chyflwynir 
sylwadau perthnasol  

Cais am Ddatganiad Dros 
Dro                    

 Os cyflwynir sylwadau 
perthnasol      

Os na chyflwynir 
sylwadau perthnasol 

Cais i Amrywio Trwydded 
Eiddo / Tystysgrif Eiddo 
Clwb             

 Os cyflwynir sylwadau 
perthnasol      

Os na chyflwynir 
sylwadau perthnasol 

Cais i Amrywio 
Goruchwyliwr Eiddo 
Dynodedig          

 Os ceir 
gwrthwynebiad gan yr 
Heddlu 

Pob achos arall  

Cais i beidio â bod yn 
Oruchwyliwr Eiddo 
Dynodedig mwyach                  

  Pob achos  

Cais i Drosglwyddo 
Trwydded Eiddo            

 Os ceir 
gwrthwynebiad gan yr 
Heddlu 

Pob achos arall  

Cais ar gyfer Awdurdodau 
Dros Dro 

 Os ceir 
gwrthwynebiad gan yr 
Heddlu 

Pob achos arall  

Cais i Adolygu Trwydded 
Eiddo / Tystysgrif Eiddo 
Clwb           

 Pob achos   

Penderfynu a yw Cwyn yn 
amherthnasol, yn wacsaw 
neu flinderus ac ati              

  Pob achos 

Penderfyniad i wrthwynebu 
pan fo’r Awdurdod Lleol yn 
ymgynghorai ac nad yw’n 
awdurdod perthnasol sy’n 
ystyried y cais 

 Pob achos   

Penderfynu ar 
wrthwynebiad yr Heddlu i 
Hysbysiad Digwyddiad 
Dros Dro 

 Pob achos   

 
  



ATODIAD E – RHESTR TERMAU      
 
Nodwch os gwelwch yn dda y darperir y rhestr dermau hon er mwyn cyfeirio ati fel y bo angen. 
Ni chawsant eu defnyddio drwy’r Polisi cyfan ac fe’u darperir er arweiniad yn unig. 
 
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 
sy'n codi yn yr eiddo mewn cysylltiad ag unrhyw un o'r pedwar amcan trwyddedu. 
 
Adolygiad barnwrol - Yn cynnwys dim ond y rheiny lle hysbysodd yr Uchel Lys bartïon o'i benderfyniad 
yn y cyfnod amser penodedig. 
 
Adolygiad Brys/ Cryno - Gall prif swyddog yr heddlu wneud cais am adolygiad brys/ cryno o drwydded 
eiddo oherwydd troseddau difrifol ac / neu anhrefn difrifol o dan a.53A Deddf Trwyddedu 2003. 
 
Amodau - mae tri math o amodau 

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

2. Amodau a osodir - amodau a osodwyd gan yr awdurdod trwyddedu ar ôl gofyn am ei 
ddisgresiwn yn dilyn derbyn sylwadau perthnasol. 

 
3. Amodau Gorfodol - amodau a ragnodir gan y Ddeddf ac maent yn cael eu cynnwys ym mhob 

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

 
Amrywiad (i drwydded eiddo) - Ceisiadau a wneir o dan adran 34 Deddf Trwyddedu 2003 i newid 
telerau'r drwydded eiddo, er enghraifft yr oriau agor, y gweithgareddau trwyddedadwy neu'r amodau. 
Mae’r ffi ar gyfer amrywio DPS wedi’i rhagnodi yn y Ddeddf.  
 
Amrywiad (i dystysgrif eiddo clwb) - Ceisiadau a wneir o dan adran 84 Deddf Trwyddedu 2003 i 
newid telerau'r dystysgrif eiddo clwb, er enghraifft gweithgareddau trwyddedadwy neu'r amodau. 
 
Ardal effaith gronnol – Ardal mae’r awdurdod trwyddedu wedi nodi yn eu datganiad polisi trwyddedu 
fel un sydd â dirlawnder o eiddo trwyddedig a gallai'r 'effaith gronnol' o unrhyw eiddo trwyddedig 
ychwanegol gael effaith andwyol ar yr amcanion trwyddedu statudol. 
 
Awdurdod cyfrifol - cyrff cyhoeddus y mae'n rhaid eu hysbysu am geisiadau trwydded eiddo penodol 
neu dystysgrif eiddo clwb ac mae ganddynt hawl i gyflwyno sylwadau i'r awdurdod trwyddedu. Maent 
yn cynnwys. 
 

 yr awdurdod trwyddedu ac unrhyw awdurdod trwyddedu arall dros yr ardal mae’r eiddo wedi'i 
leoli, 

 prif swyddog yr heddlu sy’n gyfrifol am yr ardal ble y mae’r eiddo wedi’i leoli,  

 yr awdurdod tân ac achub ar gyfer unrhyw ardal lle mae'r eiddo wedi'i leoli 

 y Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer unrhyw ardal lle mae'r eiddo wedi'i leoli, 

 yr awdurdod gorfodi ar gyfer y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y gwaith ac ati 1974 ar gyfer 
unrhyw ardal lle mae'r eiddo wedi'i leoli, 

 yr awdurdod cynllunio lleol ar gyfer unrhyw ardal lle mae'r eiddo wedi'i leoli, 

 yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am leihau neu atal y risg o lygru'r amgylchedd neu o niwed i 
iechyd pobl mewn unrhyw ardal lle mae'r eiddo wedi'i leoli, 

 corff sy'n cynrychioli rhai sydd, mewn perthynas ag unrhyw ardal o'r fath, yn gyfrifol am, neu â 
diddordeb mewn, materion sy'n ymwneud ag amddiffyn plant rhag niwed, ac maent yn gymwys 
i roi cyngor ar faterion o'r fath, 

 mewn perthynas â llong, awdurdod mordwyo sydd â swyddogaethau mewn perthynas â 
dyfroedd lle mae'r llong wedi ei hangori neu ei docio, neu unrhyw ddyfroedd lle mae, neu y 
bwriedir iddo, fordwyo ar adeg pan mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau 
trwyddedadwy, 

 yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am bwysau a mesurau mewn unrhyw ardal lle mae'r eiddo wedi'i 
leoli. 

 



 
 
Awdurdod trwyddedu - yr awdurdod trwyddedu sy’n gyfrifol am drwyddedu alcohol, adloniant 
rheoledig a lluniaeth hwyr y nos. 
 
Bandiau Ffi - Wrth benderfynu ar y swm ffi’r drwydded ar gyfer ceisiadau am drwyddedau eiddo a 
thystysgrifau eiddo clwb newydd, ac amrywiadau llawn i drwyddedau neu dystysgrifau, mae pob 
eiddo yn disgyn i fand yn seiliedig ar ei werth ardrethol annomestig. Ers cyflwyno Deddf 2003 tan 
2012/13, mae'r ffioedd ceisiadau sy'n gysylltiedig â phob band am drwydded neu dystysgrif newydd 
wedi bod fel a ganlyn: Band A (£100); Band B (£190); Band C (£315); Band D [dim lluosydd] (£450); 
Band D trwydded eiddo gyda lluosydd (£900); Band E [dim lluosydd] (£635); Band E trwydded eiddo 
gyda lluosydd (£1905). Mae'r ffioedd blynyddol dilynol sy'n gysylltiedig â phob trwydded neu dystysgrif 
fel a ganlyn: Band A (£70); Band B (£180); Band C (£295); Band D [dim lluosydd] (£320); Band D 
trwydded eiddo gyda lluosydd (£640); Band E [dim lluosydd] (£350); Band E trwydded eiddo gyda 
lluosydd (£1,050). 
 
Clwb cymwys - Mae'n rhaid i nifer o feini prawf gael eu bodloni cyn cael ei ystyried yn glwb cymwys 
am dystysgrif eiddo clwb. Sef: 

 dan reolau'r clwb, na fydd pobl yn cael eu derbyn am aelodaeth neu gael eu derbyn fel 
ymgeiswyr ar gyfer aelodaeth, neu i unrhyw un o freintiau aelodaeth heb gyfnod o ddau 
ddiwrnod o leiaf rhwng eu henwebiad ar gyfer aelodaeth a'u derbyn; 

 bod y clwb wedi’i sefydlu a'i gynnal mewn ewyllys da fel clwb; 

 bod gan y clwb o leiaf 25 aelod; a 

 nad yw alcohol yn cael ei gyflenwi i aelodau yn yr eiddo ac eithrio gan neu ar ran y clwb. 
 
Darfod (trwydded eiddo) - Pan mae trwydded eiddo wedi dod i ben oherwydd marwolaeth, 
analluogrwydd, ansolfedd ac ati deiliad y drwydded, fel y nodir o dan adran 27 Deddf Trwyddedu 2003. 
Nid yw'n cynnwys achosion lle'r oedd trwydded eiddo mewn grym am gyfnod cyfyngedig, ond bod y 
cyfnod wedi dod i ben ers hynny (e.e. digwyddiadau un-tro).  
 
Darfod (tystysgrif clwb) – Pan mae tystysgrif eiddo clwb wedi dod i ben oherwydd ei fod wedi bod 
mewn grym am gyfnod cyfyngedig, ond bod y cyfnod wedi dod i ben ers hynny. 
 
Dirymu (trwydded bersonol) - Os yw'r deiliad trwydded bersonol yn cael ei ddyfarnu'n euog o 
drosedd yn ystod y cyfnod ymgeisio am y drwydded, gall y drwydded gael ei dirymu o dan a.124 Deddf 
Trwyddedu 2003.  
 
Fforffedu (trwydded bersonol) - Atal yn dilyn gorchymyn llys o dan a.129 Deddf Trwyddedu 2003 
penodedig (a lle nad yw’r gorchymyn hwnnw wedi cael ei atal dros dro, hyd nes apêl o dan a.129(4) 
neu 130 o'r Ddeddf). 
 
Gorchymyn ardoll hwyr y nos - Pŵer dewisol i awdurdodau trwyddedu o dan adran 125 Deddf 
Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011. Mae'r ardoll hwyr y nos yn cael ei dalu gan yr 
eiddo trwyddedig hynny i werthu alcohol yn hwyr yn y nos i godi cyfraniad tuag at gostau plismona'r 
economi hwyr y nos.  
 
Gorchymyn cyfyngu alcohol yn gynnar yn y bore - Pŵer o dan adran 119 Deddf Diwygio'r Heddlu 
a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i wahardd gwerthu alcohol am gyfnod penodol o amser rhwng yr 
oriau o 12am a 6am, os ystyrir yn briodol ar gyfer hyrwyddo'r amcanion trwyddedu. 
 
Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig (DPS) – Fel arfer, hwn fydd yr unigolyn sydd wedi cael y cyfrifoldeb 
am redeg yr eiddo o ddydd i ddydd gan y deiliad trwydded eiddo. Mae'n ofynnol i bob trwydded eiddo 
sy'n awdurdodi gwerthu alcohol o dan Ddeddf 2003 i nodi DPS. Rhaid i'r DPS fod yn ddeiliad trwydded 
bersonol. Yr unig eithriad yw ar gyfer eiddo cymunedol sydd wedi gwneud cais llwyddiannus i'r ALl i 
gael eu heithrio o'r gofyniad. 
 
Gwerthu Alcohol i’w yfed ar yr eiddo - Gwerthu alcohol trwy fanwerthu a’i gyflenwi (gan glybiau) i’w 
yfed ar yr eiddo.  
 
Gwerthu Alcohol i’w yfed oddi ar yr eiddo – Gwerthu alcohol trwy fanwerthu i’w yfed oddi ar yr eiddo 



 
Gwrandawiad - A ddefnyddir yng nghyd-destun ceisiadau am drwydded eiddo neu dystysgrif eiddo 
clwb sy'n mynd i wrandawiad ar gyfer penderfynu ar geisiadau am drwydded eiddo, ar gyfer 
datganiadau dros dro, i amrywio trwydded eiddo, am dystysgrifau eiddo clwb, ac i amrywio tystysgrifau 
eiddo clwb. 
 
Hysbysiad o ddigwyddiad dros dro (TEN) - Hysbysiad o dan adran 100 Deddf Trwyddedu 2003, a 
ddefnyddir i awdurdodi gweithgareddau trwyddedadwy ar raddfa fach yn gymharol, yn amodol ar feini 
prawf a'r terfynau penodol. Mae'n cynnwys yn unig hysbysiadau sydd wedi cael eu rhoi yn gywir ac yn 
briodol yn y cyfnod amser penodol h.y. mae’n eithrio hysbysiadau a gafodd eu hanfon yn ôl oherwydd 
camgymeriadau ar y ffurflen. Mae hyn hefyd yn cynnwys hysbysiadau a gafodd eu tynnu'n ôl ar ôl 
hynny. Mae’r ffi ar gyfer TEN wedi’i ragnodi yn y Ddeddf.  
 
Ildio (trwydded) - Os yw'r deiliad trwydded yn dymuno ei hildio, mae'n cael ei wneud yn unol â 
darpariaethau o dan adran 28 (am drwydded eiddo), adran 81 (am dystysgrif clwb) ac adran 116 (ar 
gyfer trwydded bersonol).  
 
Lluniaeth gyda'r hwyr - Darparu bwyd poeth neu ddiod i'r cyhoedd, i'w yfed ar neu oddi ar yr eiddo, 
rhwng 11pm a 5am neu gyflenwi bwyd poeth neu ddiod boeth i unrhyw un rhwng yr oriau hynny ar neu 
o eiddo lle mae mynediad i’r cyhoedd.  
 
Lluosydd – Caiff lluosyddion eu defnyddio mewn perthynas ag eiddo a ddefnyddir yn unig neu'n bennaf 
ar gyfer cyflenwi alcohol i'w yfed yn yr eiddo o dan awdurdodiad trwydded eiddo (bandiau ffioedd D 
ac E yn unig). 
 
Mân amrywiad (i drwyddedu neu dystysgrif) - Ceisiadau a wneir o dan a.41A neu a.86A Deddf 
Trwyddedu 2003 i wneud newidiadau risg isel i delerau trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb. 
Mae’r ffi ar gyfer mân amrywiad wedi’i ragnodi yn y Ddeddf.  
 
Personau Awdurdodedig - personau awdurdodedig yw cyrff â grym i wneud gwaith arolygu a gorfodi 
o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.   
 
Personau eraill - Unrhyw unigolyn, corff neu fusnes sy'n debygol o gael eu heffeithio gan ganiatáu 
ceisiadau am drwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb. Gall unigolion eraill gyflwyno sylwadau 
perthnasol i'r awdurdod trwyddedu perthnasol, a gallant ofyn am adolygiad o'r drwydded eiddo neu 
dystysgrif eiddo clwb.  
 
Sylwadau perthnasol - Sylwadau sydd am effaith debygol caniatáu ceisiadau am drwydded eiddo 
neu dystysgrif eiddo clwb ar hyrwyddo'r amcanion trwyddedu, sy'n cael eu gwneud gan awdurdod 
cyfrifol neu unigolyn arall o fewn y cyfnod a ragnodir o dan adran 17(5)(c) o'r Ddeddf, sydd heb gael eu 
tynnu'n ôl, ac yn achos y sylwadau a wnaed gan bobl eraill, nad ydynt, ym marn yr awdurdod trwyddedu 
perthnasol yn wacsaw neu’n flinderus. 
 
Trwydded bersonol – Yn awdurdodi unigolyn i gyflenwi neu awdurdodi cyflenwi alcohol yn unol â 
thrwydded eiddo o dan Ddeddf Trwyddedu 2003. Mae ffi’r cais am drwydded bersonol yn cael ei 
rhagnodi yn y Ddeddf.  
 
Trwydded Safle - Awdurdodi eiddo i gael ei ddefnyddio ar gyfer gwerthu neu gyflenwi alcohol, darparu 
adloniant rheoledig neu ddarparu lluniaeth hwyr y nos, dan Ddeddf Trwyddedu 2003. Mae hyn yn 
cynnwys trwyddedau eiddo â therfyn amser. Mae ffi trwydded eiddo yn seiliedig ar ei werth ardrethol 
annomestig. Mae ffioedd cais yn amrywio o £100 (Band A) i £1,905 (Band E gyda lluosydd); mae ffioedd 
blynyddol yn amrywio o £70 i £1,050. 
 
Tystysgrif eiddo clwb – Yn awdurdodi clwb cymwys i gynnal ‘gweithgareddau clwb cymwys’ o dan 
Ddeddf Trwyddedu 2003. Mae hyn yn cynnwys tystysgrifau â chyfyngiad amser. 
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