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1.

Crynodeb o gyfrifoldeb y Cyngor fel Awdurdod Trwyddedu

1.1

Fe ystyrir Cyngor Gwynedd at ddibenion Deddf Hapchwarae 2005 (y Ddeddf), yn
Awdurdod Trwyddedu sydd yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar a rheoleiddio,
trwyddedau eiddo, gan gynnwys eiddo sy'n darparu bingo, swyddfeydd betio, arcedau
diddanu ac ati. Mae'r Awdurdod hefyd yn gyfrifol am gofrestru loterïau bychain ac am roi
hawlenni peiriannau hapchwarae i dafarndai.
Paham fod angen adolygiad o’r Datganiad o Bolisi Hapchwarae?

1.2

Mae Adran 349 y Ddeddf yn gofyn i Awdurdodau Trwyddedu, bob tair blynedd, baratoi a
chyhoeddi datganiad o egwyddorion Trwyddedu maent yn dymuno eu rhoi ar waith wrth
ymgymryd â'u swyddogaethau yn unol â'r Ddeddf Hapchwarae 2005. Pwrpas y datganiad
o bolisi yw amlygu'r hyn mae’r cyngor yn ei wneud i sicrhau fod y rhannau perthnasol hynny
o’r diwydiant hapchwarae yn cael eu gweithredu mewn modd cyfreithiol a chyfrifol yn y Sir.
Mae’r polisi yn rhoi arweiniad i weithredwyr sefydliadau hapchwarae sydd yn rhedeg
busnesau o’r fath yn y sir yn enwedig mewn perthynas â’r broses o wneud ceisiadau am
drwydded.

1.3

Nid yw'r Datganiad Polisi Hapchwarae cyfredol wedi bod yn destun newidiadau
arwyddocaol yn y gorffennol. Wrth bennu ei Bolisi, rhaid i'r Awdurdod roi sylw i'r Canllaw a
gyhoeddwyd gan y Comisiwn Hapchwarae o dan adran 25 y Ddeddf. Mae'r datganiad
polisi wedi cael ei adolygu a'i addasu yn unol â phumed cyhoeddiad
Canllaw'r Comisiwn
Hapchwarae i Awdurdodau Lleol a gyhoeddwyd ar ddiwedd 2015.

1.4

Yn ei ganllaw diweddaraf, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno darpariaethau newydd sy'n gofyn
i weithredwyr hapchwarae asesu'r risgiau lleol i'r amcanion trwyddedu (gweler paragraff 3.1)
sy'n codi yn sgil darparu cyfleusterau hapchwarae ym mhob un o'u heiddo, a chael polisïau,
gweithdrefnau a mesurau rheoli i liniaru'r risgiau hynny. Bwriad y newid hwn i bolisi
cenedlaethol yw sefydlu dull gweithredu sy'n dryloyw ac wedi'i ategu gan dystiolaeth, er
mwyn ystyried a rhoi mesurau ar waith i ymdrin â'r risgiau sy'n gallu bod yn gysylltiedig â
hapchwarae. Wrth wneud yr asesiadau risg yma, dylai deiliaid trwydded ystyried Datganiad
Polisi Hapchwarae'r Awdurdod Trwyddedu.

1.5

Paratowyd y Datganiad Polisi drafft (Gweler Atodiad 1) mewn ymgynghoriad â Grŵp
Trwyddedu Gogledd Cymru sydd yn cynnwys Awdurdodau Lleol y Gogledd, a
chynrychiolaeth o sefydliadau cyhoeddus eraill sydd yn ymwneud a’r Maes Trwyddedu; fel
yr Heddlu , Swyddfa Gartref a ‘r Comisiwn Hapchwarae. Y nod yw cael cysondeb mewn
ymdriniaeth a materion trwyddedu gamblo ledled y rhanbarth

2.

Pwrpas yr adroddiad

2.1

Fe gyflwynir y Datganiad o Bolisi Hapchwarae 2019 i 2022 Cyngor Gwynedd, i’r Cyngor
gyda argymhelliad iw fabwysadu yn unol ag Adran 154 Deddf Hapchwarae 2005 .
(Atodiad 1)

3.

Cefndir ac ystyriaethau perthnasol

3.1

Mae tri amcan trwyddedu i'r Ddeddf, a'r rhain sy'n ffurfio sylfaen swyddogaethau'r
Awdurdod Trwyddedu. Y rhain yw 



Atal Hapchwarae rhag bod yn ffynhonnell Trosedd ac Anhrefn, rhag bod yn
gysylltiedig â throsedd neu anhrefn, neu rhag cael ei ddefnyddio i gefnogi trosedd;
Sicrhau bod Hapchwarae'n cael ei gynnal mewn ffordd Deg ac Agored
Amddiffyn plant a phobl fregus eraill rhag cael eu niweidio neu eu hecsbloetio gan
hapchwarae

3.2

Nid yw pob math o hapchwarae yn cael ei reoleiddio gan Awdurdodau Lleol; er enghraifft,
mae'r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA) a Chomisiwn y Loteri Genedlaethol yn
parhau i reoleiddio betio gwasgar yn ogystal â'r Loteri Genedlaethol.

3.3

Y Comisiwn Hapchwarae sy'n gyfrifol am roi trwyddedau gweithredu a phersonol i
hapchwarae masnachol (megis casinos a neuaddau bingo), gan gynnwys
gweithgareddau hapchwarae ar lein ac ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiant.

Ymgynghoriad Cyhoeddus ac Asesiad Cydraddoldeb o Effaith y Polisi
3.4

Yn unol â gofynion y Ddeddf , fe fu’r polisi drafft yn destun ymgynghoriad cyhoeddus . Fe
ymgynghorwyd ar wefan y Cyngor am gyfnod o 12 wythnos yn 2017 ac fe hysbyswyd
rhanddeiliaid perthnasol.

3.5

Ni chafwyd unrhyw sylwadau ar yr ymgynghoriad ac fe adroddwyd i’r Pwyllgor Trwyddedu
Canolog ar ganlyniad yr ymgynghoriad mis Medi 2017. Cymeradwyodd y Pwyllgor y Polisi
Drafft yn ddarostyngedig i gynnal Asesiad Cydraddoldeb , ac iddo gael ei gyflwyno i’r
Cyngor Llawn ar gyfer ei fabwysiadu.

3.6

Nodir yng nghyd-destun yr asesiad cydraddoldeb y cynhaliwyd asesiad o’r holl dystiolaeth
berthnasol sydd ar gael; a daethpwyd i’r casgliad na ragwelir y byddai’r Datganiad o Bolisi
Hapchwarae yn cael effaith sylweddol negyddol na phositif ar unrhyw un o’r grwpiau a
ddiogelir gan y Ddeddf Cydraddoldeb, nodweddion cydraddoldeb, nac ychwaith ar y
ddyletswydd gyffredinol o dan y Ddeddf. Gweler gopi o’r Asesiad Cydraddoldeb yn
Atodiad 2.

3.7

Nodwyd fod y Comisiwn Hapchwarae wedi llunio canllawiau pendant i Awdurdodau
Trwyddedu sydd yn golygu fod nodweddion cydraddoldeb dinasyddion yn gorfod cael eu
hystyried wrth lunio Polisïau o dan y Ddeddf Hapchwarae 2005, a bod y canllawiau hyn wedi
eu hystyried wrth lunio’r polisi drafft.

3.8

Ymhellach i hyn , nodwyd fod yr Awdurdod Trwyddedu yn rhoi sylw i
nodweddioncydraddoldeb wrth benderfynu ar geisiadau am drwydded eiddo
hapchwarae.

3.9

Mae’n bwysig nodi nad oes llawer o waith wedi ei wneud yn y gorffennol i dystiolaethu sgil
effeithiau niweidiol hapchwarae problemus; ac nad ydyw wedi bod yn bosib profi os yw'r
polisïau hyn yn cael effaith ar y boblogaeth. Mae'r Comisiwn Hapchwarae wedi cyhoeddi
papur briffio yn ddiweddar sydd yn crynhoi'r sefyllfa gyfredol o ran tystiolaeth o niwed sydd
yn gysylltiedig ag ymarferion hapchwarae ; ac mae gamblo problemus wedi cael ei
gydnabod fel problem iechyd cyhoeddus.
Disgwylir y bydd y polisi newydd yn gam yn y cyfeiriad cywir o ran rheoli effeithiau negyddol
hapchwarae ar unrhyw boblogaeth fregus - oherwydd yr angen i’r diwydiant asesu risgiau
yn lleol wrth wneud ceisadau am drwydded.

4.

ARGYMHELLIAD

4.1

Argymhellir fod y Cyngor yn cymeradwyo’r Datganaid o Bolisi Hapchwarae fel ei fod yn
weithredol ar gyfer 2019 – 2022 yn unol â chylch adolygiad statudol y Ddeddf.

ATODIADAU
Atodiad 1: Datganiad o Bolisi Hapchwarae'r Cyngor ar gyfer 2019 i 2022
Atodiad 2: Asesiad Effaith Cydraddoldeb

