HYSBYSIAD AM 2 NEU LAI O BEIRIANNAU HAPCHWARAE neu
GEISIADAU TRWYDDED PEIRIANNAU HAPCHWARAE (h.y. am fwy na 2 beiriant):
TROSI / NEWYDD / AMRYWIO / TROSGLWYDDO
(AT DDEFNYDD SAFLEOEDD A DRWYDDEDWYD I GYFLENWI ALCOHOL I’W YFED AR Y SAFLE)

Edrychwch ar y canllawiau ar gefn y ffurflen hon cyn ei llenwi

At:
Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel
Cyngor Sir Caerfyrddin
3 Heol Spilman
Caerfyrddin SA31 1lE

COUNCIL LOGO

ADRAN A – Beth ydych chi am ei wneud?
1. Nodwch beth yr hoffech ei wneud
a) Hysbysu’r awdurdod trwyddedu eich bod yn bwriadu darparu hyd at uchafswm o 2 beiriant
hapchwarae categori C a / neu D
(os dewiswch chi’r opsiwn hwn llenwch adrannau D ac E)

□

b) Gwneud cais i drosi trwydded Adran 34 bresennol, a roddwyd o dan Ddeddf Hapchwarae 1968,
yn drwydded peiriannau hapchwarae ar safle trwyddedig (h.y. mwy na 2 beiriant hapchwarae)
(os dewiswch chi’r opsiwn hwn llenwch adrannau B, D ac E)

□
□

c) Gwneud cais am drwydded peiriannau hapchwarae newydd ar safle trwyddedig
(os dewiswch chi’r opsiwn hwn llenwch adrannau B, D ac E)

□

d) Gwneud cais i amrywio trwydded peiriannau hapchwarae bresennol ar safle trwyddedig
(os dewiswch chi’r opsiwn hwn llenwch adrannau B, D ac E)

□

e) Gwneud cais i drosglwyddo trwydded peiriannau hapchwarae bresennol ar safle trwyddedig
(os dewiswch chi’r opsiwn hwn llenwch adrannau C, D ac E)

ADRAN B – Cais caniatáu (yn cynnwys ceisiadau trosi, newydd ac amrywio)
2. Sawl peiriant hapchwarae mae gennych chi ganiatâd i’w ddarparu ar hyn o bryd ac, os yw hwn
yn gais newydd neu’n gais amrywio, sawl un ydych chi’n dymuno’i ddarparu? (llenwch y bocsys yn
y tabl)
Categori’r peiriant
C
D
Cyfanswm

Nifer y mae gennych
ganiatâd i’w ddarparu ar
hyn o bryd
……
……
……

Nifer yr ydych yn
dymuno’i ddarparu
(newydd neu amrywio)
……
……
……

3. Os oes gennych ganiatâd ar hyn o bryd i ddarparu mwy na 2 beiriant, darparwch eich trwydded
Adran 34 bresennol o dan Ddeddf Hapchwarae 1968, neu rhowch resymau pam nad oes modd ei
darparu.
Trwydded bresennol wedi’i darparu*

□

(rhesymau pam na ellir darparu’r drwydded bresennol)…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
*Cofiwch gadw copi o’ch trwydded bresennol ar y safle y mae’n cyfeirio ato.
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Adran C – Cais am drosglwyddo trwydded (h.y. lle gofynnwyd am drosglwyddo trwydded
safle a roddwyd o dan Ddeddf Trwyddedu 2003)
4. Enw’r sawl sy’n gofyn am y trosglwyddiad
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Cadarnhad fod cais i drosglwyddo’r Drwydded Safle berthnasol o dan Ddeddf Trwyddedu 2003
wedi cael:
Ei geisio

□
□

Ei ganiatáu
6. Darparwch eich trwydded bresennol, neu rhowch resymau i ddweud pam na ellir ei darparu

□

Trwydded bresennol wedi’i darparu
Rhesymau pam na ellir darparu’r drwydded bresennol
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Adran D – Gwybodaeth Gyffredinol
7. Enw’r Safle …………………………………………………………………………………………………………………...
8. Cyfeiriad y Safle ……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
9. Rhif ffôn y Safle …………………………………………………………………………………………………..................
10. Enw deiliad y Drwydded Safle bresennol
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
11. Cyfeiriad deiliad y Drwydded Safle (os yw’n wahanol i 8 uchod)
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
12. Rhif ffôn deiliad y Drwydded Safle (yn ystod y dydd)
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
13. Cyfeiriad e-bost deiliad y Drwydded Safle (os oes un)
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
14. Enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost asiant (e.e. cyfreithiwr) os cyflwynir ar ran yr ymgeisydd
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
15. Cyfeirnod (h.y. rhif) y Drwydded Safle o dan Ddeddf Trwyddedu 2003
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
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Adran E – Ffi a Llofnod(ion)
Rwy’n amgáu swm o (£

□

)* (sieciau i’w gwneud yn daladwy i ‘Cyngor Sir Caerfyrddin’.)

Rwy’n deall fod rhaid imi gydymffurfio â’r Cod Ymarfer o ran Trwyddedau a Chaniatadau
Peiriannau Hapchwarae i Safleoedd sydd wedi’u Trwyddedu i Werthu Alcohol a gyhoeddwyd gan y
Comisiwn Gamblo. (gweler nodyn canllaw 8)
Nodwch: Mae’n drosedd o dan adran 342 o Ddeddf Gamblo 2005 os bydd person, heb esgus rhesymol, yn
rhoi i awdurdod trwyddedu, at ddiben sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf honno, wybodaeth sy’n anwir neu’n
gamarweiniol.
Dyddiad …………………………………………………………………………………………………………………………
Llofnod (ar ran deiliad y Drwydded Safle o dan Ddeddf Trwyddedu 2003) .………………………………………...
Enw mewn Priflythrennau …………………………………………………………………………………………………...

Os yw’r cais yn cael ei gwblhau gan y Cyflenwr Peiriannau, os gwelwch yn dda:(a) Atodwch ganiatâd ysgrifenedig deiliad y Drwydded Safle.
(b) Rhowch Rif y Drwydded Weithredu: …………………………………………………………………….







Os ydych yn dymuno cael dim mwy na 2 beiriant hapchwarae mae’r ffi i’w thalu yn £50.00.
Os ydych am drosi trwydded Adran 34 bresennol (mwy na 2 beiriant) mae’r ffi i’w thalu yn £100.00
Os ydych am gael mwy na 2 beiriant hapchwarae mae’r ffi i’w thalu yn £150.00.
Os ydych am amrywio trwydded peiriannau hapchwarae bresennol safle trwyddedig, mae’r ffi i’w thalu yn £100.00
Os ydych am drosglwyddo trwydded peiriannau hapchwarae bresennol safle trwyddedig, mae’r ffi i’w thalu
yn £25.00

Defnydd Swyddogol yn Unig
Dyddiad derbyn: ………………………………………………………………
Llofnod ac enw’r staff a’i derbyniodd: ……………………………
Dyddiad derbyn y ffi: ………………………………………………
Llofnod ac enw’r staff a dderbyniodd y ffi: …………………………………
Cais wedi’i dderbyn / wedi’i ddychwelyd (dilëwch fel sy’n briodol)
Dyddiad trosglwyddo’r drwydded safle (Deddf Trwyddedu 2003) (os yw’n berthnasol): …………………
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Canllawiau:

1. Mae’r ffurflen hon i’w defnyddio i roi hysbysiad am hyd at 2 beiriant hapchwarae yng nghategorïau C a /
neu D o dan Adran 282 o Ddeddf Gamblo Act 2005, neu i drosi trwydded peiriannau hapchwarae Adran
34 bresennol o dan Ddeddf Hapchwarae 1968, neu ar gyfer cais newydd, cais amrywio neu gais i
drosglwyddo trwydded peiriannau hapchwarae ar safle a drwyddedwyd i werthu alcohol o dan Ddeddf
Gamblo 2005.

2.

Rhaid i’r safle fod wedi’i drwyddedu o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 i werthu alcohol i’w yfed ar y safle, heb
ofyniad mai gyda bwyd yn unig y mae alcohol i gael ei weini a rhaid fod bar ar y safle i weini alcohol i
gwsmeriaid.

3.

Rhaid i’r peiriannau hapchwarae fod wedi’u lleoli ar y safle trwyddedig hwn.

4.

‘Daliwr Trwydded Safle’ yw person sy’n dal Trwydded Safle o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

5.

Nid oes cyfyngiad statudol ar nifer y peiriannau y ceir gwneud cais amdanynt er bod gan yr awdurdod
trwyddedu rywfaint o ddisgresiwn yn hyn o beth. Dylid nodi hefyd y gall yr awdurdod trwyddedu ganslo’r
drwydded neu amrywio nifer y peiriannau pe bai’r safle’n cael ei ddefnyddio’n bennaf i ddarparu peiriannau
hapchwarae i’w defnyddio ar y safle (Atodlen 13 paragraff 16 Deddf Gamblo 2005). Efallai felly y byddwch
am gysylltu â’r awdurdod trwyddedu i ofyn a oes polisi lleol ar geisiadau ac a benderfynir ar gais am nifer
penodol o beiriannau drwy wrandawiad gan gynghorwyr lleol.

6.

Mae hyd y drwydded yn amhenodol ac mae’n cael ei chysylltu â’r Drwydded Safle o dan Ddeddf Trwyddedu
2003. Mae ffi flynyddol gyntaf yn daladwy o fewn 30 diwrnod i ddyddiad effeithiol y drwydded a ffi flynyddol
yn daladwy ar ôl hynny cyn pen blwyddyn o ddyddiad rhoi’r drwydded. Gallai methiant i dalu’r ffi flynyddol
arwain at ganslo’r drwydded. Mae’r ffi flynyddol yn £50.00. Nid oes ffi flynyddol yn daladwy am 2 beiriant
neu lai.

7.

Mae Adrannau 282 a 283, yn ogystal ag OS 2007 / 1833 o Ddeddf Gamblo 2005, yn darparu ar gyfer
dau fath o beiriannau hapchwarae y gellir eu lleoli ar safleoedd a drwyddedwyd i werthu alcohol. Dyma
nhw:


Categori C: Uchafswm y tro = £1 / Uchafswm gwobr = £100



Categori D: Uchafswm y tro = 10c neu 30c ddim ar ffurf arian / Uchafswm gwobr = £5
arian neu £8 ddim ar ffurf arian

8.

Rhaid i bob safle sydd wedi’i drwyddedu i werthu alcohol, sy’n darparu peiriannau hapchwarae
i’w defnyddio ar y safle, gydymffurfio ag unrhyw God Ymarfer perthnasol a gyhoeddir gan y
Comisiwn Gamblo o dan Adran 24 o Ddeddf Gamblo 2005. Mae’r Cod Ymarfer o ran trwyddedau a
chaniatadau Peiriannau Hapchwarae i safleoedd sydd wedi’u trwyddedu i werthu alcohol ar gael drwy
wefan y Comisiwn Gamblo ar http://www.gamblingcommission.gov.uk/ Os ydych yn aneglur ynglŷn â
darpariaethau’r cod ymarfer, cysylltwch â’r Comisiwn Gamblo neu â gwasanaeth trwyddedu eich
Cyngor lleol.
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9.

Rhaid i’r awdurdod trwyddedu hwn hysbysu’r ymgeisydd ei fod wedi caniatáu / gwrthod y cais am
drwydded cyn gynted ag sy’n ymarferol o fewn rheswm ar ôl i’r penderfyniad caniatáu / gwrthod gael ei
wneud.

10.

Lle’r ydych yn hysbysu’r awdurdod trwyddedu lleol am 2 beiriant neu lai, efallai y byddwch am ofyn am
gydnabyddiaeth fod yr awdurdod wedi derbyn yr hysbysiad. Gellir defnyddio’r ffurflen sydd ynghlwm
wrth y cais hwn i’r diben hwnnw.

CAIS AM GYDNABIDDAETH FOD FY HYSBYSIAD AM 2 NEU LAI O BEIRIANNAU
HAPCHWARAE WEDI DOD I LAW
Rwyf fi, ………………………………………(rhowch enw deiliad y drwydded o dan Ddeddf
Trwyddedu 2003), yn gofyn am i’r papur hwn gael ei ddychwelyd imi yn y cyfeiriad isod ac ar i’r
awdurdod trwyddedu lleol ddarparu’r manylion isod, i gydnabod fy hysbysiad am 2 neu lai o
beiriannau hapchwarae yn …………………………………………………………………………………..
(rhowch enw’r safle).
Rhowch y cyfeiriad yr ydych am i’r gydnabyddiaeth hon gael ei hanfon iddo:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Defnydd Swyddogol yn Unig (i’w gwblhau gan yr awdurdod trwyddedu lleol)
Dyddiad derbyn hysbysiad am 2 neu lai o beiriannau hapchwarae: …………………………….
Dyddiad derbyn y ffi: ……………………………………………………………………………………..
Llofnod: ………………………………………………………………………………………………………
Stamp yr awdurdod trwyddedu lleol:
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