HYSBYSIAD AM 2 NEU LAI O BEIRIANNAU HAPCHWARAE neu
GEISIADAU AM DRWYDDED PEIRIANT HAPCHWARAE (h.y. am fwy na 2 beiriant) ar
gyfer:
CYFNEWID / NEWYDD / AMRYWIO / TROSGLWYDDO
(I’W DDEFNYDDIO GAN ADEILAD SYDD Â THRWYDDED I GYFLENWI ALCOHOL I’W YFED YN YR
ADEILAD)

Darllenwch y canllawiau ar gefn y ffurflen hon cyn ei llenwi

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

ADRAN A – Beth ydych chi eisiau ei wneud?
1. Nodwch yr hyn yr hoffech chi ei wneud
a) Hysbysu awdurdod trwyddedu eich bod chi’n bwriadu darparu cyfanswm o 2 beiriant
hapchwarae categori C a / neu D
(os mai dyma’ch dewis llenwch adrannau D ac E )

□

b) Gwneud cais i gyfnewid trwydded Adran 34 bresennol o dan Ddeddf Hapchwarae 1968, yn
drwydded peiriant hapchwarae mewn eiddo trwyddedig (h.y. ar gyfer mwy na 2 beiriant
hapchwarae)
(os mai dyma’ch dewis llenwch adrannau B, D ac E)

□
□

c) Gwneud cais am drwydded peiriant hapchwarae newydd mewn adeilad trwyddedig
(os mai dyma’ch dewis llenwch adrannau B, D ac E)

□

d) Gwneud cais i amrywio trwydded peiriant hapchwarae adeilad trwyddedig presennol
(os mai dyma’ch dewis llenwch adrannau B, D ac E)

□

e) Gwneud cais i drosglwyddo trwydded peiriant hapchwarae adeilad trwyddedig presennol
(os mai dyma’ch dewis llenwch adrannau C, D ac E)

ADRAN B – Cais am drwydded (yn cynnwys ceisiadau i gyfnewid, newydd a
cheisiadau i amrywio)
2. Trwydded ar gyfer sawl peiriant hapchwarae sydd gennych awdurdod i’w darparu ar hyn o bryd,
ac os yw hwn yn gais newid neu’n gais i amrywio, sawl peiriant ydych chi’n dymuno eu darparu?
(llenwch y blychau yn y tabl)
Categori’r peiriant
C
D
Cyfanswm

Nifer y ceir awdurdod i’w
darparu ar hyn o bryd
……
……
……

Nifer rydych yn dymuno
eu darparu
(newydd neu amrywio)
……
……
……

3. Os oes gennych chi awdurdod ar hyn o bryd i ddarparu mwy na 2 beiriant, rhowch eich trwydded
Adran 34 Deddf Hapchwarae 1968 gyfredol, neu resymau pam na ellir ei rhoi.
Trwydded bresennol wedi’i rhoi*

□

(rhesymau pam na ellir rhoi’r drwydded) ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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*Cadwch gopi o’ch trwydded bresennol yn yr adeilad perthnasol.
HYSBYSIAD AM 2 NEU LAI O BEIRIANNAU HAPCHWARAE neu
GEISIADAU AM DRWYDDED PEIRIANNAU HAPCHWARAE (h.y. am fwy na 2 beiriant) ar
gyfer:
CYFNEWID / NEWYDD / AMRYWIAD / TROSGLWYDDO
(I’W DDEFNYDDIO GAN ADEILAD SYDD Â THRWYDDED I GYFLENWI ALCOHOL I’W YFED YN YR
ADEILAD)

Adran C – Cais i drosglwyddo trwydded (h.y. lle gwnaed cais i drosglwyddo’r drwydded
adeilad Deddf Trwyddedu 2003)
4. Enw’r person sy’n gwneud cais i drosglwyddo
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Cadarnhad bod cais i drosglwyddo’r Drwydded Adeilad Deddf Trwyddedu 2003 wedi ei:

Rhoi

□
□

Trwydded bresennol wedi ei rhoi

□

Cheisio

6. Rhowch eich trwydded bresennol, neu resymau pam na ellir ei rhoi
Rhesymau pam na ellir rhoi’r drwydded bresennol
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Adran D – Gwybodaeth Gyffredinol
7. Enw’r adeilad……………………………………………………………………………………………………………...
8. Cyfeiriad yr adeilad…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
9. Rhif ffôn yr adeilad…………………………………………………………………………………..................
10. Enw’r deiliad Trwydded Adeilad presennol
……………………………………………………………………………………………………..................
11. Cyfeiriad deiliad y Drwydded Adeilad (os yw’n wahanol i 8 uchod)
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
12. Rhif ffôn (yn ystod y dydd) deiliad y Drwydded Adeilad
…………………………………………………………………………………………........................................................
13. Cyfeiriad e-bost deiliad y Drwydded Adeilad (os yw ar gael)
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
14. Enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost asiant (e.e. cyfreithiwr) os cyflwynir y cais ar ran yr ymgeisydd
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
15. Cyfeirnod Trwydded Adeilad Deddf Trwyddedu 2003 (h.y. rhif)
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…………………………………………………………………………………………………………………………..................

HYSBYSIAD AM 2 NEU LAI O BEIRIANNAU HAPCHWARAE neu
GEISIADAU AM DRWYDDED PEIRIANNAU HAPCHWARAE (h.y. am fwy na 2 beiriant) ar
gyfer:
CYFNEWID / NEWYDD / AMRYWIAD / TROSGLWYDDO
(I’W DDEFNYDDIO GAN ADEILAD SYDD Â THRWYDDED I GYFLENWI ALCOHOL I’W YFED YN YR
ADEILAD)

Adran E – Ffi a Llofnod(ion)
Amgaeaf y ffi gywir (£ ………..)* (dylid gwneud sieciau’n daladwy i ………………..)

□

Deallaf fod yn rhaid i mi gydymffurfio â Chod Ymarfer Peiriannau Hapchwarae ar gyfer
Trwyddedau a Hawliau Adeilad â Thrwydded Alcohol gan y Comisiwn Hapchwarae. (gweler canllaw
8)
Sylwer: Mae hi’n drosedd dan adran 342 o Ddeddf Hapchwarae 2005 i rywun roi gwybodaeth ffug neu
gamarweiniol i awdurdod trwyddedu, heb esgus rhesymol, mewn perthynas â’r Ddeddf honno.
Dyddiad
………………………………………………………………………………………………………………………………
Llofnod (gan neu ar ran deiliad Trwydded Adeilad Deddf Trwyddedu 2003)
….………………………………………...
Printiwch eich enw
………………………………………………………………………………………………………………………...
* Os ydych yn dymuno cael 2 beiriant hapchwarae ar y mwyaf, yna’r ffi sy’n daladwy yw £50. Os ydych yn
dymuno cael mwy na 2 beiriant hapchwarae, yna’r ffi sy’n daladwy yw £150 ar gyfer ceisiadau newydd a £100 i
ddeiliaid Adran 34 (Deddf Hapchwarae 1968).

Defnydd Swyddogol yn Unig
Dyddiad derbyn: ………………………………………………………………
Llofnod ac enw aelod staff a’i derbyniodd: ……………………………
Dyddiad derbyn y ffi: ………………………………………………
Llofnod ac enw aelod staff a dderbyniodd y ffi: …………………………………
Cais wedi’i dderbyn / dychwelyd (dilëwch fel y bo’n briodol)
Dyddiad trosglwyddo’r drwydded adeilad (Deddf Trwyddedu 2003) (os yw’n gymwys):
…………………………
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HYSBYSIAD AM 2 NEU LAI O BEIRIANNAU HAPCHWARAE neu
GEISIADAU AM DRWYDDED PEIRIANNAU HAPCHWARAE (h.y. am fwy na 2 beiriant) ar
gyfer:
CYFNEWID / NEWYDD / AMRYWIAD / TROSGLWYDDO
Canllawiau:
1.

Dylid defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer hysbysu am hyd at 2 beiriant hapchwarae yng nghategori C /
neu D dan Adran 282 Deddf Hapchwarae 2005, neu ar gyfer cyfnewid trwydded peiriannau
hapchwarae Adran 34 presennol dan Ddeddf Hapchwarae 1968, neu ar gyfer cais newydd, amrywiad
neu drosglwyddo trwydded peiriant hapchwarae mewn adeilad sydd â thrwydded i werthu alcohol dan
Ddeddf Hapchwarae 2005.

2.

Rhaid bod trwydded gan yr adeilad dan Ddeddf Trwyddedu 2003 i werthu alcohol i’w yfed yn yr adeilad, heb
y gofyniad y dylid ond gwerthu alcohol gyda bwyd yn unig a rhaid bod bar yno i werthu alcohol i’r
cwsmeriaid yn yr adeilad.

3.

Rhaid i’r peiriannau hapchwarae gael eu lleoli yn yr adeilad trwyddedig hwn.

4.

‘Deiliad Trwydded Adeilad’ yw’r person sy’n dal Trwydded Adeilad dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

5.

Nid oes cyfyngiad statudol ar nifer y peiriannau y gellir cyflwyno cais am drwydded ar eu cyfer ond mae gan
yr awdurdod trwyddedu peth disgresiwn yn y cyswllt hwn. Dylid nodi hefyd y gall yr awdurdod trwyddedu
ddileu’r drwydded neu amrywio nifer y peiriannau pe bai’r adeilad yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer
cynnig peiriannau hapchwarae i’w defnyddio yn yr atodlen (Atodlen 13 paragraff 16 Deddf Hapchwarae
2005). Efallai y byddwch chi felly’n dymuno cysylltu â’r awdurdod trwyddedi i ofyn a oes polisi lleol ynghylch
ceisiadau ac ai drwy wrandawiad cynghorwyr lleol y gwneir penderfyniadau dros geisiadau ar gyfer nifer
benodol o beiriannau.

6.

Mae hyd y drwydded yn benagored am ei bod yn gysylltiedig â Thrwydded Adeilad Deddf Trwyddedu 2003.
Mae’r ffi flynyddol gyntaf yn daladwy erbyn…………… a ffi flynyddol yn daladwy ar ôl hynny cyn y dyddiad y
cyhoeddwyd y drwydded. Gall methu â thalu’r ffi arwain at ddiddymu’r drwydded. Y ffi flynyddol yw £50. Nid
oes ffi flynyddol yn daladwy ar gyfer 2 beiriant neu lai.

7.

Mae Adrannau 282 a 283, yn ogystal â SI 2007 / 2158 Deddf Hapchwarae 2005 yn datgan y gellir rhoi
dau fath o beiriant hapchwarae mewn adeilad sydd â thrwydded i werthu alcohol. Sef:
Categori C: Yr uchafswm y gellir ei fetio = 50c / Gwobr uchaf =
£35
Categori D: Yr uchafswm y gellir ei fetio = 10c neu 30c heb arian /
Gwobr uchaf = £5 mewn arian neu £8 heb fod mewn arian

8.

Rhaid i bob adeilad sydd â thrwydded i werthu alcohol sy’n cynnig peiriannau hapchwarae
gydymffurfio ag unrhyw God Ymarfer perthnasol a gyflwynir gan y Comisiwn Hapchwarae dan
Adran 24 o Ddeddf Hapchwarae 2005. Mae’r Cod Ymarfer Peiriannau Hapchwarae ar gyfer adeilad
sydd â thrwydded a hawliau i werthu alcohol ar gael ar wefan y Comisiwn Hapchwarae ar:
<http://www.gamblingcommission.gov.uk/UploadDocs/Contents/Documents/Gaming%20Machine%20P
ermits%20Code%20of%20Practice.pdf>

Os nad ydych yn sicr am ddarpariaethau’r cod ymarfer

cysylltwch â’r Comisiwn Hapchwarae neu wasanaeth trwyddedu’ch Cyngor lleol.
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9.

Rhaid i’r awdurdod trwyddedu roi gwybod i’r ymgeisydd am ganiatâd neu wrthod cais am drwydded cyn
gynted â phosibl ar ôl gwneud y penderfyniad i ganiatau neu wrthod.

10.

Os ydych yn hysbysu’r awdurdod trwyddedu lleol am 2 beiriant neu lai, efallai y byddwch chi eisiau
gofyn am gydnabyddiaeth bod yr hysbysiad wedi’i dderbyn. Gellir defnyddio’r ffurflen ynghlwm wrth y
cais hwn at y diben hwnnw.
CAIS I GYDNABOD DERBYN FY HYSBYSIAD YNGHYLCH 2 NEU LAI O BEIRIANNAU
CHWARAE
Rydw i, ………………………………………(rhowch enw’r deiliad trwydded Deddf Trwyddedu 2003 ),
yn gofyn i chi ddychwelyd y papur hwn ataf i yn y cyfeiriad canlynol, yn cynnig y manylion isod gan
yr awdurdod trwyddedu lleol, er mwyn cydnabod fy hysbysiad am 2 neu lai o beiriannau
hapchwarae

yn…………………………………………………………………………………..(rhowch

enw’r adeilad).
Rhowch y cyfeiriad yr hoffech i ni anfon y gydnabyddiaeth ato:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

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