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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
  
Adroddiad i PWYLLGOR GWAITH A’R CYNGOR LLAWN 
  
Dyddiad 

  
21.05.2018 / 25.09.2018 
  

Pwnc I'r Cyngor fabwysiadu'r pwerau a restrir yn Atodiad 1 a 
dirprwyo'r cyfryw bwerau i'r Pennaeth Gwasanaeth 
(Rheoleiddio a Datblygu Economaidd) 

Aelod(au) Portffolio Y Cynghorydd Richard Dew 
Y Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 

Pennaeth Gwasanaeth Dylan Williams - Pennaeth Gwasanaeth (Rheoleiddio a 
Datblygu Economaidd) 
Lynn Ball - Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / 
Swyddog Monitro  

Awdur yr Adroddiad: 
Ffôn: 
E-bost: 

Mared Wyn Yaxley - Cyfreithiwr: Llywodraethu 
Corfforaethol 
Est. 2566 
mwycs@ynysmon.gov.uk 
  

  
 A - Argymhelliad / Argymhellion a Rheswm / Rhesymau 
  

1. Bod y Cyngor yn: 
1.1     Mabwysiadu'r pwerau a restrir yn Adran A Atodiad 1; 
1.2     Diwygio'r Cynllun Dirprwyo yn y Cyfansoddiad i ddirprwyo ymarfer y pwerau a 

nodir yn Adran A Atodiad 1, i'r Pennaeth Gwasanaeth (Rheoleiddio a Datblygu 
Economaidd); 

1.3     Tynnu'r pwerau a restrir yn Adran B Atodiad 1, o'r Cynllun Dirprwyo yn y 
Cyfansoddiad, sy'n dirprwyo'r Pwerau hyn i'r Pennaeth Gwasanaeth 
(Rheoleiddio a Datblygu Economaidd); 

1.4     Awdurdodi Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro i 
wneud y newidiadau angenrheidiol i'r Cynllun Dirprwyo, ac unrhyw ddiwygiadau 
canlyniadol, i adlewyrchu mabwysiadu, dirprwyo a dileu'r cyfryw bwerau; 

1.5     Awdurdodi Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro i 
wneud unrhyw newidiadau i'r Cyfansoddiad yn y dyfodol, heb orfod cael 
cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith neu'r Cyngor Llawn, lle bo'r newidiadau 
hynny o ganlyniad i newidiadau deddfwriaethol pan fo angen ychwanegu / 
newid y ddirprwyaeth i swyddogion er mwyn gweithredu'r pŵer neu'r hawliau 
ychwanegol a roddwyd i'r Cyngor dan y ddeddfwriaeth ddiwygiedig neu 
newydd. 

1.6     Diwygio'r Cynllun Dirprwyo yn y Cyfansoddiad i ddirprwyo i Bennaeth 
Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro yr hawl i: 

"Adolygu a diweddaru Cyfansoddiad y Cyngor o bryd i'w gilydd, i gynnwys unrhyw 
newidiadau achlysurol sy'n deillio o ddeddfwriaeth ddiwygiedig, deddfwriaeth sy’n 
cymryd lle un arall neu ddeddfwriaeth newydd; unrhyw ailstrwythuro o'r sefydliad 
sydd eisioes wedi ei awdurdodi fel bo’r angen ac i gynnwys dirprwyaethau newydd i 
swyddogion, sef y Pennaeth Gwasanaeth sydd â chyfrifoldeb am y gwasanaeth 
perthnasol, i gael awdurdod dirprwyedig llawn i gyflawni'r swyddogaeth ar ran y 
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Cyngor, oni bai ei bod yn fater sydd wedi ei neilltuo i’r Cyngor, Pwyllgor Gwaith neu 
Bwyllgor". 

  

B - Pa opsiynau eraill yr oeddech chi'n eu hystyried a pham wnaethoch chi eu gwrthod a 
/ neu ddewis yr opsiwn hwn? 
  
Mae gan y Cyngor yr opsiwn o wrthod mabwysiadu'r pwerau yn Adran A Atodiad 1 ond bydd 
mabwysiadu (a dirprwyo) yn galluogi'r Cyngor i weithredu ystod ehangach o ddatrysiadau. Ceir 
manylion am y pwrpasau y gellir defnyddio pob pŵer ar eu cyfer yn Atodiad 2. 
 
Mae dileu'r ddeddfwriaeth a restrir yn Adran B Atodiad 1, yn ymarfer da o safbwynt ‘cadw tŷ’ er 
mwyn dileu cyfeiriadau at ddeddfwriaeth nad oes pwrpas iddi bellach o safbwynt gofynion 
gweithredol y Cyngor. 
  
Ar hyn o bryd, mae angen cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith a'r Cyngor llawn i wneud unrhyw 
newidiadau i'r Cyfansoddiad. Mae cais yn yr adroddiad hwn i rai newidiadau cyfansoddiadol, 
megis yr un y manylir arno yn yr adroddiad hwn, gael ei ddirprwyo i'r Pennaeth Swyddogaeth 
(Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro, yn hytrach na pharatoi adroddiad ar gyfer y Pwyllgor 
Gwaith neu’r Cyngor llawn. Bydd newidiadau Cyfansoddiadol sy’n wleidyddol arwyddocaol a 
newidiadau sy’n ddewisol yn lleol yn parhau i fod yn fater i'r Cyngor llawn, ond rhoddir pŵer 
dirprwyedig i'r Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro wneud y 
newidiadau cyfansoddiadol hynny sy'n codi oherwydd deddfwriaeth newydd, ddiwygiedig neu 
ddirymedig, a bydd hyn yn yn cynnwys ychwanegu neu ddileu cyfeiriad at y ddeddfwriaeth 
honno i neu oddi ar restr y Pennaeth Gwasanaeth perthnasol o faterion dirprwyedig. Byddai 
hyn o gymorth o safbwynt llwythi gwaith swyddogion a'r Pwyllgor Gwaith / Cyngor llawn. Nid yw 
cynnwys cyfeiriad o'r fath yn y Cyfansoddiad yn gysyniad newydd; mae'n hysbys ei fod wedi'i 
gynnwys yng nghyfansoddiadau cynghorau eraill er mwyn symleiddio prosesau a sicrhau bod 
newidiadau technegol yn cael eu gweithredu mor fuan a llyfn â phosib. 
  

  
 C - Pam mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith? 
  
Gan fod yr adroddiad yn cynnwys bwriad i ddiwygio'r Cynllun Dirprwyo, sy'n rhan o'r 
Cyfansoddiad, mae’n rhaid i'r Pwyllgor Gwaith ystyried yr adroddiad hwn cyn i’r Cyngor wneud 
penderfyniad terfynol. 
 

  
 CH - a yw'r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 
llawn? 
  
Ydi, lle mae hynny'n berthnasol 
 

  

D - A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 
  
Bydd cost ymarfer y pwerau newydd / ychwanegol hyn yn dod o fewn cyllideb weithredol y 
Gwasanaeth. 
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Bydd costau posibl yn un o’r pethau a gymerir i ystyriaeth cyn i'r pwerau gael eu gweithredu a 
hynny ar sail achos fesul achos. 
  

  

D – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?                  Beth oedd eu sylwadau? 
1 

  
Prif Weithredwr / Uwch Dîm 
Aarweinyddiaeth (UDA)  
(gorfodol) 

 Trafodwyd yr Adroddiad ar 08.05.2018 – 
cefnogir y cynnig 

2 Cyllid / Adran 51 
(gorfodol) 

Rhan o 1 uchod 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(gorfodol) 

Adroddiad gan yr Adran Gyfreithiol / 
Swyddog Monitro – cefnogi’r cynnig 
  

4 Adnoddau Dynol (AD) Ddim yn berthnasol 
5 Eiddo Ddim yn berthnasol 
6 Technoleg Gwybodaeth a 

Chyfathrebu (TGCh) 
Ddim yn berthnasol 

7 Caffael Ddim yn berthnasol 
8 Sgriwtini Ddim yn berthnasol 
9 Aelodau Lleol Ddim yn berthnasol 

10 Unrhyw gyrff allanol / eraill Aelodau Portffolio / Aelodau Portffolio 
Cysgodol 

   
E - Risgiau ac unrhyw liniaru (os yn berthnasol) 

1 Economaidd Ddim yn berthnasol 
2 Gwrth-dlodi Gall ymarfer y pwerau ar sail teilyngdod yr 

amgylchiadau fod o fudd i ardaloedd 
difreintiedig 

3 Trosedd ac Anrhefn Nod rhywfaint o'r ddeddfwriaeth yn Atodiad 1 
yw mynd i'r afael â materion trosedd / 
gweithgaredd anghyfreithlon 

4 Amgylcheddol Bydd ymarfer rhai o'r pwerau sydd i'w 
dirprwyo i'r Pennaeth Gwasanaeth 
(Rheoleiddio a Datblygu Economaidd) yn 
ceisio mynd i'r afael â rhai materion 
amgylcheddol, gan gynnwys hylendid bwyd a 
lles anifeiliaid ac ati. 

5 Cydraddoldebau Ddim yn berthnasol 
6 Cytundebau Canlyniad Ddim yn berthnasol 
7 Arall Ddim yn berthnasol 

   
 F - Atodiadau: 
  
Atodiad 1: -  
Mae Adran A yn rhestru'r pwerau ychwanegol y gellir eu mabwysiadu gan y Cyngor, ac y gall 
y Pennaeth Gwasanaeth (Rheoleiddio a Datblygu Economaidd) arfer ei awdurdod 
dirprwyedig yn unol â nhw. 
Mae Adran B yn rhestru'r ddeddfwriaeth nad os angen iddi bellach fod yn rhan o awdurdod 
dirprwyedig y Pennaeth Gwasanaeth (Rheoleiddio a Datblygu Economaidd). Felly, mae'n 
ymarfer da o safbwynt cadw tŷ i ddileu’r cyfeiriadau at y rhain o’r Cyfansoddiad. 
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Atodiad 2: - Tabl sy'n crynhoi'r rhesymau dros y pwerau dirprwyedig ychwanegol. 
  

  

FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 
bellach): 
  
Dim 
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  ATODIAD 1 

Adran A: - Deddfwriaeth Ychwanegol i'w hychwanegu at y Cynllun Dirprwyo i'r Pennaeth 
Gwasanaeth (Rheoleiddio a Datblygu Economaidd): - 

Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988 - adran 141A 
Rheoliadau Biodanwydd (Labelu) 2004 
Rheoliadau Gwasanaethau Ariannol (Marchnata o Bell) 2004 
Rheoliadau Ffwr Cathod a Chŵn (Rheoli Mewnforio, Allforio a’u Rhoi ar y Farchnad) 2008 
Rheoliadau Gorfodaeth REACH 2008 
Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2011 
Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo (Cymru) 2011 
Deddf Plant a Theuluoedd 2014 - adran 91 
Rheoliadau Clefydau Moch 2014 
Rheoliadau Ffrwydron 2014 
Rheoliadau Effeithlonrwydd Ynni (Eiddo Rhent Preifat) (Cymru a Lloegr) 2015 
Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr Fflworinedig 2015 
Rheoliadau Nwyddau Pyrotechnig (Diogelwch) 2015 
Rheoliadau Offerynnau Mesur 2016 
Rheoliadau Offerynnau Pwyso An-awtomatig 2016 
Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 
Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gwybodaeth a Gofynion Cyfansoddiadol) (Cymru) 

2016 
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygiad) 2016 
Rheoliadau Casein a Chaseinadau (Cymru) 2016 
Deddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 
Rheoliadau Bwydydd Newydd (Cymru) 2017 
Rheoliadau Offer Radio 2017 
Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi ei Botelu (Cymru) (Diwygiad) 

2017 
Rheoliadau Marchnata Planhigion, Ffrwythau a Deunydd Lluosi (Cymru) 2017 
Gorchymyn Rheoli Clefydau (Cymru) (Diwygiad) (Diwygiad) 2017 
Rheoliadau Dŵr Ymdrochi (Diwygiad) (Cymru) 2017 
Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017   
Rheoliadau Cyfarpar Dosbarthu Erosolau (Diwygio) 2018 
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Safonau Diogelwch Sylfaenol) (Cymru) 2018 
Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr Fflworinedig (Diwygiad) 2018 
Gorchymyn Deddf Menter 2002 (Rhan 9 Cyfyngiadau ar Ddatgelu Gwybodaeth) (Manyleb) 

2018 
Rheoliadau Llaeth Anwedd a Llaeth Sych (Cymru) 2018 
Rheoliadau Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2018 
Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 
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Adran B: - Deddfwriaeth i'w thynnu o'r Cynllun Dirprwyo i'r Pennaeth Gwasanaeth 
(Rheoleiddio a Datblygu Economaidd): - 
  
Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Cymru) 2006 
Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Rhif 2) (Cymru) 2011 
Rheoliadau Cronfa Ddata Gwartheg 1998 
Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2008 
Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2009 
Rheoliadau Clefyd Pothellog y Moch (Cymru) 2009 
Rheoliadau Offerynnau Pwyso An-awtomatig (Gofynion EEC) 1995 
Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo 2010 
Rheoliadau Cemegol (Peryglon, Gwybodaeth a Phecynnu ar gyfer Cyflenwi) 1994 
Deddf Llongau Masnachol 1979 mewn perthynas â: - 
Rheoliadau Llongau Masnachol (Pwyso Cerbydau Nwyddau a Chargo arall) 1988 
Deddfau Petrolewm (Rheoleiddio) 1928 a 1936 
Rheoliadau Diwygio Cyflenwadau Dŵr Preifat 2016 
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ATODIAD 2 
  

Enw'r Ddeddfwriaeth Effaith y Ddeddfwriaeth 

Deddf Cyfiawnder Troseddol 
1988 - adran 141A 

Gwerthu cyllyll a rhai nwyddau gyda llafn neu bwynt miniog i bobl 
dan 16 oed 

Rheoliadau Biodanwydd 
(Labelu) 2004 

Maent yn darparu mecanwaith ble gall awdurdodau pwysau a 
mesurau orfodi'r gofynion labelu ar gyfer biodanwyddau. 

Rheoliadau Gwasanaethau 
Ariannol (Marchnata o Bell) 
2004 

Gwarchod defnyddwyr sy'n prynu cynhyrchion a gwasanaethau 
'o bell' 

Rheoliadau Ffwr Cathod a 
Chŵn (Rheoli Mewnforio, 
Allforio a’u Rhoi ar y Farchnad) 
2008 

Gwahardd rhoi ar y farchnad a mewnforio i mewn i, neu allan o’r 
UE, ffwr cathod a chŵn, a chynhyrchion sy'n cynnwys ffwr o'r 
fath. 

Rheoliadau Gorfodaeth 
REACH (Cofrestru, 
Gwerthuso, Awdurdodi a 
Chyfyngu a’r Gemegolion) 
2008 

Mae'n creu cyfundrefn orfodaeth ar gyfer y Rheoliad Ewropeaidd 
sy'n ymwneud â Chofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu 
ar Gemegolion (REACH) 

Gorchymyn Moch (Cofnodi, 
Adnabod a Symud) (Cymru) 
2011 

Diweddaru'r rheoliadau blaenorol 

Rheoliadau Labelu Cig Eidion 
a Chig Llo (Cymru) 2011 

Diweddaru'r rheoliadau blaenorol 

Deddf Plant a Theuluoedd 
2014 - adran 91 

Bod person 18 oed neu hŷn sy'n prynu neu'n ceisio prynu tybaco 
neu bapurau sigaréts ar ran unigolyn o dan 18 oed yn cyflawni 
trosedd 

Rheoliadau Clefydau Moch 
2014 

Darpariaethau ar gyfer rheoli clefyd pothellog y moch 

Rheoliadau Ffrwydron 2014 Deddfwriaeth ddiwygiedig sy'n rheoli’r modd y cyhoeddir 
trwyddedau ar gyfer awdurdodi storio ffrwydron 

Rheoliadau Effeithlonrwydd 
Ynni (Eiddo Rhent Preifat) 
(Cymru a Lloegr) 2015 

Mae'r Rheoliadau hyn yn cyflwyno mesurau i wella 
effeithlonrwydd ynni rhai eiddo rhent preifat yng Nghymru a 
Lloegr 

Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr 
Fflworinedig 2015 

Mae'r Rheoliadau'n mynd i'r afael â defnyddio nwyon tŷ gwydr 
fflworinedig (nwy F) ac yn effeithio ar unrhyw un sy'n: 

• cynhyrchu, gwerthu, defnyddio neu’n cynnal a chadw cyfarpar 
sy'n cynnwys nwy F, megis 
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systemau oeri ac aerdymheru, toddyddion neu aerosolau, 

• yn cynhyrchu neu'n gwerthu nwy F, ac 

• yn mewnforio neu’n allforio nwy F, neu offer sy'n cynnwys nwy 
F, i mewn i’r UE neu allan ohoni 

Rheoliadau Nwyddau 
Pyrotechnig (Diogelwch) 2015 

Maent yn cyflwyno â darpariaethau newydd ar gyfer olrhain yn 
well unrhyw nwyddau pyrotechnig. 

Rheoliadau Offerynnau Mesur 
2016 

Diweddaru deddfwriaeth bresennol 

Rheoliadau Offerynnau Pwyso 
An-awtomatig 2016 

Diweddaru deddfwriaeth bresennol 

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 
2016 

Gwneud darpariaeth mewn perthynas â thenantiaethau a 
thrwyddedau sy'n rhoi’r hawl i feddiannu annedd fel cartref, gan 
gynnwys darpariaeth sy'n sefydlu dau fath o gontract at ddiben 
rhentu cartrefi 

Rheoliadau Bwyd ar gyfer 
Grwpiau Penodol (Gwybodaeth 
a Gofynion Cyfansoddiadol) 
(Cymru) 2016 

Diweddaru'r ddeddfwriaeth bresennol 

Rheoliadau Hylendid Bwyd 
(Cymru) (Diwygio) 2016 

Diweddaru'r ddeddfwriaeth bresennol 

Rheoliadau Casein a 
Chaseinadau (Cymru) 2016 

Diweddaru'r ddeddfwriaeth bresennol 

Deddf Iechyd Cyhoeddus 
(Cymru) 2017 

Darpariaethau Iechyd Cyhoeddus gan gynnwys: 

Ysmygu 

• yn ei gwneud yn drosedd i ysmygu mewn mannau penodol a 
cherbydau, gan gynnwys llawer o leoliadau awyr agored, gydag 
awdurdodau lleol yn cael eu dynodi'n awdurdodau gorfodi 

• yn darparu ar gyfer cofrestr orfodol o fanwerthwyr cynhyrchion 
tybaco a nicotin, gan ei gwneud yn drosedd i unrhyw un werthu 
nicotin neu gynhyrchion tybaco oni bai eu bod ar y gofrestr 

• yn golygu ei bod yn drosedd rhoi tybaco, papurau sigaréts neu 
gynhyrchion nicotin i bobl dan 18 oed 

Aciwbigo, tyllu corff, electrolysis a thatŵio 

Mae'n golygu bod angen i unrhyw un sy'n cyflawni unrhyw un o'r 
gweithgareddau hyn yn ystod busnes sydd i'w drwyddedu.  

Tyllu rhannau personol o’r corff 
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Mae'n ei gwneud yn drosedd i dyllu neu wneud trefniadau i dyllu 
rhannau personol o gorff unrhyw berson dan 18 oed yng 
Nghymru. 

Rheoliadau Dŵr Mwynol 
Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr 
Yfed wedi ei Botelu (Cymru) 
(Diwygio) 2017 

Diweddaru deddfwriaeth bresennol 

Rheoliadau Marchnata 
Planhigion, Ffrwythau a 
Deunydd Lluosi (Cymru) 2017 

Diweddaru deddfwriaeth bresennol 

Gorchymyn Rheoli Haint 
(Cymru) (Diwygiad) (Diwygiad) 
2017 

Diweddaru deddfwriaeth bresennol 

Rheoliadau Dŵr Ymdrochi 
(Diwygiad) (Cymru) 2017 

Diweddaru deddfwriaeth bresennol 

Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr 
Preifat (Cymru) 2017   

Diweddaru deddfwriaeth bresennol 

Rheoliadau Bwydydd Newydd 
(Cymru) 2017 

Daw'r Rheoliadau i rym ar 1 Ionawr 2018 ac maent yn darparu ar 
gyfer gweithredu a gorfodi Rheoliad UE 2015/2283 o 25 
Tachwedd 2015 ar fwydydd newydd.  

Mae rheoliad 3 yn gwneud awdurdodau bwyd yn gyfrifol am 
orfodi'r Rheoliadau. 

Mae rheoliad 6 yn dirymu Rheoliadau Bwydydd Newydd a 
Chynhwysion Bwyd Newydd 1997 (1997: 1335), Rheoliadau 
Bwydydd Newydd a Chynhwysion Bwyd Newydd (Ffioedd) 1997 
(1997: 1336) a Rheoliadau Ensymau Bwyd (Cymru) 2009 (2009: 
3377). 

Rheoliadau Offer Radio 2017 Daeth y Rheoliadau hyn i rym ar 26 Rhagfyr 2017 gan ad-drefnu 
Cyfarwyddeb 2014/53 / UE Senedd Ewrop a'r Cyngor ar 16 Ebrill 
2014 ar gysoni cyfreithiau'r Aelod-wladwriaethau sy'n ymwneud 
â darparu offer radio ar y farchnad a diddymu Cyfarwyddeb 
1999/5 / EC (OJ L 153, 22.5.2014, tud.62). 

Mae'r Gyfarwyddeb yn diddymu ac yn disodli Cyfarwyddeb 
1999/5 / EC Senedd Ewrop a'r Cyngor ar 9 Mawrth 1999 mewn 
perthynas ag offer radio ac offer terfynell telathrebu a chydnabod 
eu cydymffurfiaeth (OJ L 91, 7.4.1999, t.10) a weithredwyd yn y 
Deyrnas Unedig dan Reoliadau Offer Radio a Therfynellau 
Telathrebu 2000 (2000: 730). Mae'r Rheoliadau hyn yn dirymu 
ac yn disodli OS 2000: 730, ac mae’r holl bwerau ac ati yn 
parhau i fodoli gan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987 

Mae rheoliad 55 yn dynodi 'awdurdod pwysau a mesurau' fel yr 
awdurdod sy’n goruchwylio’r farchnad ac yn dweud bod raid iddo 
wneud trefniadau digonol ar gyfer goruchwylio’r farchnad o dan y 
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Rheoliadau hyn a RAMS (i’r graddau y mae’n ymwneud ag offer 
radio).  Mae rheoliad 56 yn gosod dyletswydd o orfodaeth ar 
yr awdurdod pwysau a mesurau. 

Rheoliadau Cyfarpar 
Dosbarthu Erosolau (Diwygio) 
2018 
 

Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 12 Chwefror 2018 ac maent yn 
diwygio Rheoliadau Cyfarpar Dosbarthu Erosolau 2009 (OS 
2009: 2824).   

Roedd Rheoliadau 2009 yn ad-drefnu Cyfarwyddeb y Cyngor 
75/324 / EEC ac mae’r Gyfarwyddeb honno wedi'i diwygio gan 
Gyfarwyddeb y Comisiwn (UE) 2016/2037.   Mae'r diwygiadau 
hyn yn cynyddu'r pwysau mwyaf posibl a ganiateir mewn rhai 
mathau o gyfarpar dosbarthu erosolau ac yn golygu bod y  
gofynion labelu ar gyfer cyfarpar dosbarthu erosolau yn cyd-fynd 
â’r gofynion yn Rheoliad (EC) Rhif 1272/2008 sy’n ymwneud â 
chategoreiddiad, labelu a phecynnu sylweddau a 
chymysgeddau.   

Gwnaed Rheoliadau 2009 o dan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 
1987 sy'n gosod dyletswydd o orfodaeth ar awdurdodau 
Pwysau a Mesurau lleol. 

  

Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid 
(Safonau Diogelwch Sylfaenol) 
(Cymru) 2018 

Daw'r rheoliadau hyn i rym ar 6 Chwefror 2018  

Mae’r Rheoliadau yng Nghymru mewn perthynas â bwyd 
anifeiliaid, yn ad-drefnu Erthygl 21 o Gyfarwyddeb y Cyngor 
2013/59 / Euratom sy'n gosod safonau diogelwch sylfaenol ar 
gyfer diogelu rhag y peryglon sy'n deillio o fod yn agored i 
ymbelydredd ïoneiddio, ac yn diddymu Cyfarwyddebau 89/618 / 
Euratom, 90 / 641 / Euratom, 96/29 / Euratom, 97/43 / Euratom 
a 2003/122 / Euratom.  

Mae'r rheoliadau hefyd yn gwneud newidiadau i Reoliadau Bwyd 
Anifeiliaid (Hylendid, Samplu ac ati a Gorfodaeth) (Cymru) 2016 
(OS 2016: 387) a Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol mewn 
perthynas â Bwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009 OS 2009: 
3376) o ran rhybuddion gwella a rhybuddion gwahardd. 

  

Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr 
Fflworinedig (Diwygiad) 2018 

Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 22 Chwefror 2018, ond gyda rhai 
eithriadau a ddaw i rym ar 1 Ebrill 2018.  Mae'r Rheoliadau yn 
gwneud diwygiadau sylweddol i Reoliadau Nwyon Tŷ Gwydr 
Fflworinedig 2015 (OS 2015: 310 sy'n cael eu gorfodi gan 
awdurdodau lleol.   

Maent yn diweddaru Rheoliadau 2015 i gynnwys cyfeiriadau at 
nifer o Reoliadau Gweithredu'r Comisiwn a fabwysiadwyd ers i 
Reoliadau 2015 ddod i rym.  Yn benodol, ymgorfforir Atodlenni 
newydd, sef rhifau 4 a 5 sy'n darparu mecanweithiau ar gyfer 
cosbau sifil y gall awdurdodau gorfodi fynnu arnynt. 
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Gorchymyn Deddf Menter 
2002 (Rhan 9 Cyfyngiadau ar 
Ddatgelu Gwybodaeth) 
(Manyleb) 2018 

  

Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 6 Ebrill 2018 ac mae'n 
ychwanegu at y Rhestr yn Atodlen 15, Deddf Menter 2002.   

Gellir datgelu gwybodaeth benodol i orfodwyr deddfwriaeth a 
restrir yn yr Atodlen honno.  Mae'r Gorchymyn hwn yn ymwneud 
â dwy set o Reoliadau a orfodir gan OFGEM. 

Rheoliadau Llaeth Anwedd a 
Llaeth Sych (Cymru) 2018 

Diweddaru deddfwriaeth bresennol 

Rheoliadau Jam a 
Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 
2018 

Diweddaru deddfwriaeth bresennol 

Deddf Cartrefi Symudol 
(Cymru) 2013               

Mae'n ymwneud â charafannau preswyl parhaol. Mae'r Ddeddf 
yn caniatáu i'r awdurdod lleol wella rheoleiddio o fewn y 
diwydiant, i wella amodau ar safleoedd cartrefi symudol ac i 
sicrhau bod hawliau trigolion yn cael eu gwarchod yn well. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


