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1. GWYBODAETH GEFNDIROL 

 

  

1.1 Yn unol ag Adran 5 o’r Ddeddf Trwyddedu 2003, mae angen i bob awdurdod    

trwyddedu, gyhoeddi datganiad o bolisi Trwyddedu pob 5 mlynedd.  

 

1.2 Yn ystod y cyfnod o 5 mlynedd mae’n rhaid i’r awdurdod trwyddedu gadw ei   bolisi o 

dan sylw a gwneud diwygiadau o’r fath ystyrir yn briodol. Ar ddiwedd y cyfnod 5 

mlynedd mae’n rhaid i’r awdurdod trwyddedu adolygu ei bolisi a’i newid fel yr angen. 

 

1.3 Cafodd y datganiad o bolisi presennol ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn yn  Rhagfyr  

2015  

 

1.4  Mae’r cyfnod 5 mlynedd bellach wedi dod ben; ac mae’n  rhaid i’r Cyngor benderfynnu 

ar a chyhoeddi ei bolisi newydd.  

 

2. CYDWEITHIO 

 

2.1 Fel rhan o’r prosiect cydweithio Gwarchod y Cyhoedd ar draws Gogledd Cymru, 

sefydlwyd Grŵp Tasg ar gychwyn y cyfnod adolygiad cyn y polisi cyfredol 5 mlynedd yn 

ol  i weithio gyda’i gilydd i geisio creu datganiad o bolisi trwyddedu ‘cyffredin’ ar draws 

Gogledd Cymru.  

 

2.2 Cytunodd y Grwp Tasg i gydweithio unwaith eto er cysondeb strwythur a chynnwys;   

fodd bynnag, oherwydd y ffactorau economaidd a chymdeithasol gwahanol sy’n effeithio 

pob awdurdod mae pob datganiad wedi ei eirio ychydig yn  wahanol ac yn parhau i fod 

yn berthnasol i’w ardal benodol.  

 

3. ADDASIADAU I’R DATGANIAD O BOLISI TRWYDDEDU 

 

3.1  Gwelir copi o’r datganiad o bolisi drafft newydd yn yr  Atodiad . Mae’r newidiadau i’r 

polisi presennol yn ymddangos mewn coch yn y ddogfen.  Dim ond man   newidiadau 

yn unig sydd yn y polisi draft ; er enghraifft mae geiriad y polisi wedi ei addasu er mwyn 

cyfeirio at Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. 

 

3.2 Fe gyfeirir hefyd at rol Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Bwrdd Iechyd yn y broses o lunio 

polisi ac ymateb i gesiadau am drwydded eiddo.  

 

3.3 Er y newidiadau hyn nid yw ysbryd na gweledigaeth y polisi wedi newid.  

 

 

 

 

 



 

4.0 YMGYNGHORIAD 

 

4.1 Yn unol â’r Ddeddf, mae’r Polisi trwyddedu drafft newydd yn destun ymgynghoriad 

ffurfiol  gyda  

 

 Heddlu Gogledd Cymru  

 Gwasanaeth Tan & Achub Gogledd Cymru  

 Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr  

 Pobl/Cyrff sy’n cynrychioli busnesau a thrigolion y sir  

 Pobl/Cyrff sy’n cynrychioli deiliaid trwydded/tystysgrif gyfredol  

 

4.2 Yn ogystal â’r uchod, fydd yr Uned Trwyddedu yn cysylltu â phob Cynghorydd, Cyngor    

Cymuned ac awdurdod cyfrifol. Bydd y polisi adnewyddu drafft ar gael i’w harchwilio 

ym mhob Siop Gwynedd a bydd ar gael i’w weld ar-lein.  

 

4.3 Bydd yr ymgynghoriad ar agor am 21 diwrnod. Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriadau 

blaenorol wedi bod yn isel. Ni ragwelir y bydd llawer o ymatebion i’r ymgynghoriad 

yma oherwydd nid yw’r polisi drafft newydd yn cynnwys unrhyw newidiadau dadleuol 

i’r polisi cyfredol.  

 

5. ARGYMHELLIAD 

 

5.1 Mae’r Pennaeth Adran Amgylchedd  yn gofyn am gymeradwyaeth gan y Pwyllgor i 

gychwyn yr  ymgynghoriad statudol ar y Datganiad o Bolisi Trwyddedu drafft.  

 

5.2 Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori fydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r pwyllgor hwn 

yn amlinellu’r ymatebion a dderbyniwyd. Bydd unrhyw bryderon a godir am y polisi 

drafft newydd yn cael eu hystyried a bydd newidiadau yn cael eu gwneud i’r polisi yn ôl 

yr angen.  

 

5. Ar ôl cymeradwyaeth gan y pwyllgor hwn yn dilyn yr ymgynghoriad,  fe fydd y polisi 

newydd yn cael ei gyflwyno i’r   Cyngor Llawn iw ystyried; er penderfyniad. 

 

 


