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Cyflwyniad 

Mae economi’r nos yn ymwneud â 'gweithgaredd economaidd sy’n digwydd rhwng 6 
o’r gloch yr hwyr a 6 o’r gloch y bore'1. Cafodd Fframwaith ar gyfer Rheoli Economi'r 
Nos yng Nghymru ei ddatblygu gyntaf yn 2008 gan Lywodraeth Cymru gyda'r nod o 
roi arweiniad i awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, arweinwyr diogelwch 
cymunedol a rhanddeiliaid eraill er mwyn helpu i ddatblygu a chyflawni 
strategaethau'n ymwneud ag alcohol, lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, a 
gwella mynediad i economi'r nos i fwy o bobl. 
 
Ers 2008 mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cyflwyno amrywiaeth o 
fesurau deddfwriaethol sydd wedi effeithio ar reoli economi'r nos. Er mwyn 
adlewyrchu'r newidiadau deddfwriaethol hyn ac ymateb i newidiadau ym maes 
cyffuriau, yn fwyaf nodedig datblygiad sylweddau seicoweithredol newydd, cytunwyd 
y dylai economi'r nos gael ei diwygio a'i diweddaru.  
 
Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad 12 wythnos rhwng 24 Medi a 17 
Rhagfyr 2015 er mwyn ceisio barn ar gynnwys Fframwaith diwygiedig ar gyfer 
economi'r nos. Cafodd y Fframwaith diwygiedig ar gyfer Economi'r Nos ei gyhoeddi 
ar-lein ar wefan Llywodraeth Cymru er mwyn ei wneud yn fwy hygyrch i unrhyw un â 
diddordeb a galluogi'r cyhoedd i ymateb. Nodir canfyddiadau'r ymgynghoriad 
cyhoeddus yn yr adroddiad hwn. 
 

Trosolwg o'r ymatebion  

Cafwyd cyfanswm o 31 o ymatebion i'r ymgynghoriad. O'r rheini roedd 27 (87%) o 
unigolion yn ymateb ar ran sefydliad, roedd un (3%) yn ymateb fel unigolyn a 
dewisodd tri (10%) i aros yn ddienw. Ceir rhestr lawn o'r ymatebwyr yn Atodiad 1. 
 

Sylwadau cefnogol 

Nododd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr (71%) fod y Fframwaith diwygiedig ar gyfer 
Economi'r Nos yn ddefnyddiol ac yn gynhwysfawr. Gwnaed sylwadau ynghylch 
defnyddioldeb y trosolwg o ddeddfwriaeth yn y Fframwaith a'r dull cyfannol gydag 
amcanion yn cwmpasu amrywiaeth o sectorau a oedd yn hyrwyddo cyfrifoldeb a 
rennir. Roedd cydweithio effeithiol gydag amcanion clir a rennir yn thema gref a 
ddaeth i'r amlwg gyda bron 81% o ymatebwyr yn cytuno y gall gwelliannau i waith 
amlasiantaethol gael effaith gadarnhaol ar reoli economi'r nos ac ymyriadau ynddi. 
 
Croesawodd yr ymatebwyr arallgyfeirio a datblygu seilwaith trafnidiaeth yn 
economi'r nos. Cefnogwyd rôl bwysig system drafnidiaeth effeithiol wrth fynd â phobl 
i ac o economi'r nos, a rôl swyddogion tacsi wrth oruchwylio ciwiau tacsi hwyr. Hefyd 
cefnogwyd cynlluniau am amgylcheddau mwy cynhwysol ac amrywiol i bobl na 
fyddent fel arfer yn ymweld ag economi'r nos. Hefyd nodwyd bod enghreifftiau o 
arfer da a rhaglenni wedi'u teilwra'n lleol fel cymryd rhan mewn Ardaloedd 

                                                        
1
 Fframwaith ar gyfer Rheoli Economi'r Nos yng Nghymru. Dogfen Ymgynghori. Llywodraeth Cymru 

(2015).  Cyrchwyd o https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2018-
01/150924documentcy.pdf  

https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2018-01/150924documentcy.pdf
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2018-01/150924documentcy.pdf
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Gweithredu ar Alcohol Lleol, y 'Faner Borffor' a 'Gwybod y Sgôr' yn bwysig er 
gwybodaeth yn y fframwaith. 
 
Roedd ymatebwyr o'r sector iechyd hefyd o blaid cynnwys isafbris am alcohol a 
rheoli argaeledd alcohol yn y Fframwaith am fod hyn yn gallu cyfyngu ar y defnydd 
o alcohol ac atal niwed yn gysylltiedig ag alcohol yn economi'r nos. Roedd rhai 
ymatebwyr yn hynod gefnogol i'r cyfeiriad at orfodi'r gyfraith yn erbyn gwerthu 
alcohol i bobl feddw ac roedd sawl ymatebydd o blaid y cyfeiriad at dilysu oedran 

yn y Fframwaith.  
 
Roedd cyfanswm o 22% o ymatebwyr, o'r sector iechyd yn bennaf, o blaid cynnwys 
iechyd y cyhoedd fel y pumed amcan trwyddedu er mwyn helpu i nodi'r risgiau 

iechyd sydd ynghlwm wrth roi trwyddedau i wahanol safleoedd trwyddedig sy'n 
gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi ar y safle.  
 

Sylwadau anghefnogol 

Er bod llawer o ymatebwyr yn teimlo bod y Fframwaith diwygiedig ar gyfer Economi'r 
Nos yn darparu canllawiau defnyddiol er mwyn helpu i ddatblygu cynlluniau strategol 
lleol, tanlinellodd 55% o ymatebwyr nad oedd arian ar gael ar hyn o bryd a'r effaith 

bosibl ar wasanaethau presennol. Arweiniodd hyn at nifer o ymatebwyr yn cwestiynu 
p'un a oedd y Fframwaith diwygiedig ar gyfer Economi'r Nos yn rhoi arweiniad 
realistig ar gyfer rheoli economi'r nos. Er enghraifft, cododd 9 y cant o ymatebwyr 
bryderon am y diffyg cyllid i gefnogi'r defnydd o CCTV wrth fynd ymlaen.  

 
O ran arallgyfeirio a strwythur, awgrymwyd cyflwyno lleoliadau eistedd yn lle 
lleoliadau yfed 'sefyll' traddodiadol a gwella dyluniad tafarndai fel nad yw'n annog 
goryfed. Nododd un ymatebydd ei fod yn gwerthfawrogi pwysigrwydd swyddogion 
tacsi, ond ni chytunwyd â staff drysau yn goruchwylio safleoedd tacsi am fod 
ganddynt ddyletswyddau goruchwylio eisoes.   
 
Hefyd soniodd ymatebwyr am y rhwystrau presennol i sefydlu rhai o'r sbardunau 
polisi fel yr Ardoll Nos a'r Gorchymyn Cyfyngu yn Gynnar yn y Bore yn eu 
hardaloedd lleol. Er enghraifft, dadleuwyd y byddai'r angen i gyflwyno'r fath 
gyfyngiad ledled ardaloedd yn gosod baich ariannol sylweddol ac roedd rhai 
ymatebwyr o'r sector cyhoeddus o'r farn ei fod yn annheg i berchenogion busnesau 
mewn ardaloedd mwy gwledig.  
 
Awgrymodd ymatebwyr o'r diwydiant alcohol nad oedd cyflwyno isafbris am alcohol 
na chyfyngu ar argaeledd alcohol drwy Bolisïau Effaith Gronnol yn fesurau atal 

effeithiol. Awgrymwyd ganddynt nad oes unrhyw dystiolaeth i gysylltu safleoedd 
penodol sy'n gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ac awgrymwyd y byddai targedu manwerthu alcohol yn 
anghyfreithlon yn fwy buddiol. Hefyd, nododd ymatebwyr o'r diwydiant alcohol nad 
oedd cyflwyno iechyd y cyhoedd fel y pumed amcan trwyddedu yn berthnasol wrth 
roi trwyddedau i wahanol safleoedd trwyddedig sy'n gwerthu alcohol i'w yfed ar y 
safle ac oddi ar y safle.  
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Materion nad aed i'r afael â nhw'n benodol yn y Fframwaith 
diwygiedig ar gyfer Economi'r Nos 
 
Tanlinellodd y sawl a ymatebodd i'r ymgynghoriad bwysigrwydd gwaith 
amlasiantaethol a chydweithredu, yn enwedig oherwydd prinder arian ar gyfer 
economi'r nos yn yr hinsawdd economaidd bresennol. Nododd ymatebwyr fod angen 
system cofnodi data genedlaethol er mwyn meithrin dealltwriaeth o economi'r nos 
yng Nghymru, ac ystyried ffurfioli system i hyrwyddo arfer gorau. 
 
O ran arallgyfeirio, galwodd un ymatebydd am gyflwyno bariau dialcohol neu 
'sych' a hefyd i safleoedd trwyddedig hyrwyddo diodydd dialcoholig rhad ar eu 
safleoedd. Tanlinellwyd mynediad symudedd hefyd gan nad oes gan rai lleoliadau 

fynediad i gadeiriau olwyn. Awgrymwyd y dylid cynnwys canllawiau ar gyfer rheoli 
plant, pobl ddigartref a gweithwyr rhyw yn effeithiol yn economi'r nos o fewn y 

Fframwaith.  
 
Awgrymwyd y dylid cynnwys prifysgolion fel un o'r prif randdeiliaid yn y Fframwaith 
gan fod myfyrwyr yn chwarae rhan bwysig yn economi'r nos. Credwyd hefyd fod y 
sector gwirfoddol yn hanfodol wrth reoli economi'r nos. Felly, mae angen cynnwys 
ymgysylltu â'r sector gwirfoddol fel bugeiliaid stryd yn y Fframwaith.  
 
At hynny, rhannwyd hyrwyddo economi'r nos yn gadarnhaol yn y cyfryngau fel 

ffactor i ddylanwadu ar ganfyddiad pobl o fywyd nos, nas nodir yn y Fframwaith 
presennol ar gyfer Economi'r Nos. At hynny, galwyd am hyrwyddo'r defnydd o 
drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn rheoli ymwelwyr economi'r nos yn well wrth iddynt 
gyrraedd a gadael. 
 
O ran trwyddedu, awgrymodd rhai ymatebwyr fod angen i'r fframwaith amlinellu'n glir 
rolau a chyfrifoldebau safleoedd trwyddedig sy'n gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle 
ac oddi ar y safle wrth hyrwyddo alcohol. 
 
Yn gyffredinol, awgrymodd 67% o ymatebwyr y dylid datblygu adrannau atal 
effeithiol yn y Fframwaith ar gyfer Economi'r Nos. Credwyd bod mynd i'r afael ag 
ymwybyddiaeth o gyffuriau ac alcohol, yfed cyn mynd allan a goryfed mewn pyliau 
yn bwysig iawn, ond dim ond eu nodi'n arwynebol, os o gwbl, y mae'r Fframwaith ar 
gyfer Economi'r Nos yn ei wneud ar hyn o bryd. At hynny, codwyd yr angen i 
weithredu ar sail tystiolaeth, er enghraifft, darparu tystiolaeth o effeithiolrwydd 
cosbau penodedig a chyrsiau addysgol ar alcohol er mwyn lleihau niwed sy'n 
gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau. Roedd ymatebwyr o'r farn y byddai'n 
ddefnyddiol cynnwys enghreifftiau ychwanegol o ymyriadau lleol effeithiol fel Cynllun 
'Night Safe' yn Wrecsam. 
 
Roedd hefyd nifer o ddogfennau deddfwriaethol a sbardunau polisi yr awgrymwyd y 
dylid eu hychwanegu at y Fframwaith presennol. Roedd y rhain yn cynnwys 
cyfeiriadau at: 
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 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015)2 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014)3  

 Changing Scotland's Relationship with Alcohol: A Framework for Action 
(2009)4 

 A Drinking Nation (2010)5 

 Safeguarding Children from Sexual Exploitation (2009)6 

 Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed - Cynllun Cyflawni (2016-2018)7 

 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona (2014)8 

Crynodeb 

Ar y cyfan, ystyriwyd bod y Fframwaith diwygiedig ar gyfer Economi'r Nos yn 
ddefnyddiol o ran cynnig arweiniad i randdeiliaid sydd ynghlwm wrth economi'r nos, 
yn enwedig o ran y cyd-destun deddfwriaethol a datblygu cynlluniau yn y dyfodol. 
Fodd bynnag, cwestiynwyd y Fframwaith diwygiedig ar gyfer Economi'r Nos o ran sut 
y gellid cyflawni'r cynlluniau a'r strategaethau yn yr hinsawdd economaidd bresennol. 
 
Roedd yr ymatebwyr yn cytuno ei bod yn bwysig datblygu cydweithredu 
amlasiantaethol a rhannu data ymhlith ystod eang o randdeiliaid. Awgrymwyd 
cynnwys y sector gwirfoddol a phrifysgolion fel rhanddeiliaid allweddol ychwanegol i 
gydweithio â nhw. Cefnogwyd arallgyfeirio'r Fframwaith ar gyfer Economi'r Nos ond y 
dylid rhoi mwy o sylw i unigolion â nodweddion gwarchodedig fel defnyddwyr 
cadeiriau olwyn, gweithwyr rhyw, pobl ddigartref a phlant. Cytunai ymatebwyr o'r 
sector iechyd y byddai isafbris am alcohol a chyfyngu ar argaeledd alcohol yn 
chwarae rhan bwysig wrth gymryd camau ataliol; fodd bynnag, roedd y diwydiant 
alcohol yn anghytuno. Cafodd iechyd y cyhoedd ei hyrwyddo gan y sector iechyd fel 
y pumed amcan trwyddedu ond nid oedd y diwydiant alcohol o'r un farn.  
 
Awgrymwyd y dylid cyflwyno mesurau atal ac ataliol fel codi ymwybyddiaeth a mynd 
i'r afael ag yfed cyn mynd allan a goryfed mewn pyliau ac ehangu arnynt. Hefyd 
soniodd yr ymatebwyr am y sbardunau polisi, rhoddwyd enghreifftiau o brosiectau 
lleol i'w cynnwys fel enghreifftiau o arfer gorau ac awgrymwyd deddfwriaeth a 
mentrau cenedlaethol a rhyngwladol eraill i'w hystyried yn y Fframwaith ar gyfer 
Economi'r Nos. 
  

                                                        
2
 Llywodraeth Cymru. 2015. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted 
3
 Llywodraeth Cymru. 2014. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014. 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_we.pdf  
4
 Llywodraeth yr Alban. 2009. Changing Scotland's Relationship with Alcohol: A Framework for 

Action. http://www.gov.scot/Resource/Doc/262905/0078610.pdf 
5
 Alcohol Concern. 2010. A drinking nation? Wales and alcohol. 

https://www.alcoholconcern.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=80281144-8324-49b2-b7d6-
9c9c1a4ad161  
6
 Llywodraeth EM. 2009. Safeguarding Children from Sexual Exploitation (2009. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/
eOrderingDownload/Safeguarding_CPY_from_sexual_exploitation.pdf 
7
 Llywodraeth Cymru. 2016. Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed - Cynllun Cyflawni (2016-2018). 

https://gov.wales/docs/dhss/publications/160906substance-missuse-2016-2018cy.pdf  
8
 Y Swyddfa Gartref. 2014.  Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/352562/ASB_Guidance
_v8_July2014_final__2_.pdf 
 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_en.pdf
http://www.gov.scot/Resource/Doc/262905/0078610.pdf
https://www.alcoholconcern.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=80281144-8324-49b2-b7d6-9c9c1a4ad161
https://www.alcoholconcern.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=80281144-8324-49b2-b7d6-9c9c1a4ad161
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http:/www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Safeguarding_CPY_from_sexual_exploitation.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http:/www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Safeguarding_CPY_from_sexual_exploitation.pdf
https://gov.wales/docs/dhss/publications/160906substance-missuse-2016-2018cy.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/352562/ASB_Guidance_v8_July2014_final__2_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/352562/ASB_Guidance_v8_July2014_final__2_.pdf
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Atodiad 1: Ymatebwyr i'r ymgynghoriad 

1 Catrin Jones – ymateb unigol 

2 Alcohol Concern Cymru 

3 Cymdeithas Economeg Prifysgol St Andrews 

4 Tîm Iechyd y Cyhoedd ABMU 

5 Dienw 1 

6 Penaethiaid Iechyd yr Amgylchedd Cymru 

7 Grŵp Prif Swyddogion yr Heddlu Cymru 

8 Dienw 2 

9 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Benfro 

10 Rhwydwaith Mentrau Bywyd Nos Cristnogol Bugeiliaid Stryd 

11 Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru 

12 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

13 Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

14 Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan / Tîm Iechyd y Cyhoedd Aneurin 
Bevan Gwent 

15 Cymdeithas y Siopau Cyfleustra 

16 Cyngor Sir Ceredigion 

17 Cymdeithas Masnach Gwin a Gwirodydd  

18 Cyngor Sir Ddinbych 

19 Eglwysi Ynghyd yng Nghymru 

20 Dienw 3 

21 Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru 

22 Cymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain 

23 Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru 

24 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

25 Cyngor Sir Fynwy 

26 Fforwm Trwyddedu Gwent 

27 Tîm Iechyd y Cyhoedd Gogledd Cymru 

28 Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 

29 Partneriaethau Diogelwch Cymunedol Abertawe Fwy Diogel 

30 Bwrdd Gwasanaethau Lleol a Phartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr 

31 Y Swyddfa Gartref 
 


