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Rhan 1 - Memorandwm Esboniadol

1 Disgrifiad

1.1 Mae Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) (‘y Bil’) yn gweithredu cynigion 
Llywodraeth Cymru i symleiddio’r gweithdrefnau ar gyfer gwneud a gorfodi is-
ddeddfau awdurdodau lleol. 

1.2 Yn ogystal â chadw a gwella’r broses gyfredol ar gyfer is-ddeddfau y mae gofyn 
i Weinidogion Cymru eu cadarnhau, mae’r Bil hefyd yn cyflwyno gweithdrefn 
amgen, sy’n cael gwared ar y gofyniad i Weinidogion Cymru gadarnhau is-
ddeddfau priodol.

1.3 Yn ogystal, mae’r Bil yn cynnig dull amgen, mwy effeithlon, i awdurdodau lleol 
orfodi is-ddeddfau drwy gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig.

1.4 Yn olaf, mae’r Bil hefyd yn diwygio ac yn cydgrynhoi’r darpariaethau cyfredol ar 
is-ddeddfau yn adrannau 235 i 238 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Cam yw 
hyn i gyfeiriad datblygu Llyfr Statud i Gymru ac mae’n sicrhau bod y 
darpariaethau deddfwriaethol allweddol ynghylch gwneud, cadarnhau a gorfodi 
is-ddeddfau yng Nghymru ar gael mewn un deddfiad. 

2 Y cefndir deddfwriaethol

2.1 Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru y cymhwysedd deddfwriaethol i wneud 
darpariaeth ar gyfer is-ddeddfau, ac mewn perthynas â hwy, yn rhinwedd y 
pwnc sy’n ymwneud â phwerau a dyletswyddau awdurdodau lleol a’u haelodau 
a’u swyddogion o dan bennawd llywodraeth leol yn Atodlen 7, pwnc 12 o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru y 
cymhwysedd deddfwriaethol hefyd i wneud y darpariaethau hyn yn unol ag 
adran 108(4),(5) a (7) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Yn ogystal, mae gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru y cymhwysedd deddfwriaethol i wneud 
darpariaeth ar gyfer gweithdrefn awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol yng 
Nghymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru i wneud a gorfodi is-ddeddfau yn 
rhinwedd y pynciau sy’n ymwneud â chefn gwlad a mannau agored (gan 
gynnwys dynodi a rheoleiddio’r parciau cenedlaethol ac ardaloedd o harddwch 
naturiol eithriadol), cadwraeth natur a safleoedd o ddiddordeb gwyddonol 
arbennig o dan bennawd yr amgylchedd yn Atodlen 7, pwnc 6 o Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006.
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2.2 Atgynhyrchir Atodlen 7, pwnc 12 o Ddeddf Llywodraeth Cymru isod. Nid yw ar 
gael yn Gymraeg gan mai dyfyniad o ddeddfwriaeth nad yw wedi ei gwneud yn 
Gymraeg ydyw.

Local Government

12. Constitution, structure and areas of local authorities.  Electoral 
arrangements for local authorities.  Powers and duties of local authorities and 
their members and officers.  Local government finance.  ’Local authorities’ does 
not include police authorities.

Exceptions –

Local government franchise.
Electoral registration and administration.
Registration of births, marriages, civil partnerships and deaths.
Licensing of sale and supply of alcohol, provision of entertainment and late 
night refreshment.
Anti-social behaviour orders.
Local land charges, apart from fees.
Sunday trading.
Provisions of advice and assistance overseas by local authorities in connection 
with carrying on there local government activities.  
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2.3 Atgynhyrchir Adran 108 o Ddeddf Llywodraeth Cymru isod. Nid yw ar gael yn 
Gymraeg gan mai dyfyniad o ddeddfwriaeth nad yw wedi ei gwneud yn 
Gymraeg ydyw.

Legislative Competence

(1) Subject to the provisions of this Part, an Act of the Assembly may make any 
provision that could be made by an Act of Parliament.

(2) An Act of the Assembly is not law so far as any provision of the Act is outside 
of the Assembly’s legislative competence.

(3) A provision of an Act of the Assembly is within the Assembly’s legislative 
competence only if it falls within subsection (4) or (5).

(4) A provision of an Act of the Assembly falls within this subsection if-
(a) it relates to one or more of the subjects listed under any of the headings 

in Part 1 of Schedule 7 and does not fall within any of the exceptions 
specified in that  Part of that Schedule (whether or not under that 
heading or any of those headings), 
and

(b) it neither applies otherwise than in relation Wales.

(5) A provision of an Act of the Assembly falls within this subsection if -
(a) it provides for the enforcement of a provision (of that or any other Act of the 

Assembly) which falls within subsection (4) or a provision of an Assembly 
Measure or it is otherwise appropriate for making such a provision 
effective,
 or

(b) is otherwise incidental to, or consequential on, such a provision.

(6) But a provision which falls within subsection (4) or (5) is outside the 
Assembly’s legislative competence if -
(c) it breaches any of the restrictions in Part 2 of Schedule 7, having regard 

to any exception in Part 3 of that Schedule from those restrictions,
(d) it extends otherwise than in only to England and Wales,

 or
(e) it is incompatible with the Convention rights of Community law.

(7) For the purposes of this section the question whether a provision of an Act 
of the Assembly relates to one or more of the subjects listed in Part 1 of 
Schedule 7 (or falls within any of the exceptions specified in that Part of that 
Schedule) is to be determined by reference to the purpose of the provision, 
having regard (amongst other things) to its effect in all the circumstances.
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2.4 Atgynhyrchir Atodlen 7, pwnc 6 o Ddeddf Llywodraeth Cymru isod. Nid yw ar 
gael yn Gymraeg gan mai dyfyniad o ddeddfwriaeth nad yw wedi ei gwneud yn 
Gymraeg ydyw.

Environment

Environmental protection, including pollution, nuisances and hazardous 
substances.  Collection, management and disposal of waste.  Land drainage 
and land improvement.  Countryside and open spaces (including the 
designation and regulation of national parks and areas of outstanding natural 
beauty).  Nature conservation and sites of special scientific interest.  Protection 
of natural habitats, coast and marine environment (including seabed).  
Biodiversity.  Genetically modified organisms.  Small holdings and allotments.  
Common land.  Town and village greens.  Burial and cremation [except 
coroners’ functions].

3 Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir ei chael

Y cefndir

3.1 Roedd Pennod 8; ‘Sicrhau gwelliant ym mherfformiad llywodraeth leol a 
chryfhau’r cyfrifoldeb amdano’ o’r Datganiad Polisi Llywodraeth Leol ‘Rhannu 
Cyfrifoldeb’, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2007, yn cynnwys ymrwymiad o dan 
y pennawd ‘lleihau biwrocratiaeth’ i ‘ystyried ac ymgynghori ynglŷn â 
newidiadau posibl i symleiddio’r broses ar gyfer gwneud is-ddeddfau 
llywodraeth leol yng Nghymru’. 

3.2 Mae llawer o awdurdodau’n parhau i weithredu is-ddeddfau sydd wedi bodoli 
ers degawdau, mewn un enghraifft ddiweddar, roedd awdurdod yn adolygu is-
ddeddfau parciau a gyflwynwyd cyn 1976.  Mae’r angen am is-ddeddfau wedi 
newid dros y blynyddoedd, erbyn hyn, mae deddfwriaeth megis y gorchmynion 
rheoli cŵn o dan Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 wedi 
disodli’r defnydd o is-ddeddfau yn y maes hwn. Mae yna nifer fawr o bwerau is-
ddeddfu, fodd bynnag, sy’n parhau i gynnig dull effeithiol a hyblyg o ymdrin â 
gwahanol broblemau lleol. 

3.3 Ym mis Mehefin 2010, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar y 
gweithdrefnau ar gyfer gwneud, cadarnhau a gorfodi is-ddeddfau awdurdodau 
lleol. Roedd hyn yn gyfle i gasglu safbwyntiau’r prif randdeiliaid ar y cynigion i 
symleiddio’r broses o wneud is-ddeddfau a hefyd i gael adborth ar sut y mae’r 
broses yn gweithio ar hyn o bryd. Mae Adran 4 yn ymdrin â’r ymatebion i’r 
ymgynghoriad hwnnw, ac maent yn taflu goleuni defnyddiol ar y broses is-
ddeddfu yng Nghymru.

3.4 Er nad oes ffigurau pendant ar gael, amcangyfrifir bod Gweinidogion Cymru 
wedi cadarnhau 4 - 5 o is-ddeddfau newydd, ar gyfartaledd, ym mhob un o’r
pum mlynedd ddiwethaf.  Dywedodd nifer o awdurdodau lleol eu bod yn 
anfodlon gwneud is-ddeddfau newydd neu ddiweddaru rhai nad ydynt yn 
berthnasol bellach gan y gall gymryd amser anghymesur i gael cadarnhad gan 
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Weinidogion Cymru. Gallai hynny fod wedi arwain at sefyllfaoedd lle nad yw 
materion iechyd a diogelwch yn cael eu rheoleiddio, o bosibl, a niwsans 
parhaus i gymunedau lleol.

3.5 Caiff y broses ar gyfer gwneud is-ddeddfau ei nodi mewn deddfwriaeth 
sylfaenol, felly mae gofyn creu deddfwriaeth sylfaenol er mwyn diwygio’r broses 
a’i symleiddio.

Amcanion

3.6 Prif amcan polisi y Bil yw grymuso awdurdodau lleol i berchnogi’r deddfau lleol y 
maent hwy yn y sefyllfa orau i’w creu. Bydd y ddeddfwriaeth hon yn effeithio ar 
awdurdodau unedol, awdurdodau’r parciau cenedlaethol a chynghorau 
cymuned a thref. Bydd y rhain yn elwa ar ddull llai biwrocrataidd a mwy 
cymesur o wneud a gorfodi rhai is-ddeddfau. Bydd cymunedau ar eu hennill gan 
y gallai hyn arwain at ymdrin â materion lleol a’r problemau y mae gofyn 
cyflwyno is-ddeddfau ar eu cyfer yn gyflymach, ynghyd â chyflwyno dull mwy 
cyson o ymgynghori yn ystod y broses o greu is-ddeddf. Y fantais i Lywodraeth 
Cymru fydd gostyngiad bychan yn y gwaith gweinyddol sy’n gysylltiedig â 
chadarnhau is-ddeddfau.

3.7 Nod y Bil yw symleiddio’r weithdrefn ar gyfer gwneud is-ddeddfau, yn bennaf 
drwy gael gwared ar y gofyniad i Weinidogion Cymru gadarnhau is-ddeddfau 
newydd penodol. Barn Llywodraeth Cymru, a barn a gadarnhawyd yn ystod y 
broses ymgynghori, yw mai ychydig o werth, os o gwbl, y mae’r broses sy’n 
arwain at gadarnhad Gweinidogion Cymru yn ei ychwanegu at yr ystyriaethau 
a’r penderfyniadau y mae’n briodol eu gwneud yn lleol. Yr unig beth y mae’n ei 
wneud yw ychwanegu haen weinyddol arall ac arafu’r broses.

3.8 Fodd bynnag, er bod hyn yn berthnasol i nifer o is-ddeddfau sy’n ymdrin â 
materion lleol a phenodol iawn, gall rhai is-ddeddfau megis y rhai sy’n ymdrin 
â’r amgylchedd neu gyflogi plant fod yn ddadleuol, gyda goblygiadau ehangach. 
Roedd yr ymatebwyr i’r ymgynghoriad yn cytuno ei bod yn ddoeth parhau i roi 
rôl i Weinidogion Cymru yn yr achosion hyn. Am y rheswm hwn bydd yna 
broses ddeuol ar gyfer creu is-ddeddfau yng Nghymru, a’u dwyn i rym, ac mae’r 
Bil yn cadw’r weithdrefn gadarnhau gyfredol mewn perthynas â’r is-ddeddfau 
hynny lle penderfynir bod gofyn eu cadarnhau.  

3.9 Er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu cynnwys yn y broses o greu is-ddeddfau, 
bydd gofyn i’r awdurdodau lleol ymgynghori, ar gamau allweddol yn y broses o 
wneud is-ddeddfau, ag unrhyw bersonau y maent yn ystyried y gallent fod â 
diddordeb, neu y gallai’r is-ddeddf effeithio arnynt. Mae hyn yn gydnaws â 
swyddogaeth awdurdodau lleol o fod yn arweinwyr cymunedol, yn sicrhau bod 
pobl ar lawr gwlad yn chwarae rhan yn y broses is-ddeddfu ac yn gwella 
ymwybyddiaeth awdurdodau o anghenion eu cymunedau. Er mwyn sicrhau 
cysondeb, bydd y gofynion hyn i ymgynghori yn berthnasol i bob is-ddeddf, p’un 
a oes angen i Weinidogion Cymru ei chadarnhau ai peidio.

3.10 Yn ogystal, er mwyn helpu i sicrhau mai dim ond pan fo hynny’n briodol y mae 
is-ddeddfau’n cael eu defnyddio, mae’r Bil arfaethedig yn ceisio sicrhau bod yr 
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awdurdod, cyn dechrau’r broses o wneud is-ddeddf, yn cynnal ymgynghoriad 
cychwynnol gydag unrhyw berson y mae’r mater dan sylw’n effeithio arno er 
mwyn penderfynu ai is-ddeddf yw’r ateb mwyaf priodol. Bydd hynny’n arwain at 
ddatganiad sy’n amlinellu’r broblem, yn rhoi crynodeb o farn y gymuned ac yn 
nodi’r penderfyniad a wnaed a’r rhesymeg y tu ôl i’r penderfyniad hwnnw.

3.11 Cadarnhaodd yr ymgynghoriad yn 2010 nad oedd y broses o orfodi is-ddeddfau 
wedi bod yn arbennig o effeithiol yn y gorffennol. Un o amcanion polisi pwysig y
ddeddfwriaeth hon yw darparu dull mwy uniongyrchol ac effeithiol o orfodi 
camau na’r un a gynigir ar hyn o bryd drwy’r Llysoedd Ynadon, drwy ddefnyddio 
hysbysiadau cosb benodedig. 

3.12 Profwyd bod yr hysbysiadau cosb benodedig yn ddull gorfodi effeithiol ar gyfer 
nifer o fân droseddau yn ogystal â bod yn ddull effeithiol o newid ymddygiad. 
Mae hyn mewn gwrthgyferbyniad â’r sefyllfa bresennol lle mae’r awdurdodau 
lleol wedi dweud nad yw’r is-ddeddfau’n cael eu gorfodi ar y cyfan o ganlyniad 
i’r amser a’r ymdrech anghymesur sy’n gysylltiedig â dwyn y troseddwyr 
gerbron y llys.  

3.13 Gwelwyd bod llawer o awdurdodau lleol, wrth weithredu Deddf Cymdogaethau 
Glân a’r Amgylchedd 2005, wedi manteisio ar y pŵer i gyhoeddi hysbysiadau 
cosb benodedig ac yn eu defnyddio’n llwyddiannus. Maent yn ymddwyn yn 
gyfrifol trwy ddefnyddio’r pwerau yn gywir, yn gymesur ac yn gyfreithlon, sy’n 
hynod bwysig. Ar hyn o bryd, mae pedwar ar bymtheg o blith y ddau awdurdod 
ar hugain yn gweithredu prosesau hysbysiad cosb benodedig mewn perthynas 
ag ymddygiad sy’n creu niwsans, megis sbwriel, baeddu gan gŵn, graffiti, codi 
posteri’n anghyfreithlon a sŵn. O ganlyniad, nid yw’n debygol y byddai yna 
unrhyw gostau ychwanegol sylweddol i awdurdodau lleol o ganlyniad i 
fabwysiadu hysbysiadau cosb benodedig at y diben hwn.

3.14 Bydd hysbysiadau cosb benodedig hefyd yn lleddfu’r pwysau ar y Llysoedd 
Ynadon, a gall yr awdurdodau lleol ddefnyddio unrhyw arian a godir i wella’r 
broses o weinyddu a gorfodi’r is-ddeddfau. Yn ôl y ffurflenni a gesglir gan 
Lywodraeth Cymru bob blwyddyn, casglodd Awdurdodau Lleol Cymru 
gyfanswm o £116,075 yn 2010-11 drwy hysbysiadau cosb benodedig am dorri 
is-ddeddfau amgylcheddol, gan gynnwys taflu sbwriel.

3.15 Er bod y rhai a ymatebodd i’r broses ymgynghori yn cydnabod manteision 
hysbysiadau cosb benodedig, roeddent hefyd yn dymuno cadw’r weithdrefn 
bresennol o ddefnyddio’r Llysoedd Ynadon. Mae’r Bil felly yn rhoi’r dewis i 
awdurdodau lleol o ddefnyddio hysbysiadau cosb benodedig er mwyn gorfodi’r 
is-ddeddfau hynny a restrir yn y Bil fel rhai y gellir eu gorfodi drwy hysbysiadau 
cosb benodedig. 

3.16 Bydd y Bil yn galluogi is-ddeddfau awdurdodau lleol i ddod yn ddull rheoleiddio 
mwy effeithiol. Dylai’r weithdrefn amgen alluogi awdurdodau lleol i ymateb yn 
gyflymach i faterion lleol, a bydd hysbysiadau cosb benodedig yn darparu dull 
gorfodi mwy effeithlon. Gallai is-ddeddfau dargedu unigolion neu grwpiau o 
bobl. Gallent hefyd dargedu busnesau megis marchnadoedd, safleoedd 
difyrion, perchnogion cerbydau hacnai, ymysg busnesau eraill. Dylai’r holl 
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grwpiau targed hyn weithredu’n fwy cyfrifol a chyda pharch at bobl eraill yn eu 
cymunedau o ganlyniad i is-ddeddfau sy’n berthnasol ac yn gyfredol, ac yr 
ymgynghorwyd arnynt.

3.17 Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol fydd sicrhau ei fod yn gweithredu o fewn ei bwerau 
a bod yr is-ddeddfau’n cael eu drafftio a’u gwneud yn briodol. Yr un fath ag ar 
hyn o bryd, mater i’r llysoedd yn y pen draw fydd unrhyw her i gyfreithlondeb is-
ddeddfau a wneir gan awdurdodau lleol.

Cynllun gweithredu a chyflawni manwl

3.18 Nodir prif elfennau’r ddeddfwriaeth ar wyneb y Bil. Mae yna ddarpariaeth i 
Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau statudol er mwyn hwyluso 
gweithrediad y cynigion. Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu cyhoeddi 
canllawiau i helpu awdurdodau i gwrdd â gofynion y Bil. Bydd dyletswydd 
statudol ar awdurdodau lleol i ystyried canllawiau Gweinidogion Cymru. Bydd y 
canllawiau, er enghraifft, yn cynorthwyo awdurdodau lleol i gynnal 
ymgynghoriad priodol ac effeithiol cyn penderfynu gwneud is-ddeddf, ac o ran 
defnyddio hysbysiadau cosb benodedig.

Cwmpas tiriogaethol 

3.19 Mae’r Bil yn berthnasol i Gymru. Mae’n gymwys i Gymru gyfan, ac nid i rannau 
penodol o Gymru yn unig.

4 Ymgynghori

4.1 Ymgynghorwyd â’r 22 awdurdod unedol; awdurdodau’r parciau cenedlaethol; 
pob un o’r 735 cyngor cymuned a thref; Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac 
Un Llais Cymru rhwng 21 Mehefin a 17 Medi 2010. Roedd y papur ymgynghori 
yn gofyn am syniadau a safbwyntiau ynghylch sut i wella’r gweithdrefnau i 
wneud a gorfodi is-ddeddfau yng Nghymru, a’u gwneud yn llai biwrocrataidd. 

4.2 Ymgynghorwyd â’r sefydliadau gan eu bod i gyd yn gyfrifol am wneud is-
ddeddfau ac yn dilyn y gweithdrefnau yn adran 236 o Ddeddf Llywodraeth Leol 
1972. Fe ymgynghorwyd hefyd â’r cymdeithasau sy’n eu cynrychioli gan fod 
ganddynt fuddiant yn y materion sy’n effeithio ar y cyrff y maent yn eu 
cynrychioli.

4.3 Cefnogwyd y syniad o symleiddio’r broses is-ddeddfu drwy gael gwared ar yr 
angen am gadarnhad Gweinidogion Cymru, annog mwy o berchnogaeth leol ar 
y broses is-ddeddfu fel modd o ymdrin â materion lleol a chyflwyno hysbysiadau 
cosb benodedig fel dull gorfodi newydd. Roedd yr adborth a dderbyniwyd ar yr 
agweddau eraill o’r broses yn rhoi disgrifiad manwl o allu’r sectorau unigol i 
wneud a gorfodi is-ddeddfau; eu profiad ac asesiad o ba mor effeithiol yw is-
ddeddfau fel dull rheoleiddio; rôl Gweinidogion Cymru a Lywodraeth Cymru a’r 
canfyddiad o’r angen am ganllawiau a chymorth. 

4.4 Roedd yr ymateb i’r ymgynghoriad yn cefnogi’r cynigion a wnaed. Yn sgil y 
refferendwm ym mis Mawrth 2011 mae gan y Cynulliad Cenedlaethol bwerau 
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deddfu llawn ac, o ganlyniad, ein nod yw cynhyrchu Bil sy’n llwyddo i 
symleiddio’r broses, yn ogystal â diwygio a chydgrynhoi rhannau o’r weithdrefn 
is-ddeddfau gyfredol sy’n gweithio’n dda dros Gymru. Bydd y Bil yn rhan o’r 
Llyfr Statud newydd i Gymru.

4.5 Gallwch weld copi o’r adroddiad ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn Atodiad 2.

5 Pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth

5.1 Mae’r Bil yn cynnwys darpariaethau i wneud is-ddeddfwriaeth. Mae’r tabl 
canlynol yn amlinellu mewn perthynas â phob darpariaeth:

 y person neu’r corff y rhoddir y pŵer iddo;
 ar ba ffurf y caiff y pŵer ei arfer; 
 priodoldeb y pŵer a ddirprwywyd; 
 y weithdrefn a gymhwysir (cadarnhaol, negyddol, dim gweithdrefn), os 

defnyddir un, a’r rhesymau pam yr ystyrir hi’n briodol.

Adran Rhoddir y 
pŵer i Ar ffurf Priodoldeb Gweithdrefn / 

rhesymau
Adran 5 
(Dirymu gan 
Weinidogion 
Cymru)

Gweinidogion 
Cymru

Gorchymyn Yn briodol ar 
gyfer 
gorchymyn gan 
fod y 
ddarpariaeth yn 
ymwneud â 
chamau 
gweinyddol 
mewn perthynas 
ag is-ddeddfau 
lleol  
anarferedig. 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol sy’n 
berthnasol gan 
y bwriedir i’r 
pŵer i wneud 
gorchymyn 
ddirymu a 
thacluso 
pwerau is-
ddeddfau 
anarferedig. 

Adran 9 
(Y pŵer i 
ddiwygio Rhan 
1 o Atodlen 1)

Gweinidogion 
Cymru

Gorchymyn Yn briodol ar 
gyfer 
gorchymyn gan 
fod y 
ddarpariaeth yn 
ymwneud ag 
ychwanegu at 
neu dynnu oddi 
wrth y rhestr o 
ddeddfiadau y 
gwneir is-
ddeddfau oddi 
tanynt yn Rhan 
1 o Atodlen 1 i’r 
Bil, nad oes 
gofyn i 
Weinidogion 
Cymru eu 
cadarnhau.

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol sy’n 
berthnasol gan 
y bydd y 
Gorchymyn yn 
diwygio’r 
Ddeddf hon, a 
gallai gynnwys 
diwygiadau 
atodol i 
ddeddfwriaeth 
sylfaenol arall.
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Adran Rhoddir y 
pŵer i Ar ffurf Priodoldeb Gweithdrefn / 

rhesymau
Adran 12(10) 
(Hysbysiadau 
Cosb 
Benodedig)

Gweinidogion 
Cymru

Rheoliadau Yn briodol ar 
gyfer rheoliadau 
gan fod y 
ddarpariaeth yn 
galluogi 
Gweinidogion 
Cymru i bennu 
ffurf fanwl 
hysbysiad cosb 
benodedig, os 
oes angen.

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol sy’n 
berthnasol gan 
fod y 
Rheoliadau’n 
ymwneud â 
manylion 
technegol a 
gweinyddol 
ynghylch ffurf 
yr hysbysiad yn 
unol â’r adran 
hon.

Adran 12(13) 
(Personau sy’n 
rhoi 
hysbysiadau 
cosb 
benodedig)

Gweinidogion 
Cymru

Rheoliadau Yn briodol ar 
gyfer rheoliadau 
gan fod y 
ddarpariaeth yn 
galluogi 
Gweinidogion 
Cymru i bennu’r 
amodau y 
mae’n rhaid eu 
bodloni cyn y 
gall cyngor 
cymuned 
awdurdodi 
person i 
gyflwyno 
hysbysiadau 
cosb benodedig.

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol sy’n 
berthnasol gan 
fod y 
Rheoliadau’n 
ymwneud â 
manylion 
gweinyddol er 
mwyn cyflawni 
bwriad y polisi.

Adran 13(3) 
(Swm cosb 
benodedig)

Gweinidogion 
Cymru

Rheoliadau Yn briodol ar 
gyfer rheoliadau 
gan fod y 
darpariaethau 
yn galluogi 
Gweinidogion 
Cymru i bennu 
terfynau ar gyfer 
hysbysiadau 
cosb benodedig 
er mwyn sicrhau 
cysondeb.

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol sy’n 
berthnasol gan 
y bwriedir i’r 
rheoliadau hyn 
bennu swm yr 
hysbysiad cosb 
benodedig o 
fewn ystod 
benodedig a 
chyfyngu ar y 
graddau y gall 
awdurdod sy’n 
deddfu bennu 
gwahanol 
symiau ar gyfer 
gwahanol is-
ddeddfau.
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Adran Rhoddir y 
pŵer i Ar ffurf Priodoldeb Gweithdrefn / 

rhesymau
Adran 13(5) 
(Swm 
rhagosodedig 
ar gyfer cosb 
benodedig)

Gweinidogion 
Cymru

Gorchymyn Yn briodol ar 
gyfer pŵer i 
wneud 
gorchymyn gan 
ei fod yn 
galluogi 
Gweinidogion 
Cymru i bennu 
swm 
rhagosodedig  
gwahanol.

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol sy’n 
berthnasol gan 
y bwriedir i’r 
Gorchymyn 
ddiwygio’r 
Ddeddf hon.

Adran 16 
(Y pŵer i 
ddiwygio Rhan 
2 o Atodlen 1)

Gweinidogion 
Cymru

Gorchymyn Yn briodol ar 
gyfer 
gorchymyn gan 
fod y 
ddarpariaeth yn 
ymwneud ag 
ychwanegu at 
neu dynnu oddi 
wrth y rhestr o 
ddeddfiadau y 
gwneir is-
ddeddfau oddi 
tanynt yn Rhan 
2 o Atodlen 1 i’r 
Bil, y caniateir 
eu gorfodi drwy 
hysbysiadau 
cosb benodedig.

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol sy’n 
berthnasol gan 
y bydd y  
Gorchymyn yn 
diwygio’r 
Ddeddf hon, a 
gallai gynnwys 
diwygiadau 
atodol i 
ddeddfwriaeth 
sylfaenol arall. 

Adran 22 
(Cychwyn y 
Ddeddf)

Gweinidogion 
Cymru

Gorchymyn Yn briodol ar 
gyfer pŵer i 
wneud 
gorchymyn gan 
fod y 
ddarpariaeth yn 
ymwneud â’r 
dyddiad y daw i 
rym yn unol â 
phenderfyniad 
Gweinidogion 
Cymru.

Dim 
gweithdrefn

Atodlen 2, 
Paragraff 10(3) 
(Mân 
Ddiwygiadau a 
Diwygiadau 
Canlyniadol –
Deddf Bywyd 
Gwyllt a Chefn 
Gwlad 1981)

Gweinidogion 
Cymru

Rheoliadau Yn briodol ar 
gyfer rheoliadau 
gan y bydd yn 
galluogi 
darpariaethau 
canlyniadol yn y 
dyfodol o 
ganlyniad i’r 
addasiadau a 
gyflwynir gan y 
Bil.

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol sy’n 
berthnasol gan 
y bwriedir i’r 
rheoliadau 
ddisodli’r 
rheoliadau 
cyfredol a 
wnaed yn unol 
â’r weithdrefn 
negyddol.
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Rhan 2 – Asesiad Effaith Rheoleiddiol

6.1 Cwblhawyd Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn unol â Rheol Sefydlog  26.6(vi) ar 
gyfer y Bil.

7 Opsiwn 1 - Gwneud dim: Parhau â’r broses is-ddeddfu bresennol    

7.1 Trwy wneud dim, ni fyddai modd i Lywodraeth Cymru gyflawni mewn perthynas 
ag un o feysydd yr ymrwymiad i leihau biwrocratiaeth a nodir yn “Rhannu 
Cyfrifoldeb”, datganiad polisi llywodraeth leol, 2007.

7.2 Mae awdurdodau lleol wedi beirniadu’r broses is-ddeddfu bresennol am y gall 
cael cadarnhad Gweinidogion Cymru ar eu cyfer fod yn broses lafurus sy’n 
cymryd llawer o amser. Yn ogystal, gall is-ddeddfau fod yn anodd i’w gorfodi am 
y gall gweithredu trwy’r Llysoedd Ynadon fod yn feichus a chymryd llawer o 
amser.

7.3 O ganlyniad i hynny, efallai na fydd is-ddeddfau bob amser yn fecanweithiau 
rheoleiddio mor effeithiol ag y dylent fod. Rhaid nodi y bydd yr angen i gael 
cadarnhad Gweinidogion Cymru yn parhau mewn rhai achosion, er enghraifft ar 
gyfer is-ddeddfau amgylcheddol, a all arwain at faterion dadleuol a 
thrafodaethau sylweddol, ac is-ddeddfau cyflogi plant, lle mae angen dull 
cenedlaethol cyson.  

7.4 Ni fyddai’r opsiwn “gwneud dim” yn dod ag unrhyw fanteision i awdurdodau 
lleol, i’r cyhoedd nac i Lywodraeth Cymru.  Byddai Cymru yn parhau i ddilyn y 
weithdrefn bresennol nad yw mwyach yn cael ei ystyried yn addas at y diben, o 
ystyried y capasiti diwygiedig a’r hyn a ddisgwylir gan lywodraeth leol ers 
cyflwyno’r Ddeddf Llywodraeth Leol ym 1972.

7.5 Awgrymodd yr ymgynghoriad yn 2010 mai anaml iawn y mae is-ddeddfau’n cael 
eu gorfodi, ac mai effaith mewn enw yn unig sydd iddynt fel erfyn rheoleiddio.

7.6 Yn wahanol i’r system bresennol, mae’r costau rhedeg yn debygol o ostwng yn 
sgil dileu’r broses gadarnhau, ac efallai y cânt eu gwrthbwyso ymhellach gan y 
refeniw a gynhyrchir drwy hysbysiadau cosb benodedig.  Cliciwch ar y ddolen 
isod i weld y refeniw a gynhyrchwyd trwy’r hysbysiadau cosb benodedig a 
roddwyd o ganlyniad i Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005.

http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/cleanneighbour/fixedpen
alty/1011/?skip=1&lang=cy

7.7 Er y gall gweithredu hysbysiadau cosb benodedig ei gwneud yn ofynnol 
recriwtio, gan arwain at rai costau ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol, efallai 
y bydd hefyd yn bosibl cynnwys y broses o orfodi is-ddeddfau mewn cynlluniau 
hysbysiadau cosb benodedig presennol, heb gostau ychwanegol sylweddol na 
phersonél ychwanegol.  Mae awdurdodau lleol eisoes wedi dangos eu bod wedi 
bod yn gwneud defnydd cyfrifol o’r hysbysiadau cosb benodedig o dan Ddeddf 
Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005. Mae’n siŵr y byddai’r ffordd 

http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/cleanneighbour/fixedpenalty/1011/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/cleanneighbour/fixedpenalty/1011/?skip=1&lang=cy
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gadarnhaol y mae llawer o awdurdodau lleol wedi cofleidio’r math hwn o 
orfodaeth wedi arbed llawer o amser yn y llysoedd.

7.8 Rhaid pwysleisio na ddylid gweld hysbysiadau cosb benodedig fel ffordd o 
gynhyrchu refeniw, ond yn hytrach fel cosb sy’n annog newid mewn ymddygiad.  
Dylid defnyddio’r incwm a gynhyrchir i hwyluso cydymffurfiaeth â’r gyfundrefn is-
ddeddfau yn gyffredinol.

8 Costau a manteision  

Costau Pontio (untro):

8.1 O dan Opsiwn 1, bydd y prosesau a’r arferion presennol yn aros fel ag y maent 
ar hyn o bryd. Yn hynny o beth, ni fydd unrhyw gostau pontio.

Costau Blynyddol Cyfartalog (ac eithrio costau untro):

8.2 Mater i’r awdurdodau lleol yw penderfynu a yw’n briodol datblygu is-ddeddfau, 
ac os felly pryd. Yn eu hanfod, mae is-ddeddfau yn ymdrin â materion lleol 
mewn nifer o wahanol sefyllfaoedd, megis ymddygiadau sy’n peri niwsans, 
baddonau cyhoeddus, ffeiriau pleser ac ati. Er bod y broses statudol yr un fath, 
bydd y materion a gaiff eu hystyried a graddau’r ymgynghori a’r ymgysylltu â 
chymunedau a rhanddeiliaid yn gwahaniaethu ac felly nid oes mo’r fath beth â 
phroses is-ddeddfu nodweddiadol.

8.3 Yn seiliedig ar is-ddeddf ddiweddar, yr amcangyfrif gorau o’r gost weinyddol i 
awdurdodau lleol yw £7000 - £9000 fesul is-ddeddf. Dyma oedd cost yr adnodd 
i ddrafftio’r is-ddeddf, cwblhau’r ymgynghoriad a’r hysbysiadau i’r wasg a 
chyflwyno’r is-ddeddf i Lywodraeth Cymru ei chadarnhau.

8.4 Yn seiliedig ar is-ddeddf diweddar, yr amcangyfrif gorau o’r gost i Lywodraeth 
Cymru yw £1250 fesul is-ddeddf. Dyma oedd cost yr adnoddau polisi a 
chyfreithiol er mwyn dwyn yr is-ddeddf drwy’r broses gadarnhau.

8.5 O dan Opsiwn 1, ni fydd y prosesau a’r arferion cyfredol yn newid, felly ni fydd 
yna gostau ychwanegol. 

Manteision  

8.9 Nid oes unrhyw fanteision ychwanegol o dan Opsiwn 1. Bydd y broses ar gyfer 
cyflwyno a chadarnhau is-ddeddfau yn parhau fel y mae ar hyn o bryd.

9 Opsiwn 2 – Cyflwyno Bil Cynulliad   

9.1 Caiff awdurdodau y pŵer i wneud is-ddeddfau o dan wahanol Ddeddfau 
Seneddol gan gynnwys Deddf Llywodraeth Leol 1972. Yr unig ffordd o 
ddiwygio’r broses is-ddeddfau yw drwy newid y ddeddfwriaeth sylfaenol, a 
fyddai’n gofyn am Ddeddf Cynulliad. Os caiff gwneud dim (Opsiwn 1) ei 
ddiystyru, yna cyflwyno Bil Cynulliad (Opsiwn 2) yw’r unig ddull gweithredu arall.
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9.2 Byddai cyflwyno Bil yn lleihau biwrocratiaeth ar gyfer awdurdodau lleol a 
Llywodraeth Cymru, ac yn cynyddu’r berchnogaeth o is-ddeddfau gan 
awdurdodau lleol.  Byddai’n golygu bod gan awdurdodau fwy o reolaeth dros yr 
amserlenni sydd eu hangen i roi eu his-ddeddfau mewn grym ac i sicrhau eu 
bod yn cyd-fynd ag unrhyw ofynion arbennig e.e. misoedd yr haf, digwyddiadau 
arbennig, ac ati.

9.3 Ar hyn o bryd, anogir ymgynghori â phartïon sydd â buddiant yn y maes yn 
ystod y camau cynnar o ddatblygu is-ddeddf (yn rhannol i ganfod ai is-ddeddf 
yw’r cam mwyaf priodol i’w gymryd mewn gwirionedd, ac yn rhannol i 
ymgynghori a bod yn dryloyw), ac mae’n ofynnol i swyddogion Llywodraeth 
Cymru ofyn am dystiolaeth o hynny yn ystod y broses gadarnhau. Byddai’r 
cynnig yn gwneud hwn yn ofyniad statudol, a fydd yn fanteisiol i gymunedau 
lleol a grwpiau buddiant ac yn sicrhau bod eu barn a’u hanghenion yn cael eu 
cymryd i ystyriaeth.

9.4 Byddai cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig yn hwyluso dull amgen o orfodi 
is-ddeddfau. Mae tystiolaeth ar gyfer hyn eisoes ar gael o’r hysbysiadau cosb 
benodedig a ddefnyddir gan awdurdodau lleol o dan Ddeddf Cymdogaethau 
Glân a’r Amgylchedd 2005, ar gyfer troseddau mewn perthynas â sbwriel, 
baeddu gan gŵn a thipio anghyfreithlon. Defnyddir y dirwyon a gesglir mewn 
perthynas â’r troseddau hyn i ariannu gwelliannau i’r sbectrwm cyfan o is-
ddeddfau, i roi mesurau ar waith i newid ymddygiad, ac i wneud y system orfodi 
yn fwy effeithiol. Cliciwch ar y ddolen isod i weld y ffigurau diweddaraf mewn 
perthynas â hysbysiadau cosb benodedig, sy’n dangos i nifer yr hysbysiadau a 
roddwyd yn ystod 2010-2011 gynyddu o’u cymharu â’r flwyddyn flaenorol.

http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/cleanneighbour/fixedpen
alty/1011/?skip=1&lang=cy

9.5 O ystyried y nifer fechan o is-ddeddfau, tua 4 i 5 bob blwyddyn, sy’n cael eu 
cadarnhau gan Weinidogion Cymru ar hyn o bryd, rhagwelir mai isel fydd y 
goblygiadau cost yn sgil y Bil. Mae canfyddiadau’r ymgynghoriad a gynhaliwyd 
rhwng 21 Mehefin 2010 a 17 Medi 2010 yn cefnogi’r farn hon. Manylir ar y 
goblygiadau ariannol isod. Ceir asesiad o’r rhai a fydd o bosibl ar eu hennill ac 
ar eu colled, ynghyd â disgrifiad o’r effaith debygol, yn Atodiad A.

9.6 Dylid nodi ei bod yn ofynnol cynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol i ystyried y 
costau a’r manteision sy’n ychwanegol (h.y. cynyddol neu ymylol) i’r rheini a 
fyddai’n berthnasol pe na bai unrhyw gamau wedi’u cymryd.

9.7 Byddai unrhyw wariant ychwanegol o ganlyniad i newid y broses is-ddeddfu yn 
dod o’r cyllidebau presennol heb godi tâl ychwanegol o Gronfa Gyfunol Cymru.

10 Costau a manteision  

Costau Pontio (untro)

10.1 Bydd Opsiwn 2 yn golygu rhai costau pontio ar gyfer Llywodraeth Cymru ac, o 
bosibl, rhai costau pontio ar gyfer awdurdodau lleol.

http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/cleanneighbour/fixedpenalty/1011/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/cleanneighbour/fixedpenalty/1011/?skip=1&lang=cy
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 Bydd gofyn i Lywodraeth Cymru roi canllawiau i awdurdodau lleol yn 
amlinellu’r broses newydd. Yr amcangyfrif gorau o’r gost hon yw £1000, a 
fyddai’n darparu’r adnoddau i adolygu’r canllawiau cyfredol a diwygio a 
chyhoeddi canllawiau wedi’u diweddaru.

 Caiff awdurdodau lleol y dewis o ddefnyddio hysbysiadau cosb benodedig 
neu beidio. Bydd gofyn i’r awdurdodau lleol sy’n dymuno gorfodi is-
ddeddfau drwy’r dull hwn wneud trefniadau priodol. Mae gan y rhan fwyaf 
o’r awdurdodau drefniadau ar gyfer hyn, fodd bynnag, o dan Ddeddf 
Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005. Rhagwelir y byddai unrhyw 
gostau ychwanegol yn gyfyngedig i hyfforddiant codi ymwybyddiaeth ar 
gyfer y staff presennol, ac na fyddai’r rhain yn sylweddol. Mae’n debygol y 
byddai hynny’n rhan o raglenni hyfforddi parhaus ac, o’r herwydd, yr 
amcangyfrif gorau o’r gost hon yw £500 i bob awdurdod.  

10.2 O dan Opsiwn 2, byddai yna arbedion o ran adnoddau i awdurdodau lleol a 
Llywodraeth Cymru yn sgil cael gwared ar y broses gadarnhau. Pan na fyddai 
angen cadarnhad Gweinidogion Cymru, byddai Llywodraeth Cymru yn arbed y 
£1250 a nodir o dan Opsiwn 1, a’r awdurdodau lleol yn arbed swm cyfatebol.

10.3 Mae Opsiwn 2 yn gosod gofyniad statudol ar awdurdodau i ymgynghori â 
rhanddeiliaid ac asesu’r effeithiau cyn i is-ddeddfau newydd gael eu gwneud. Er 
mai argymhelliad yn unig yw y dylid ymgynghori o dan y broses bresennol, yn 
ymarferol disgwylir i awdurdodau ddangos bod eu bod wedi ymgynghori’n 
briodol cyn i Weinidogion Cymru gadarnhau is-ddeddfau. I bob pwrpas, mae 
Opsiwn 2 yn codeiddio’r arfer cyfredol yn hyn o beth, ac nid oes yna gostau 
atodol cysylltiedig. Bydd graddfa’r ymgynghori sy’n angenrheidiol wrth 
ddatblygu is-ddeddf yn dibynnu ar ffactorau megis y math o is-ddeddf, nifer y 
rhanddeiliaid a maint y mater yr ymdrinnir ag ef. Ar sail y ffigur a roddir ym 
mharagraff 8.6, yr amcangyfrif gorau o gost ymgynghori yw £2,000-£3,000.  

10.4 Mae Opsiwn 2 hefyd yn darparu dull mwy effeithlon, ond dewisol, o orfodi drwy 
hysbysiadau cosb benodedig. Amcangyfrifir y byddai’r arbedion o ran cost mynd 
ar drywydd trosedd yn erbyn is-ddeddf drwy’r Llys Ynadon oddeutu £500 -
£1000. 

Manteision 

10.5 O dan Opsiwn 2, byddai yna fanteision i awdurdodau lleol a Llywodraeth 
Cymru.

 Y brif fantais i awdurdodau lleol fyddai gostyngiad yn yr amser a gymer hi i 
gyflwyno is-ddeddf. Byddai hynny’n galluogi awdurdod i ymdrin â materion 
lleol mewn ffordd effeithiol ac amserol, yn lleihau biwrocratiaeth ac yn 
meithrin mwy o berchnogaeth dros gyfreithiau lleol.

 Byddai cael gwared ar y broses gadarnhau ar gyfer is-ddeddfau nad ydynt 
yn ddadleuol yn rhyddhau adnoddau Llywodraeth Cymru i weithio ar 
feysydd polisi eraill.
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 Byddai’r opsiwn o Hysbysiadau Cosb Benodedig yn cael gwared ar yr 
angen i neilltuo adnoddau o fewn yr awdurdod lleol i baratoi datganiadau a 
ffeiliau erlyn, ac yn rhyddhau amser y Llysoedd Ynadon. 

11 Asesu Cystadleuaeth 

Sut mae’r Bil yn effeithio ar fusnesau, elusennau a/neu’r sector gwirfoddol.

11.1 Nid oes modd defnyddio’r hidl cystadleuaeth am mai prin yw’r data ar 
weithgareddau mewn perthynas ag is-ddeddfau; nid oes modd pennu faint o 
ddefnydd a wneir o is-ddeddfau diwygiedig ac i ba raddau y maent yn cael eu 
gorfodi; ac nid oes digon o fanylion i allu penderfynu sut y gallai’r newidiadau 
effeithio ar fusnesau a chystadleuaeth ac ar elusennau a’r sector gwirfoddol. 
Mae llawer o’r pwerau is-ddeddfu yn effeithio ar unigolion yn hytrach nag ar y 
sectorau a grybwyllir uchod.

11.2 Mae’n bosibl y byddai cyfran sylweddol o’r is-ddeddfau a grëwyd o dan y 
pwerau newydd wedi’u creu beth bynnag o dan y system bresennol pe na bai 
wedi ei newid. Felly mae’n bosibl y bydd effeithiau ychwanegol darpariaethau’r 
Bil ar fusnesau, elusennau a’r sector gwirfoddol yn rhai ymylol.

11.3 Gan ddilyn dull yn seiliedig ar risg, ymddengys yn annhebygol y bydd y 
darpariaethau newydd yn effeithio’n wael iawn ar gystadleuaeth am fod 
mesurau diogelu wedi’u cynnwys yn y Bil o ran y gofyniad i lywodraeth leol 
gynnal ymgynghoriad statudol ar ddechrau’r broses is-ddeddfu.

12 Adolygu ar ôl gweithredu

12.1 Er y bydd llawer o is-ddeddfau yn cael eu gwneud yn y dyfodol heb yr angen i’w 
cadarnhau, bydd angen cadarnhad Gweinidogion Cymru ar gyfer rhai is-
ddeddfau o hyd, fel yr is-ddeddfau mewn perthynas â’r amgylchedd a chyflogi 
plant. Y rheswm am hyn yw y gall yr is-ddeddfau hyn fod yn ddadleuol, gyda 
goblygiadau ehangach yn gysylltiedig â nhw. Roedd yr ymateb i’r ymgynghoriad 
yn 2010 yn dangos y byddai’n fuddiol cadw rôl Gweinidogion Cymru yn yr 
achosion hyn. O’r herwydd, bydd angen parhau i gyflwyno’r is-ddeddfau hyn i’w 
craffu gan swyddogion Llywodraeth Cymru cyn iddynt geisio cadarnhad 
Gweinidogion Cymru ar eu cyfer.

12.2 Bydd Adrannau Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu canllawiau a modelau 
o is-ddeddfau i lywodraeth leol. Fel is-adran Llywodraeth Cymru sy’n arwain yn 
hyn o beth, yr Is-adran Democratiaeth, Moeseg a Phartneriaeth fydd yn 
cydlynu’r broses o ymgysylltu â llywodraeth leol i gael adborth am yr is-
ddeddfau a wnaed a’r hysbysiadau cosb benodedig a gyhoeddwyd.
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Atodiad A

Mae’r tablau canlynol yn dangos pwy y bydd cynigion y Bil yn effeithio arnynt.

Tabl 1: Cael gwared ar y gofyniad i Weinidogion gadarnhau is-ddeddfau  

Ar eu hennill Graddfa Debygol yr Effaith
Llywodraeth Cymru
Caiff amser swyddogion ei ryddhau er 
mwyn gweithio ar feysydd polisi eraill. 

Isel
Dim ond tua 8-10 swyddog sy’n 
ymwneud â hyn ar hyn o bryd, a 
hynny’n achlysurol iawn.

Awdurdodau Lleol
Bydd yn cymryd llai o amser i 
gyflwyno is-ddeddf newydd.

Isel
Nid oedd tua 50% o’r awdurdodau a 
ymatebodd wedi gwneud unrhyw is-
ddeddfau yn y pum mlynedd cyn yr 
ymarfer ymgynghori yn 2010. Nid 
oedd awdurdodau’r parciau 
cenedlaethol a’r cynghorau cymuned 
a thref wedi gwneud unrhyw is-
ddeddfau.

Ar eu colled Graddfa Debygol yr Effaith
Gweinidogion Cymru
Bydd yna lai o gyfleoedd i gyfrannu at 
y broses o wneud is-ddeddfau.

 Isel

Awdurdodau Lleol
Ni fydd swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn craffu ar eu gwaith.

Isel
Gyda’r canllawiau y mae Llywodraeth 
Cymru yn eu darparu, bydd 
awdurdodau lleol yn gallu ysgwyddo’r 
cyfrifoldeb am hyn.

Tabl 2: Dyletswydd i Ymgynghori

Ar eu hennill Graddfa Debygol yr Effaith
Rhanddeiliaid – gan gynnwys 
cymunedau a grwpiau buddiant 
arbennig
Bydd dyletswydd ar awdurdodau lleol 
i ymgynghori â hwy yn hytrach na’r 
argymhelliad arfer da cyfredol.

Uchel
Er bod cynnal proses  ymgynghori yn 
cael ei awgrymu fel arfer da ar hyn o 
bryd, bydd y ddyletswydd i 
ymgynghori yn sicrhau yr 
ymgynghorir â phawb sydd â 
buddiant yn yr is-ddeddf, a bod eu 
safbwyntiau yn cael eu hystyried.
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Ar eu colled Graddfa Debygol yr Effaith
Awdurdodau Lleol
Bydd yn rhaid i’r Awdurdodau Lleol 
dalu am y broses ymgynghori wrth 
gyflwyno is-ddeddf newydd 

Isel.
Awgrymir cynnal ymgynghoriad fel 
arfer da ar hyn o bryd, felly cynnydd 
bychan fydd yna yn nifer yr 
ymgynghoriadau a gynhelir (a’r 
costau cysylltiedig).

Tabl 3: Y pŵer i gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig fel dull gorfodi

Ar eu hennill Graddfa Debygol yr Effaith
Awdurdodau Lleol
Bydd gan Awdurdodau Lleol opsiwn 
arall ar gyfer gorfodi is-ddeddfau.

Isel.
Gall pob awdurdod ddewis defnyddio’r 
Hysbysiadau cosb benodedig neu 
beidio felly bydd yn dibynnu ar bob 
awdurdod.

Llysoedd Ynadon
Fel arfer caiff is-ddeddfau eu gorfodi 
drwy’r Llysoedd Ynadon. Mae’n bosibl 
felly y bydd yr hysbysiadau cosb 
benodedig yn gostwng nifer yr 
achosion y gwrandewir arnynt, gan 
ryddhau amser i glywed achosion 
eraill. Mae’n bosibl, fodd bynnag, y 
cynhelir achosion o hyd mewn 
perthynas â dirwyon na chawsant eu 
talu. 

Canolig o bosibl.
Mae yna botensial pendant i’r 
hysbysiadau cosb benodedig ddisodli’r 
broses o orfodi drwy’r Llysoedd 
Ynadon yn gynyddol. 

Ar eu colled Graddfa Debygol yr Effaith
Awdurdodau Lleol
Bydd gofyn i’r Awdurdodau Lleol 
sefydlu systemau i gasglu dirwyon.

Isel.
Nid oes yna ddyletswydd benodol ar 
Awdurdodau Lleol i ddefnyddio 
hysbysiadau cosb benodedig. Opsiwn 
yw hwn, yn hytrach na gofyniad.
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Atodiad 1 – Nodiadau Esboniadol

Cyflwyniad

1. Mae'r Nodiadau Esboniadol hyn yn ymwneud â'r Bil Is-ddeddfau Llywodraeth 
Leol (Cymru) a gyflwynwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 28 Tachwedd 
2011.

2. Fe'u lluniwyd gan Adran Llywodraeth Leol a Chymunedau Llywodraeth Cymru i 
helpu'r sawl sy'n darllen y Bil ac i fwydo i drafodaeth arno. Nid ydynt yn ffurfio 
rhan o'r Bil arfaethedig  ac ni chawsant eu hardystio gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.

3. Dylid darllen y Nodiadau Esboniadol ar y cyd â'r Bil. Nid ydynt yn ddisgrifiad 
cynhwysfawr o'r Bil ac nid oes bwriad iddynt fod felly. O’r herwydd,  os yw'n 
ymddangos nad oes angen unrhyw esboniad neu unrhyw sylwadau ar adran 
neu ran o adran, nis rhoddir.

4. Mae'r pwerau i wneud y Bil i'w cael yn Rhan 4 a pharagraff 6 a 12 o Atodlen 7 i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ("DLlC 2006"). Mae gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru y cymhwysedd deddfwriaethol angenrheidiol i wneud 
darpariaeth ar gyfer y cynigion hyn ac mewn cysylltiad â hwy yn rhinwedd y 
pwnc sy'n ymwneud â phwerau a dyletswyddau awdurdodau lleol a'u haelodau 
a'u swyddogion o dan bennawd llywodraeth leol ac yn rhinwedd y pynciau sy’n 
ymwneud â chefn gwlad a mannau agored, gwarchod natur a safleoedd o 
ddiddordeb gwyddonol arbennig o dan bennawd yr amgylchedd.

5. Caiff y termau a ganlyn eu defnyddio yn y Nodiadau Esboniadol hyn:

 Awdurdod deddfu - i gyfeirio at gyngor bwrdeistref sirol neu gyngor sir yng 
Nghymru, cyngor cymuned, awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru, 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru. 

 Deddf 1972 - Deddf Llywodraeth Leol 1972

Sylwadau ar Adrannau

Cyflwyniad

6. Deddf a wnaed gan awdurdod deddfu o dan bŵer a roddwyd gan statud yw is-
ddeddf. Ar hyn o bryd, rhaid i Weinidogion Cymru gadarnhau is-ddeddfau 
(weithiau mae’r pŵer hwn i gadarnhau yn arferadwy ar y cyd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol). Mae dirwy gosb am dramgwyddau yn erbyn is-
ddeddfau a chaiff ei gorfodi drwy Lysoedd yr Ynadon.

7. Mae'r Bil yn rhoi effaith i gynigion Llywodraeth Cymru i symleiddio 
gweithdrefnau ar gyfer gwneud a gorfodi is-ddeddfau sy’n cael eu gwneud gan 
awdurdod lleol. Cyflwynwyd cynigion ar gyfer newidiadau i'r gweithdrefnau 
cyfredol ym mhapur ymgynghori Llywodraeth Cymru: 'Is-ddeddfau Awdurdodau 
Lleol yng Nghymru: Gweithdrefnau ar gyfer gwneud is-ddeddfau, eu cadarnhau 
a’u gorfodi' a gyhoeddwyd ym Mehefin 2010. 
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8. Yn ychwanegol at yr uchod, mae'r Bil yn datgymhwyso darpariaethau sydd 
eisoes yn bod yn adrannau 235 i 238 o Ddeddf 1972, i'r graddau y maent yn 
gymwys i Gymru, ac yn ail-lunio'r adrannau hynny yn y Bil (gyda rhywfaint o 
addasu pan fo hynny'n briodol). Y canlyniad yw bod y prif ddarpariaethau 
deddfwriaethol sy'n ymwneud â gwneud a gorfodi is-ddeddfau yng Nghymru ar 
gael yn rhwydd yn y Bil. 

9. Mae'r Bil yn darparu ar gyfer gweithdrefn amgen y caiff awdurdodau deddfu ei 
dilyn wrth wneud is-ddeddfau. Pan fo awdurdod deddfu wedi ymgynghori 
ynghylch is-ddeddfau drafft, eu llunio a'u hysbysebu yn lleol, caniateir eu deddfu 
heb i Weinidogion Cymru eu cadarnhau. Mae’r Bil yn rhoi pŵer i Weinidogion 
Cymru wneud gorchmynion i ddiwygio’r rhestr o is-ddeddfau nad yw’n ofynnol 
eu cadarnhau ac y mae’r weithdrefn amgen yn gymwys iddynt.

10. Mae'r Bil hefyd yn darparu ar gyfer gorfodi is-ddeddfau penodol drwy 
hysbysiadau cosb benodedig, yn hytrach na'u gorfodi drwy Lysoedd yr Ynadon. 
Effaith hyn fydd rhoi'r gwaith o orfodi is-ddeddfau ar yr un sail â gorfodi'r gyfraith 
o ran gweithgareddau eraill sy'n achosi niwsans ar lefel isel. Bydd yn ei gwneud 
yn haws i orfodi'r materion hyn mewn ffordd sy'n cyd-drefnu pethau'n fwy. Mae'r 
Bil yn darparu pŵer i Weinidogion Cymru wneud gorchmynion er mwyn 
diwygio'r rhestr o is-ddeddfau y caniateir eu gorfodi drwy hysbysiadau cosb 
benodedig yn y dyfodol. 

11. Bydd gan Weinidogion Cymru y pŵer i gyhoeddi canllawiau i'r gweithdrefnau 
newydd, gan ymdrin yn benodol ag ymgynghori ar is-ddeddfau yn lleol a'u 
hysbysebu, a'r defnydd o gosbau penodedig.

Pwerau i wneud is-ddeddfau

Adran 1- Trosolwg

12. Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg ar ddarpariaethau allweddol y Bil a’r hyn y 
mae’r Bil yn ceisio ei gyflawni. Mae gan y Bil 23 o adrannau a 2 atodlen.

Adran 2 - Is-ddeddfau ar gyfer rheolaeth dda a llywodraeth ac atal niwsansau

13. Mae'r adran hon yn cydgrynhoi yn y Bil y ddarpariaeth sydd yn adran 235 o 
Ddeddf 1972. Mae hyn rhoi'r gallu i gynghorau bwrdeistrefi sirol a chynghorau 
sir yng Nghymru wneud is-ddeddfau ar gyfer rheolaeth dda a llywodraeth dros 
eu hardal ac ar gyfer atal a dileu niwsans yn eu hardal. Ni ellir gwneud is-
ddeddfau o dan yr adran hon os yw darpariaeth at y diben sydd o dan sylw wedi 
ei gwneud, neu os gellir ei gwneud, o dan ddeddfiad arall. Er enghraifft, gall is-
ddeddfau o dan y pŵer hwn wahardd sglefrfyrddio, gemau pêl neu dowtio mewn 
rhai mannau  lle y mae’n achosi perygl neu niwsans penodol, neu gallant geisio 
rheoleiddio’r modd y caniateir i’r gweithgareddau hynny gael eu cyflawni.
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Dehongli

Adran 3 - Ystyr "awdurdod deddfu”

14. Mae'r adran hon yn diffinio ystyr "awdurdod deddfu" yng Nghymru at ddiben y 
Bil. Mae'r diffiniad yn cynnwys cynghorau sir, cynghorau bwrdeistrefi sirol, 
cynghorau cymuned (gan gynnwys cynghorau tref), awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, sydd â phŵer i wneud is-
ddeddfau.

Dirymu is-ddeddfau

Adran 4 - Dirymu gan awdurdod deddfu

15. Mae'r adran hon yn ail-lunio, yn rhannol, adran 236B o Ddeddf 1972. Mae'n rhoi 
pŵer i awdurdod deddfu wneud is-ddeddf sy'n dirymu is-ddeddf y mae wedi ei 
gwneud o'r blaen pan nad oes unrhyw bŵer arall i wneud hynny. Bydd hyn yn 
caniatáu i awdurdodau deddfu ddileu darpariaethau mewn is-ddeddfau sydd 
bellach yn anarferedig. Bydd awdurdod deddfu yn gallu llunio is-ddeddf newydd 
yn lle is-ddeddf sydd bellach yn anarferedig (a gaiff ei dirymu ganddo yn unol â’i 
bwerau o dan adran 4), gan ddefnyddio pwerau galluogi sydd yn eglur.

16. Os bydd awdurdod deddfu yn gwneud is-ddeddf gan arfer ei bwerau yn unol â’r 
adran hon, nid oes angen cadarnhau’r is-ddeddf os yw’r deddfiad ar gyfer 
gwneud yr is-ddeddfau gwreiddiol wedi’i restru yn Rhan 1 o Atodlen 1 i’r Bil. Os 
lluniwyd yr is-ddeddf wreiddiol o dan ddeddfiad nas rhestrwyd yn Rhan 1 o 
Atodlen 1, fodd bynnag, yna bydd y weithdrefn yn adran 7 yn berthnasol i 
ddirymu’r is-ddeddfau, a bydd angen cadarnhad. 

Adran 5 - Dirymu gan Weinidogion Cymru

17. Mae'r adran hon yn ail-lunio, yn rhannol, adran 236B o Ddeddf 1972. Mae'n rhoi 
pŵer i Weinidogion Cymru wneud gorchymyn sy'n dirymu is-ddeddf y deuant i’r 
casgliad ei bod yn anarferedig. Y bwriad y tu ôl i'r ddarpariaeth hon yw na fydd 
Gweinidogion Cymru yn defnyddio'r pŵer hwn ond pan na fydd yn eglur pa 
bŵer sydd i ddirymu'r is-ddeddf neu pa awdurdod ddylai ddirymu'r is-ddeddf. 
Cyn gwneud gorchymyn i ddirymu is-ddeddf, rhaid i Weinidogion Cymru 
ymgynghori ag unrhyw bersonau, gan gynnwys cyngor cymuned, sy’n debygol 
o fod â buddiant yn nirymiad yr is-ddeddf neu o gael ei heffeithio gan hynny, yn 
eu tyb hwy. Bydd hyn yn sicrhau bod pob un sydd â buddiant yn y mater hwn yn 
cael cyfle i ddylanwadu ar benderfyniad Gweinidogion Cymru ynghylch a ddylid 
dirymu is-ddeddf anarferedig. Yn rhinwedd adran 21, mae gorchymyn o'r fath yn 
ddarostyngedig i weithdrefn penderfyniad negyddol Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru gan fod y pŵer i wneud gorchmynion dim ond yn galluogi’r Gweinidogion 
i ddirymu is-ddeddfau sydd bellach ddim yn berthnasol.
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Y weithdrefn ar gyfer is-ddeddfau

Adran 6 - Is-ddeddfau nad yw cadarnhad yn ofynnol ar eu cyfer

18. Mae'r adran hon yn rhagnodi'r weithdrefn amgen i awdurdod deddfu wneud is-
ddeddf na fydd yn gofyn am gadarnhad gan Weinidogion Cymru. Mae'r adran 
hon yn gymwys i is-ddeddfau a wneir gan awdurdod perthnasol yn unol ag 
unrhyw un neu ragor o'r deddfiadau a bennir yn Rhan 1 o Atodlen 1 i'r Bil. 

19. Mae’r adran hon hefyd yn nodi bod darpariaethau adran 6 y Bil yn berthnasol i 
is-ddeddf a wneir gan awdurdod deddfu i ddiwygio neu ddirymu is-ddeddf sydd 
eisoes yn bod a wnaed o dan ddeddfiad a restrir yn Rhan 1 o Atodlen 1 i’r Bil. O 
ganlyniad, nid oes angen cadarnhad gan Weinidogion Cymru ar ei chyfer. 

20. Mae tri cham yn y weithdrefn:

 Datganiad ysgrifenedig cychwynnol ac ymgynghoriad â phersonau sydd â 
buddiant;

 Cyhoeddi’r penderfyniad a'r is-ddeddfau drafft, fel y bo’n briodol;
 Gwneud yr is-ddeddfau a rhoi effaith iddynt.

21. Cyn gwneud is-ddeddfau, rhaid i awdurdod deddfu lunio a chyhoeddi datganiad 
ysgrifenedig cychwynnol sy'n disgrifio'r mater y mae'r awdurdod deddfu o'r farn 
y gall gwneud is-ddeddf fynd i'r afael ag ef. Rhaid i'r awdurdod deddfu 
ymgynghori ag unrhyw bersonau (gan gynnwys cyngor cymuned os yw hynny’n 
berthnasol) y mae'r awdurdod o'r farn eu bod yn debygol o fod â buddiant yn y 
mater neu'n cael eu heffeithio ganddo ac, ar ôl ymgynghori â hwy, benderfynu 
ai gwneud is-ddeddfau yw'r ffordd fwyaf priodol ymlaen. Y bwriad yw y bydd 
canllawiau yn pwysleisio y dylai awdurdod deddfu gadw meddwl agored am 
wneud is-ddeddfau fel y ffordd fwyaf priodol ymlaen, cyn yr ymgynghoriad.

22. Yna rhaid i'r awdurdod deddfu gyhoeddi ail ddatganiad ysgrifenedig sy'n 
cynnwys y datganiad ysgrifenedig cychwynnol, crynodeb o'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad, manylion y penderfyniad y daethpwyd iddo wedi i'r ymarfer 
ymgynghori ddod i ben a'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw.

23. Pan fo awdurdod deddfu yn penderfynu gwneud is-ddeddfau, rhaid iddo roi 
hysbysiad o'i fwriad i wneud hynny o leiaf 6 wythnos cyn i'r is-ddeddfau gael eu 
gwneud mewn un neu ragor o bapurau newydd lleol sy'n cylchredeg yn yr ardal 
y mae'r is-ddeddfau yn gymwys iddi. Rhaid i'r awdurdod deddfu hefyd 
gyhoeddi'r hysbysiad hwn drwy ei roi ar wefan yr awdurdod deddfu, os oes 
gwefan ar gael. Rhaid i'r awdurdod deddfu hefyd, am o leiaf 6 wythnos cyn 
gwneud is-ddeddfau, gyhoeddi'r is-ddeddfau drafft ar wefan yr awdurdod 
deddfu, rhoi copi ohonynt ar adnau mewn man yn ardal yr awdurdod deddfu a 
sicrhau bod copi ohonynt ar gael i'r cyhoedd edrych arno yn ddi-dâl, yn ystod 
pob awr resymol. Os yw hynny’n berthnasol, rhaid i’r awdurdod deddfu hefyd 
sicrhau bod copi o’r is-ddeddf yn cael ei anfon at yr holl gynghorau cymuned y 
cred yr awdurdod deddfu fod yr is-ddeddf yn debygol o effeithio ar eu 
hardaloedd. Rhaid gwneud yr is-ddeddf cyn pen 6 mis ar ôl y dyddiad pan 
roddodd yr awdurdod deddfu hysbysiad o'i fwriad i wneud hynny. 
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24. Mae’n ofynnol i’r awdurdod deddfu gyhoeddi’r datganiad ysgrifenedig 
cychwynnol, yr ail ddatganiad ysgrifenedig, hysbysiad o fwriad i wneud yr is-
ddeddf a’r is-ddeddf ddrafft ar ei wefan (os oes un ganddo).

25. Caiff awdurdod deddfu godi ffi resymol am ddarparu copi o is-ddeddfau drafft i 
unrhyw berson.

Adran 7 - Is-ddeddfau y mae cadarnhad yn ofynnol ar eu cyfer

26. Mae'r adran hon yn disodli ac yn addasu darpariaethau yn adran 236 o Ddeddf 
1972. Mae'n ymwneud â'r is-ddeddfau hynny a wneir gan awdurdod deddfu yn 
unol ag unrhyw ddeddfiad sy'n rhoi pwerau i'r awdurdodau deddfu wneud is-
ddeddfau pan na fo darpariaeth benodol o ran y weithdrefn yn cael ei gwneud 
fel arall. Gweithdrefn adran 236 y manylir arni yn Neddf 1972 yw'r weithdrefn 
gyffredin i wneud is-ddeddfau y mae cadarnhad yn ofynnol ar eu cyfer.

27. Mae’r adran hon hefyd yn egluro bod darpariaeth adran 7 y Bil yn berthnasol i 
is-ddeddf i addasu neu ddirymu is-ddeddf bresennol a wneir gan awdurdod 
deddfu o dan ddeddfiad nad yw wedi ei restru yn Rhan 1 o Atodlen 1 i’r Bil. O 
ganlyniad, bydd angen cadarnhad Gweinidogion Cymru ar ei chyfer.

28. Mae tri cham yn y weithdrefn:

 Datganiad ysgrifenedig cychwynnol ac ymgynghori â phersonau sydd â 
buddiant;

 Cyhoeddi’r penderfyniad a'r is-ddeddf(au) drafft, fel y bo’n briodol;
 Gwneud yr is-ddeddf(au), eu cadarnhau, a rhoi effaith iddynt.

29. Cyn gwneud is-ddeddfau, rhaid i awdurdod deddfu lunio a chyhoeddi datganiad 
ysgrifenedig cychwynnol sy'n disgrifio'r mater y mae'r awdurdod deddfu o'r farn 
y gall gwneud is-ddeddfau fynd i'r afael ag ef. Rhaid i'r awdurdod deddfu 
ymgynghori ag unrhyw bersonau (gan gynnwys cyngor cymuned os yw hynny’n 
berthnasol) y mae'r awdurdod o'r farn eu bod yn debygol o fod â buddiant yn y 
mater neu gael eu heffeithio ganddo ac ar ôl ymgynghori â hwy, benderfynu ai 
gwneud is-ddeddfau yw'r ffordd fwyaf priodol ymlaen. Y bwriad yw y bydd y 
canllawiau yn pwysleisio y dylai awdurdod deddfu gadw meddwl agored 
ynghylch ai gwneud is-ddeddfau yw’r ffordd fwyaf priodol ymlaen, cyn 
ymgynghori.

30. Yna rhaid i'r awdurdod deddfu gyhoeddi ail ddatganiad ysgrifenedig sy'n
cynnwys y datganiad ysgrifenedig cychwynnol, crynodeb o'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad, manylion y penderfyniad y daethpwyd iddo wedi i'r ymarfer 
ymgynghori ddod i ben a'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw.

31. Am o leiaf 6 wythnos cyn cyflwyno’r is-ddeddf i’w chadarnhau, rhaid i’r 
awdurdod deddfu gyhoeddi hysbysiad o’i fwriad i wneud hynny mewn un neu 
fwy o bapurau newydd lleol sy’n cylchredeg yn yr ardal y mae’r is-ddeddfau yn 
gymwys iddi. Rhaid i’r awdurdod deddfu hefyd gyhoeddi’r hysbysiad hwn trwy ei 
roi ar wefan yr awdurdod deddfu, os oes gwefan ar gael. 
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32. Am o leiaf 6 wythnos cyn cyflwyno’r is-ddeddf i’w chadarnhau rhaid i’r awdurdod 
deddfu hefyd gyhoeddi’r is-ddeddf arfaethedig ar wefan yr awdurdod deddfu, 
rhoi copi ar adnau mewn man yn ardal yr awdurdod deddfu a sicrhau bod copi 
ar gael i'r cyhoedd edrych arno yn ddi-dâl, yn ystod pob awr resymol.

33. Os yw hynny’n berthnasol rhaid i’r awdurdod deddfu hefyd sicrhau bod copi o’r 
is-ddeddf yn cael ei anfon at bob cyngor cymuned y mae’r is-ddeddf yn debygol 
o effeithio ar ei ardal, ym marn yr awdurdod deddfu.

34. Rhaid i’r awdurdod deddfu ddarparu copi o’r is-ddeddf i unrhyw berson sy’n 
gwneud cais am un, yn amodol ar dalu ffi resymol. 

35. Caiff yr awdurdod cadarnhau wrthod cadarnhau unrhyw is-ddeddf a gaiff ei 
chyflwyno i'w chadarnhau. Nid yw is-ddeddfau yn cael effaith hyd oni fyddant 
wedi eu cadarnhau gan yr awdurdod cadarnhau.

36. Pan na phennir unrhyw awdurdod cadarnhau yn y deddfiad y gwneir yr is-
ddeddfau odano mae swyddogaeth gadarnhau Gweinidogion Cymru yn
arferadwy ar y cyd â'r Ysgrifennydd Gwladol. Bydd cadw’r swyddogaeth 
gadarnhau gydredol yn galluogi’r Ysgrifennydd Gwladol i ystyried unrhyw is-
ddeddfau a wneir o dan ddeddfwriaeth alluogi sydd eto i’w nodi os cytunir ei bod 
yn briodol i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol gadarnhau is-ddeddfau o’r fath. 

Adran 8 - Materion ffurfiol, cychwyn a chyhoeddi is-ddeddfau

37. Mae'r adran hon yn ail-lunio'r darpariaethau yn adran 236 o Ddeddf 1972 a fydd 
yn gymwys i is-ddeddfau a wneir yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhau ac 
is-ddeddfau a wneir yn ddarostyngedig i'r weithdrefn amgen nad yw'n gofyn i 
Weinidogion Cymru eu cadarnhau. Mae'r adran hon yn gymwys i is-ddeddfau a 
wneir gan awdurdod deddfu o dan unrhyw ddeddfiad sy'n rhoi pŵer i'r awdurdod 
deddfu wneud is-ddeddfau. Dylid nodi na fydd y gweithdrefnau a ddisgrifir yn yr 
adran hon yn gymwys ond i'r graddau na fydd darpariaeth benodol ynglŷn â’r 
weithdrefn wedi ei gwneud fel arall. 

38. Rhaid i is-ddeddfau gael eu gwneud o dan sêl gyffredin yr awdurdod deddfu, 
neu drwy lofnod dau aelod o gyngor cymuned nad oes ganddo sêl.

39. Mae is-ddeddfau i ddod yn effeithiol ar y dyddiad a bennir gan yr awdurdod 
deddfu neu'r awdurdod cadarnhau fel y bo'n briodol i'r weithdrefn y gwneir yr is-
ddeddfau odani. Os na phennir dyddiad, bydd is-ddeddfau yn dod yn effeithiol 
un mis ar ôl iddynt gael eu gwneud (o dan weithdrefn adran 6) neu un mis ar ôl 
iddynt gael eu cadarnhau (o dan weithdrefn adran 7), fel y bo'n briodol.

40. Rhaid i'r awdurdod deddfu sy'n gwneud yr is-ddeddfau gyhoeddi'r is-ddeddfau 
ar ei wefan a rhoi copi o'r is-ddeddfau ar adnau mewn man yn ardal yr 
awdurdod deddfu i'r cyhoedd gael edrych arno. Caiff awdurdod deddfu godi ffi 
resymol am ddarparu copi o'r is-ddeddfau i unrhyw berson.

41. Rhaid i swyddog priodol awdurdod deddfu anfon copi o'r is-ddeddfau a wnaed 
gan yr awdurdod deddfu at swyddog priodol cyngor pob cymuned y mae'r is-
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ddeddfau yn gymwys iddi. Ar gyfer awdurdod Parc Cenedlaethol, rhaid i'r 
swyddog priodol anfon copi o bob is-ddeddf, ar ôl iddi gael ei gwneud, neu pan 
fo’n ofynnol ar ôl iddi gael ei chadarnhau, at swyddog priodol pob bwrdeistref 
sirol neu sir neu gymuned yng Nghymru y mae ei ardal neu ei hardal yn 
cynnwys y cyfan neu unrhyw ran o’r Parc Cenedlaethol. 

42. Rhaid i swyddog priodol cyngor cymuned roi'r is-ddeddfau ar adnau gyda 
dogfennau cyhoeddus y gymuned a sicrhau bod copi ar gael i'r cyhoedd edrych 
arno. 

43. Rhaid i Gyngor Cefn Gwlad Cymru sicrhau bod copi o is-ddeddf, wedi iddi gael 
ei gwneud, neu pan fo’n ofynnol wedi iddi gael ei chadarnhau, yn cael ei anfon 
at swyddog priodol pob bwrdeistref sirol neu sir y mae’r is-ddeddfau yn gymwys 
i’w ardal neu i’w hardal ac at swyddog priodol cyngor pob cymuned y mae’r is-
ddeddf yn gymwys i’w hardal.

44. Mae'r adran hon yn darparu mai'r swyddog a awdurdodwyd yn briodol gan y 
corff hwnnw i wasanaethu at y diben hwnnw yw'r "swyddog priodol". 

Adran 9 - Y pŵer i ddiwygio Rhan 1 o Atodlen 1

45. Mae'r adran hon yn darparu pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio Rhan 1 o
Atodlen 1 (is-ddeddfau nad yw cadarnhad yn ofynnol ar eu cyfer). Wrth wneud 
unrhyw orchymyn o'r fath caiff Gweinidogion Cymru ddiwygio Rhan 1 o Atodlen 
1 drwy ychwanegu at y rhestr o ddeddfiadau neu dynnu oddi arni neu drwy 
ddiwygio’r math o awdurdod a gaiff wneud is-ddeddfau heb gadarnhad. Yn 
rhinwedd adran 21(3), mae gorchymyn o'r fath yn ddarostyngedig i 
benderfyniad cadarnhaol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan y bydd y 
Gorchymyn yn diwygio’r Ddeddf hon a chaiff gynnwys diwygiadau canlyniadol i 
ddeddfwriaeth sylfaenol arall yn unol â’r pŵer yn adran 21(1).

46. Mae darpariaethau yn adran 21(1) yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud 
unrhyw ddarpariaethau cysylltiedig, canlyniadol, trosiannol neu atodol ag y gwêl 
Gweinidogion Cymru yn dda. Yn achos gorchymyn o dan adran 9, gall hyn 
gynnwys darpariaeth i ddiwygio, i ddiddymu neu i ddirymu deddfiadau.

Gorfodi is-ddeddfau

Adran 10 - Tramgwyddau yn erbyn is-ddeddfau

47. Mae'r adran hon yn ail-lunio adran 237 o Ddeddf 1972, gan gynnwys yr 
addasiadau a wnaed o ran y ddirwy daladwy a ddarperir gan Ddeddf 
Cyfiawnder Troseddol 1982. Caiff is-ddeddfau a wneir gan awdurdod perthnasol  
ddarparu bod personau sy'n mynd yn groes i'r is-ddeddfau yn atebol ar gollfarn 
ddiannod i ddirwy. Ni chaniateir i'r ddirwy honno fod yn uwch na'r swm a bennir 
gan y deddfiad perthnasol neu, os na phennir swm, lefel 2 ar y raddfa safonol 
(£500 ar hyn o bryd). Yn yr un modd, y ddirwy ar gollfarn am dramgwydd sy'n 
parhau yw'r swm a bennir yn y deddfiad perthnasol neu £5 ar gyfer pob diwrnod 
y mae'r tramgwydd yn parhau.
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Adran 11 - Is-ddeddfau adran 2; pwerau ymafael etc

48. Mae'r adran hon yn ail-lunio adran 237ZA o Ddeddf 1972, a fewnosodwyd gan 
adran 150(2) o Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011. 
Mae'n galluogi cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol i roi effaith i bwerau 
ymafael a chadw unrhyw eiddo mewn cysylltiad ag unrhyw doriad o is-ddeddf a 
wneir o dan adran 2 (rheolaeth dda a llywodraeth a rhwystro ac atal niwsansau) 
ac, ar gollfarn am ddiffyg cydymffurfiaeth neu fynd yn groes i unrhyw is-ddeddf, 
darpariaeth am fforffedu unrhyw eiddo o'r fath.

Hysbysiadau cosbau penodedig

Adran 12 - Y pŵer i gynnig cosbau penodedig am dramgwyddau yn erbyn is-
ddeddfau penodol

49. Mae'r adran hon yn galluogi awdurdod deddfu i ddefnyddio cosbau penodedig 
fel dull amgen o orfodi is-ddeddfau a wnaed o dan y deddfiadau a restrir yn  
Rhan 2 o Atodlen 1 i'r Bil.

50. Pan bennir is-ddeddf o fewn Rhan 2 o Atodlen 1 i'r Bil, mae  isadran (2) yn 
darparu i swyddog a awdurdodwyd gan awdurdod deddfu ddyroddi hysbysiad 
cosb benodedig sy'n cynnig cyfle i berson fodloni unrhyw atebolrwydd i gollfarn 
am dramgwydd yn erbyn is-ddeddfau drwy dalu'r swm a bennir yn yr hysbysiad 
cosb benodedig. Mae isadran (3) yn gwneud yr un ddarpariaeth i swyddog a 
awdurdodwyd gan gyngor cymuned ddyroddi hysbysiadau cosb benodedig 
mewn perthynas â thramgwyddau yn erbyn is-ddeddfau a gyflawnwyd yn ei 
ardal, hyd yn oed os cafodd yr is-ddeddf ei gwneud gan awdurdod deddfu ar 
wahân i’r cyngor cymuned.

51. Mae isadran (4) yn darparu bod cosb benodedig yn daladwy i’r awdurdod 
deddfu y dyroddwyd yr hysbysiad gan ei swyddog.

52. Mae isadran (5) yn darparu bod gan y sawl sy'n cael hysbysiad cosb benodedig 
bedwar diwrnod ar ddeg ar ôl iddo gael yr hysbysiad i dalu'r gosb benodedig a 
thrwy hynny osgoi mynd i Lys yr Ynadon mewn cysylltiad â'r tramgwydd.

53. Mae isadran (6) yn darparu bod rhaid i'r hysbysiad cosb benodedig roi digon o 
wybodaeth i'r sawl sy'n cael yr hysbysiad fel bod natur y tramgwydd yn eglur 
iddo.

54. Mae isadran (7) yn darparu bod rhaid i hysbysiad cosb benodedig hefyd nodi 
manylion am y cyfnod pan na fyddir yn dwyn achos am y tramgwydd, swm y 
gosb benodedig ac enw'r person y caniateir talu'r gosb benodedig iddo a'r 
cyfeiriad lle y caniateir ei thalu.

55. Mae isadran (8) yn darparu ar gyfer y dull o dalu'r gosb benodedig drwy ragdalu 
a phostio llythyr.
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56. Mae isadran (9) yn manylu pan fo llythyr yn cael ei anfon sy'n talu'r taliad, bernir 
y bydd y taliad wedi ei wneud ar yr amser y byddai'r llythyr wedi cael ei 
ddosbarthu yn nhrefn arferol y post.

57. Mae isadran (10) yn darparu pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau er 
mwyn iddynt allu pennu ffurf yr hysbysiad cosb benodedig a ddyroddir yn unol 
â'r adran hon. Mae'r pwerau hyn yn ddarostyngedig i weithdrefn penderfyniad 
negyddol y Cynulliad Cenedlaethol.

58. Mae isadran (11) yn darparu, os bydd achos llys, y bernir bod tystysgrif a 
lofnodwyd ar ran prif swyddog cyllid awdurdod sy'n datgan bod taliad cosb 
benodedig wedi dod i law, neu'n datgan nad yw, yn ôl y digwydd, yn dystiolaeth 
o'r ffeithiau a ddatgenir.

59. Mae isadran (12) yn gwneud darpariaeth am ba bersonau a awdurdodir i 
ddyroddi cosbau penodedig. Bydd "swyddogion awdurdodedig" yn cael eu 
cyfyngu i'r sawl a awdurdodir yn ysgrifenedig gan yr awdurdod deddfu i 
gyflawni'r swyddogaeth. Cânt fod yn gyflogeion uniongyrchol i'r awdurdod 
deddfu, neu berson, neu gyflogai i berson, y mae gan yr awdurdod deddfu 
gontract ag ef i orfodi is-ddeddfau.

60. Mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i bennu, drwy reoliadau, ffurf yr hysbysiad 
hwn a'r amodau sydd i'w bodloni gan berson cyn y caiff cyngor cymuned ei 
awdurdodi i roi hysbysiadau. Mae'r pŵer hwn yn ddarostyngedig i weithdrefn 
penderfyniad negyddol y Cynulliad Cenedlaethol.

Adran 13 - Swm cosb benodedig

61. Mae'r adran hon yn darparu ar gyfer lefel cosbau penodedig sy'n daladwy o ran 
torri is-ddeddfau y caiff yr awdurdod deddfu ei phennu. Mae'r adran yn rhoi 
pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau er mwyn iddynt gael pennu ystod 
y mae'n rhaid i swm y gosb benodedig ddod o fewn iddi. Mae arfer y pŵer hwn 
yn ddarostyngedig i weithdrefn penderfyniad negyddol y Cynulliad 
Cenedlaethol.

62. Pan fo ystod wedi ei phennu, caiff awdurdod deddfu ddewis gosod swm o fewn 
yr ystod honno. Pan na fo ystod wedi ei phennu, bydd awdurdod deddfu yn 
rhydd i osod y gosb. Pan na fo'r awdurdod deddfu yn pennu cosb am dorri is-
ddeddf, mae'r adran yn darparu am swm diofyn o £75. Mae'r adran hon yn rhoi 
pŵer i Weinidogion Cymru wneud gorchymyn i newid y swm diofyn fel y bo'r 
angen, fel bod y lefel yn aros rhywbeth yn debyg i dramgwyddau lefel isel eraill. 
Mae pŵer Gweinidogion Cymru yn y cyswllt hwn yn ddarostyngedig i 
benderfyniad cadarnhaol gan y Cynulliad Cenedlaethol.

Adran  14 - Y pŵer i ofyn am enw a chyfeiriad mewn cysylltiad â chosb 
benodedig

63. Mae'r adran hon yn rhoi pŵer i swyddog awdurdodedig sy'n bwriadu dyroddi 
hysbysiad cosb benodedig am dorri is-ddeddf i’w gwneud yn ofynnol i'r person y 
dyroddir yr hysbysiad iddo roi ei enw a'i gyfeiriad. Bydd y sawl nad yw, heb 



30

esgus rhesymol, yn rhoi ei enw na'i gyfeiriad neu sy'n rhoi enw a chyfeiriad ffug 
yn cyflawni tramgwydd a bydd yn agored ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad yw'n 
uwch na lefel tri ar y raddfa safonol (£1,000 ar hyn o bryd). Mae’r tramgwydd o 
fethu â chydymffurfio yn tanseilio gallu awdurdod deddfu i orfodi’r gyfraith a 
chaiff y tramgwydd hwn ei adlewyrchu yn lefel y ddirwy.

Adran 15 - Y defnydd o dderbyniadau am gosbau penodedig

64. Mae'r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod deddfu, wrth iddo ystyried 
sut i ddefnyddio'r arian a ddaw i mewn yn sgil y cosbau penodedig, roi sylw i ba 
mor ddymunol fyddai hi i ddefnyddio'r arian i fynd i'r afael â niwsansau y 
gwnaed is-ddeddf i'w rhwystro. Ystyr hyn yw ei bod yn ofynnol i awdurdodau 
deddfu ystyried a ddylai'r arian a ddaw i mewn yn sgil cosbau penodedig gael ei
ddefnyddio yn gyffredinol i fynd i'r afael â'r niwsansau hyn. Ni fyddai'n 
angenrheidiol i ddefnyddio'r arian a ddaw i mewn yn unig tuag at fynd i'r afael 
â'r niwsans y mae a wnelo'r is-ddeddf ag ef.

Adran 16 – Y pŵer i ddiwygio Rhan 2 o Atodlen 1

65. Mae’r adran hon yn darparu y caiff Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn, 
ddiwygio’r rhestr a geir yn Rhan 2 o Atodlen 1 (is-ddeddfau y caniateir dyroddi 
hysbysiadau cosbau penodedig mewn perthynas â hwy) drwy ychwanegu at y 
rhestr o ddeddfiadau neu dynnu oddi arni, neu drwy ddiwygio'r math o 
awdurdod a gaiff gynnig hysbysiadau cosbau penodedig. Mae pŵer hwn i 
wneud gorchmynion yn ddarostyngedig i weithdrefn penderfyniad cadarnhaol 
gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Adran 17 – Swyddogion Cymorth Cymunedol etc

66. Mae'r adran hon yn diwygio Deddf Diwygio'r Heddlu 2002 at y diben a ganlyn. 
Os yw awdurdod deddfu a phrif swyddog yr heddlu ar gyfer yr ardal yn cytuno, 
caiff swyddogion cymorth cymunedol a "phersonau achrededig" eraill o dan y 
Ddeddf honno ddyroddi hysbysiadau cosbau penodedig am dorri is-ddeddfau 
awdurdod deddfu. Cyn i swyddog cymorth cymunedol neu berson achrededig 
allu gwneud hyn, mae'n rhaid i brif swyddog yr heddlu ddynodi'r swyddog 
cymorth cymunedol neu'r person achrededig fel un sydd â'r swyddogaeth 
honno. Yn ychwanegol at hyn, rhaid i'r is-ddeddf y mae a wnelo'r hysbysiad 
cosb benodedig â hi ymddangos ar restr a gytunwyd rhwng prif swyddog yr 
heddlu a'r awdurdod deddfu.

Amrywiol a chyffredinol

Adran 18 - Canllawiau

67. Mae'r adran hon yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau 
statudol yn ymwneud â’r gweithdrefnau ar gyfer gwneud is-ddeddfau, y mae 
adran 6 ac adran 7 yn berthnasol iddynt, gorfodi is-ddeddfau ac ynghylch 
unrhyw fater perthnasol arall. Bydd materion perthnasol eraill yn cynnwys 
canllawiau ar ymgynghori ar is-ddeddfau newydd a rhoi cyhoeddusrwydd iddynt
a'r arferion gorau o ran is-ddeddfau a'r defnydd o hysbysiadau cosbau 
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penodedig. Rhaid i’r awdurdod deddfu roi sylw i'r canllawiau wrth wneud neu 
wrth orfodi is-ddeddfau. 

Adran 19 - Tystiolaeth o is-ddeddfau

68. Mae’r adran hon yn ail-lunio adran 238 o Ddeddf 1972. Mae’n gwneud 
darpariaeth ar gyfer darparu tystiolaeth bod is-ddeddfau a wnaed gan awdurdod 
deddfu yn bodoli pan na fydd yr is-ddeddfau hynny yn ddarostyngedig i’r 
weithdrefn gadarnhau. Bernir mai copi wedi ei argraffu o’r is-ddeddf a arnodwyd 
ynghyd â thystysgrif a lofnodwyd gan swyddog priodol awdurdod deddfu yw 
copi ardystiedig o is-ddeddf.

69. Rhaid i’r copi ardystiedig o’r is-ddeddf ddatgan bod yr is-ddeddf wedi ei gwneud 
gan yr awdurdod deddfu, ei fod yn gopi gwir o’r is-ddeddf a wnaed, y dyddiad 
pan gadarnhawyd yr is-ddeddf gan yr awdurdod deddfu a enwir yn y dystysgrif, 
neu, yn ôl y digwydd, ei bod wedi ei hanfon i’r awdurdod cadarnhau a heb gael 
ei gwrthod. Yn ychwanegol at hyn, rhaid i’r copi ardystiedig ddatgan y dyddiad, 
os oes un, a bennwyd gan yr awdurdod cadarnhau i’r is-ddeddf ddod yn 
effeithiol.

70. Mae'r adran hon yn darparu bod dangos copi ardystiedig o is-ddeddf yn cael ei 
farnu yn dystiolaeth ddigonol o'r ffeithiau a ddatgenir yn y dystysgrif oni phrofir 
fel arall. 

71. Ni fyddai'n rhaid i awdurdod deddfu ddatgan yn y copi ardystiedig y gofynion a 
nodir yn isadran 19(2)(c) a (d) pe na bai'r is-ddeddf yn ddarostyngedig i 
weithdrefn gadarnhau ar ôl iddi gael ei gwneud.

Adran 20 – Diwygiadau canlyniadol

72. Mae'r adran hon yn darparu ar gyfer rhoi effaith i Atodlen 2 sy’n gwneud mân 
ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i nifer o ddeddfiadau sy’n cynnwys 
darpariaethau ynghylch gwneud is-ddeddfau yn ddarostyngedig i’r weithdrefn 
gadarnhau yn unol ag adran 236 o Ddeddf 1972. Pan fo is-ddeddfau’n 
ddarostyngedig i’r weithdrefn amgen a nodir yn y rhestr yn Rhan 1 o Atodlen 1 
i’r Bil, mae unrhyw ofyniad i gael cadarnhad i fod yn gymwys yn unig yn Lloegr.

73. Gwneir diwygiadau sy’n gosod ar awdurdod deddfu'r dyletswyddau a gafodd eu 
harfer yn flaenorol gan Weinidogion Cymru wrth iddynt weithredu fel yr 
awdurdod cadarnhau.

74. Gwneir diwygiadau hefyd i adrannau 235, 236, 236B ac adran 238 o Ddeddf 
1972 i ddatgymhwyso'r darpariaethau hyn o ran Cymru.

Adran 21 – Gorchmynion a rheoliadau

75. Mae'r adran hon yn cynnwys pŵer i wneud rheoliadau a gorchmynion o dan y 
Ddeddf hon sy’n cynnwys pŵer i wneud darpariaeth gysylltiedig, darpariaeth 
ganlyniadol, darpariaeth drosiannol neu ddarpariaeth atodol.
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76. Yn achos y  pwerau i wneud gorchmynion o dan adrannau 9 ac 16, (diwygiadau
i Rannau 1 a 2 o Atodlen 1) mae'r ddarpariaeth gysylltiedig, darpariaeth 
ganlyniadol, darpariaeth drosiannol neu ddarpariaeth atodol y caniateir eu 
gwneud yn gallu cynnwys darpariaeth sy’n diwygio, diddymu neu ddirymu 
deddfiadau.

77. Caiff gorchmynion o dan adran 9 ac 16 ac unrhyw orchymyn o dan adran 13(5) 
eu gwneud yn ddarostyngedig i’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol gan eu 
bod yn bwriadu diwygio’r Ddeddf hon a chânt wneud diwygiadau yn sgil hynny i 
ddeddfwriaeth sylfaenol arall.

78. Mae gorchmynion a rheoliadau eraill (ar wahân i orchmynion cychwyn) yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad negyddol.

Adran 22- Cychwyn

79. Mae'r adran hon yn darparu i'r Ddeddf ddod i rym yn unol â darpariaeth a wneir 
gan Weinidogion Cymru drwy orchymyn.

Adran 23 - Enw byr

80. Mae'r adran hon yn darparu mai enw byr y Ddeddf hon yw Deddf Is-ddeddfau 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2012.

Atodlen 1 – Rhestrau o bwerau i wneud is-ddeddfau

Adrannau 6 a 12

Rhan 1 – Is-ddeddfau pan na fo cadarnhad yn ofynnol

81. Mae Rhan 1 o Atodlen 1 yn rhestru'r deddfiadau y gwneir is-ddeddfau odanynt 
nad ydynt yn ddarostyngedig i'w cadarnhau gan Weinidogion Cymru. Darperir y 
bydd adran 6 o'r Bil yn gymwys i is-ddeddfau a wneir o dan y deddfiadau a’r 
math o awdurdod deddfu a restrir yn Rhan 1 o Atodlen 1.

Rhan 2 – Is-ddeddfau y caniateir dyroddi cosbau penodedig mewn perthynas â
hwy

82. Mae Rhan 2 o Atodlen 1 yn rhestru'r deddfiadau y gwneir is-ddeddfau odanynt y 
caniateir eu bodloni drwy hysbysiad cosb benodedig. Darperir y bydd adran 12 
o'r Bil yn gymwys i is-ddeddfau a wneir o dan y deddfiadau a’r math o awdurdod 
deddfu a restrir yn Rhan 2 o Atodlen 1.

Atodlen 2 – Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Adran 20

83. Mae Atodlen 2 yn rhestru’r mân ddiwygiadau a’r diwygiadau canlyniadol a wneir 
gan y Bil i nifer o ddeddfiadau sy’n cynnwys darpariaethau ynghylch gwneud is-
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ddeddfau yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhau yn unol ag adran 236 o 
Dde
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Atodiad 2: Adroddiad Ar Yr Ymatebion I’r Ymgynghoriad -
Gweithdrefnau Ar Gyfer Creu, Cadarnhau A Gorfodi Is-Ddeddfau (21 
Mehefin – 17 Medi 2010)

Rhagarweiniad

1. Roedd y papur ymgynghori’n nodi bwriad Llywodraeth y Cynulliad i ddiwygio 
gweithdrefnau is-ddeddfau ac yn amlinellu cynigion ar gyfer gwella a gwneud y 
gweithdrefnau ar gyfer creu a chadarnhau is-ddeddfau awdurdod lleol yng 
Nghymru yn llai biwrocrataidd.

2. Roedd y papur hefyd yn cynnwys cynigion fel mai hysbysiadau cosb benodedig 
fydd y math newydd o orfodaeth yng Nghymru.

3. Yr is-ddeddfau a ystyriwyd oedd y rhai lle mai’r gweithdrefnau o dan adran 236 
o Ddeddf Llywodraeth Leol 2972 oedd y rhai perthnasol.

4. Cafodd y ddogfen ymgynghori ei chyflwyno i'r 22 awdurdod unedol, 
awdurdodau'r parciau cenedlaethol, a phob un o'r 735 o gynghorau cymuned a 
thref.

5. I gyd, cafwyd 48 o ymatebion a oedd yn cynnwys rhai gan 11 awdurdod lleol 
(cyfradd ymateb o 50%), 35 o gynghorau cymuned a thref (cyfradd ymateb o 
5%); cyd-ymateb gan Gymdeithas Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru ar 
ran y 3 Awdurdod Parc Cenedlaethol; 1 arall. Mae rhestr o'r holl ymatebwyr ar 
gael ar ddiwedd yr adroddiad hwn.

6. Gofynnwyd ystod o gwestiynau nid yn unig i gadarnhau barn y rhai a 
ymatebodd am gael proses lai biwrocrataidd, gyda mwy o berchnogaeth i 
awdurdodau lleol (awdurdodau unedol, awdurdodau’r parciau cenedlaethol a 
chynghorau tref a chymuned i bwrpas yr ymgynghoriad hwn) ond hefyd i gael 
adborth ar sut y mae'r broses yn gweithio ar hyn o bryd.

7. Mae’r ymateb ar ffurf crynodeb wedi’i gyflwyno’n bur fanwl ac wedi’i osod allan 
yn ôl ymateb pob sector i’r cwestiynau oherwydd ni chafodd adborth ar greu is-
ddeddfau ei gasglu o’r blaen ac, o’r herwydd, gallai fod o ddiddordeb a 
chymorth i bawb sydd a wnelo hwynt â hyn. 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad

8. Roedd cefnogaeth sicr i symleiddio is-ddeddfau ac i gyflwyno hysbysiadau cosb 
benodedig fel ffordd newydd o'u gorfodi.

9. Roedd yr adborth a ddaeth i law ar agweddau eraill ar y broses yn rhoi darlun 
manwl o gapasiti pob sector unigol i greu a gorfodi is-ddeddfau; eu profiad a’u 
hasesiad o ba mor effeithiol oedd is-ddeddfau fel dull o reoleiddio; rôl 
Gweinidogion Cymru a Llywodraeth y Cynulliad a’r argraff bod angen 
canllawiau a chymorth.
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10. Gofynnwyd i’r ymatebwyr dynnu sylw at unrhyw bwerau nad oedd wedi eu 
cynnwys yn y tabl ar dudalennau 3-6 yn y ddogfen ymgynghori. Ni dderbyniwyd 
unrhyw ychwanegiadau na diwygiadau.

Y camau nesaf

11. Bydd y farn a’r sylwadau a wnaed yn ystod y broses ymgynghori hon yn cael eu 
hystyried pan fydd Llywodraeth y Cynulliad yn datblygu cynigion i ddiwygio 
gweithdrefn yr is-ddeddfau.

Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

C1. Faint o is-ddeddfau mae eich awdurdod wedi eu creu neu ddiwygio yn y 5 
mlynedd diwethaf?

Dywedodd ychydig dros hanner yr awdurdodau unedol a ymatebodd eu bod wedi 
creu neu ddiwygio is-ddeddfau yn y 5 mlynedd diwethaf.

Nid oedd Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol wedi creu na diwygio unrhyw is-
ddeddfau yn y 5 mlynedd diwethaf, nac ychwaith unrhyw un o’r cynghorau tref a 
chymuned a ymatebodd.

C2. Yn eich profiad chi, pa mor effeithiol yw is-ddeddfau fel dull o reoleiddio?

Awdurdodau unedol

Cafwyd ymateb cymysg i’r cwestiwn hwn. Roedd rhai yn meddwl bod is-ddeddfau yn 
effeithiol a bod ganddynt rôl o hyd mewn gorfodi cyfreithiau lleol, ond roedd eraill yn 
teimlo nad oeddent yn effeithiol. Roedd y sylw bod rhai is-ddeddfau penodol yn fwy 
defnyddiol na’i gilydd yn ymddangos i fod yn ategu'r farn ddiymwad mai dull o 
reoleiddio lleol oedd is-ddeddfau.

Dywedodd lawer o’r ymatebwyr bod angen digon o adnoddau i orfodi is-ddeddfau a 
bod hyn yn ffactor a oedd yn dylanwadu ar ba mor effeithiol oeddent. Soniwyd hefyd 
at y gwerth oedd yr heddlu yn ei roi ar is-ddeddfau i atal ymddygiad annerbyniol a 
phwerau’r heddlu i gyfweld tystion, a oedd yn helpu i orfodi is-ddeddfau.

Dywedodd ddau ymatebwr fod yn well ganddynt hwy ddeddfwriaeth sylfaenol gan ei 
bod yn helpu i sicrhau cysondeb wrth orfodi a phroses fwy agored i breswylwyr a 
busnesau.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Y profiad cyffredin oedd bod is-ddeddfau yn eithaf aneffeithiol. Roedd yn golygu 
proses afrwydd i’w creu, a hefyd i'w gorfodi.
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Cynghorau Tref a Chymuned

Lleisiodd nifer o gynghorau'r farn bod is-ddeddfau ond yn effeithiol os oeddent yn 
ddigon hysbys ac yn cael eu gorfodi'n gywir a chafwyd enghreifftiau gan rai o 
drafferth eu gorfodi, er enghraifft y cyfyngiadau cyllid ac adnoddau.

C3. Beth yw eich barn am y broses bresennol o greu a chadarnhau is-
ddeddfau?

Awdurdodau unedol

Roedd yr ymatebwyr i gyd bron yn teimlo bod y broses bresennol o greu a 
chadarnhau is-ddeddfau yn araf, yn fiwrocrataidd ac yn anodd i’w defnyddio.  Ond 
nid oedd un ymatebwr yn gweld hyn fel rhwystr na rheswm dros oedi gan feddwl 
tybed pam oedd Llywodraeth y Cynulliad yn gwahodd pobl i herio’r broses bresennol.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Yr ymateb oedd bod y broses braidd yn afrwydd ac efallai’n rhy gostus ac yn cymryd 
gormod o amser ac ymdrech.

Cynghorau Tref a Chymuned

Teimlai’r rhan fwyaf o’r ymatebwyr fod y broses yn rhy hir a biwrocrataidd. Dywedodd 
un ymatebwr nad oedd yn hawdd dod o hyd i wybodaeth na chanllawiau ar greu is-
ddeddfau ac nad oedd unrhyw wybodaeth ar wefan Llywodraeth y Cynulliad na 
gwefannau'r awdurdodau unedol.

Teimlai rhai ei bod yn bwysig bod Llywodraeth y Cynulliad yn parhau i wneud ei rhan 
a dywedodd un y byddai hyn yn cynnal cydlyniant a pharhad.

C4. A ydyw cadarnhau is-ddeddfau gan Weinidogion Cymru yn ychwanegu 
unrhyw werth at y broses o greu is-ddeddfau? Os ydyw, ym mha ffordd?

Awdurdodau unedol

Dywedodd y rhan fwyaf nad oedd y broses lle oedd Gweinidogion Cymru’n 
cadarnhau is-ddeddfau yn ychwanegu unrhyw werth. Y cwbl yr oedd yn ei wneud 
oedd ychwanegu lefel arall o weinyddu, ac achosi oedi.

I’r gwrthwyneb, dywedodd un ymatebwr fod cadarnhad gan Weinidogion Cymru yn 
ychwanegu gwerth oherwydd bod is-ddeddfau’n rhoi sancsiynau troseddol a 
dywedodd un arall fod cyfiawnhad dros gadarnhau pan oedd is-ddeddfau dadleuol 
neu gymhleth yn cael eu cyflwyno.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Yr ymateb oedd ei fod yn ychwanegu dimensiwn dilysu pwysig – ategiad ychwanegol 
– yn ogystal â chraffu ar gyfer proses, drafftio ac arferion da, ayb. O leiaf, roedd yn
lleihau’r risg bod is-ddeddf yn aneffeithiol am ei bod wedi’i drafftio’n wael.
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Cynghorau Tref a Chymuned

Dywedodd ychydig dros draean o’r cynghorau tref a chymuned a ymatebodd ei fod 
yn ychwanegu gwerth at y broses. Rhoddwyd amrywiaeth o resymau, gan gynnwys 
ei fod yn chwalu rhwystrau ac yn darparu’r elfen graffu angenrheidiol; yn gwarchod 
rhag drafftio is-ddeddfau yn wael; yn rhoi gwrthrychedd; yn ychwanegu statws drwy 
fod yn rhan o broses llunio cyfraith Llywodraeth y Cynulliad; yn ategu’r broses a gâi 
ei gweinyddu gan yr awdurdod lleol; yn hanfodol i gynnal cysondeb wrth gymhwyso 
is-ddeddfau; yn sicrhau mai dyma’r dull rheoleiddio priodol ar gyfer y materion dan 
sylw a’u bod yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth. Dywedodd un y dylai’r penderfyniad 
dros greu is-ddeddf orwedd gyda’r awdurdod lleol. Fodd bynnag, dylai un o 
Weinidogion Cymru chwarae rôl farnwrol os oedd unrhyw broses apêl yn codi.

Nid oedd tua un o bob pump o’r ymatebwyr yn cytuno bod cadarnhad Gweinidogion 
Cymru yn ychwanegu gwerth. Dywedodd un o’r rhain ei fod ond yn sicrhau bod is-
ddeddf yn dilyn y model presennol o is-ddeddf, gan awgrymu y gellid disodli’r 
‘cadarnhad’ drwy wneud unrhyw ymadawiad o’r model yn ‘ultra vires’.

C5. A oes unrhyw is-ddeddfau y gallwch eu nodi lle dylid cadw rôl Llywodraeth 
Cynulliad Cymru? Os felly, pam?

Awdurdodau unedol

Dywedodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr “na” a dywedodd un pe bai is-ddeddf yn cael 
ei chreu y tu allan i bwerau'r awdurdod lleol, bod yna broses herio ar gael drwy'r 
llysoedd.

Yr eithriadau oedd is-ddeddfau a oedd yn gwarchod Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig ac a oedd yn cynnwys ystyriaethau amgylcheddol eraill a oedd, 
yn aml, gyda goblygiadau neu effaith ehangach nag ar lefel leol;

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Roedd barn y Parciau’n gymysg, gan amrywio o ddim barn i agwedd fwy cyffredinol 
bod yna rinwedd mewn sicrhau bod Llywodraeth y Cynulliad yn cadw ei rôl yng 
nghyswllt pob is-ddeddf.

Cynghorau Tref a Chymuned

Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr o’r farn nad oedd angen cadw rôl Llywodraeth y 
Cynulliad. Yr eithriadau y cyfeiriwyd atynt oedd bod gan Lywodraeth Cynulliad Cymru 
rôl bwysig i’w chwarae fel dyfarnwr mewn anghydfod lle oedd gwrthdaro gyda’r 
gymuned leol, a lle oedd angen dull cenedlaethol cyson fel gydag is-ddeddfau’n 
ymwneud â phlant.

Teimlai rai y dylid cadw rôl Llywodraeth y Cynulliad. Ar y cyfan, pur anaml oedd 
angen is-ddeddfau newydd ar gynghorau tref a chymuned ac, felly, gallai dal fod yn 
werth chweil cadw rôl ddilysu ar gyfer pawb.
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C6. A fyddai unrhyw werth mewn gweld Llywodraeth Cynulliad Cymru’n parhau 
ei rôl o ddarparu canllawiau? Os byddai, a ellid gwella ar y canllawiau 
presennol ar greu is-ddeddfau?

Awdurdodau unedol

Roedd pawb yn cytuno bod angen i Lywodraeth y Cynulliad barhau i ddarparu 
canllawiau. Y rhesymau a roddwyd oedd bod hyn yn symleiddio’r broses fabwysiadu; 
yn sicrhau cysondeb ymhlith yr awdurdodau lleol; yn cefnogi anghenion y cynghorau 
tref a chymuned; roedd yn ddefnyddiol gallu siarad gyda swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad am sut i ddehongli’r canllawiau ysgrifenedig neu am is-ddeddfau 
enghreifftiol neu fodel.

Roedd y gwelliannau a awgrymwyd i’r broses bresennol yn cynnwys bod angen 
addasu canllawiau ac is-ddeddfau enghreifftiol ar gyfer Cymru; roedd angen 
diweddaru’r rhain yn gyson a sicrhau eu bod ar gael ar wefan Llywodraeth y 
Cynulliad; bod angen hyrwyddo arferion gorau a chynnwys cyngor ar atal achosion 
posibl lle gallai is-ddeddfau gael eu herio.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Ystyriwyd bod canllawiau Llywodraeth y Cynulliad yn darparu swyddogaeth bwysig o 
ran hyrwyddo cysondeb ac ansawdd is-ddeddfau.

Cynghorau Tref a Chymuned

Ymateb cymysg. Rhai ymatebion negyddol a rhai “dim ateb".  Fodd bynnag, 
dywedodd fymryn dros hanner yr ymatebwyr fod yna werth o hyd mewn cadw rôl 
Llywodraeth y Cynulliad o ran darparu canllawiau. Roedd rhai o’r rhesymau a 
roddwyd yn cynnwys bod Llywodraeth y Cynulliad yn cynnig mesur o ddiogelwch i 
sicrhau bod is-ddeddfau yn deg; roedd yn sicrhau cydraddoldeb wrth weithredu a 
chreu is-ddeddfau; byddai dim canllawiau gan Lywodraeth y Cynulliad yn golygu y 
byddai angen i awdurdodau a chynghorau lleol gynyddu eu capasiti eu hunain gan 
ychwanegu’n sylweddol at gostau ac arwain at ddyblygu diangen.

Roedd rhai o’r gwelliannau a awgrymwyd yn cynnwys y gellid cyflwyno canllawiau 
drwy Un Llais Cymru, Y Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol a Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru ac y dylent gynnwys is-ddeddfau enghreifftiol; y byddid yn 
disgwyl ymateb cynt gan Lywodraeth y Cynulliad; y dylid eu cynnwys yn y sesiynau 
hyfforddi i gynghorwyr tref a chymuned newydd; y dylid eu rhoi ar wefan Llywodraeth 
y Cynulliad; ac y dylid eu hymgorffori yn y llawlyfr i gynghorwyr.

Gofynnwyd hefyd am ganllawiau ar achosion lle oedd anghydfod yn codi ynghylch 
cynigion ar gyfer is-ddeddfau, ac apeliadau.
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C7. A fyddai rhyw fath o fforwm meithrin gallu a gwybodaeth yn fuddiol? Os 
byddai, pwy fyddai’r corff mwyaf effeithiol i ddarparu hyn?

Awdurdodau unedol

Roedd y mwyafrif o blaid rhyw fath o feithrin gallu neu rannu gwybodaeth er bod cwpl 
o’r ymatebwyr yn teimlo na fyddai angen hyn. Roedd yr awgrymiadau’n cynnwys bod 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru / Un Llais Cymru yn cyd-gysylltu defnydd mwy 
effeithiol o is-ddeddfau newydd ar sail Cymru Gyfan; bod Cymdeithas yr 
Ysgrifenyddion Cyngor a Thwrneiod Cymru (a oedd yn cael eu gweld fel y rhai a 
oedd, mae’n debyg, â’r profiad ymarferol gorau o greu is-ddeddfau) i gyd-fynd â rôl 
llunio canllawiau Llywodraeth y Cynulliad; gwasanaeth ar y we i’w redeg gan 
Lywodraeth y Cynulliad; porth rhyngrwyd i’w sefydlu ar y cyd rhwng awdurdodau 
unedol a chynghorau tref a chymuned (y costau i’w had-dalu gan Lywodraeth y 
Cynulliad).

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Er bod croeso’n gyffredinol i’r egwyddor gyffredinol o sefydlu fforwm rhannu 
gwybodaeth, byddai angen mwy o wybodaeth am yr awgrym arbennig hwn cyn y 
gallai awdurdodau’r parciau cenedlaethol ei gyd-gefnogi.

Cynghorau Tref a Chymuned

Roedd llawer yn meddwl bod fforwm neu ryw fath o feithrin gallu yn syniad da. Roedd 
yr awgrymiadau’n cynnwys sioeau teithiol rhanbarthol, seminarau, cyfleoedd i 
rwydweithio; creu cronfa ddata gyda chyngor arbenigol a chymorth ar amrywiol 
bynciau cyfreithiol; gweithdai i gynghorau tref a chymuned ym mhob ardal awdurdod 
lleol neu ar lefel ranbarthol; fforwm gwybodaeth ar-lein; drwy’r cyrff cenedlaethol Un 
Llais Cymru a Chymdeithas Clercod Cynghorau Cymru; adran gyfreithiol y cynghorau 
sir a thrwy raglen hyfforddiant Un Llais Cymru;

C8. A ddylai awdurdodau unedol chwarae rhyw fath o rôl yng nghyswllt is-
ddeddfau sy’n cael eu creu gan gynghorau tref a chymuned? Os dylent, beth 
ddylai’r rôl yma fod?

Awdurdodau unedol

Roedd yr ymatebwyr yn cydnabod nad oedd gan y rhan fwyaf o gynghorau cymuned, 
mae’n debyg, ddigon o gapasiti i greu eu his-ddeddfau eu hunain.

Roedd y sylwadau gan yr awdurdodau unedol yn cynnwys: y goblygiadau adnoddau 
tebygol y byddai'n rhaid i awdurdodau unedol eu hystyried; pe bai'n dod yn amlwg 
bod mwy nag un cyngor cymuned yn ardal yr awdurdod lleol am greu is-ddeddf 
debyg, gellid efallai osgoi dyblygu drwy i’r awdurdod unedol greu is-ddeddf ar gyfer yr 
ardal gyfan; pe bai apeliadau yn erbyn is-ddeddfau gan gynghorau cymuned yn cael 
eu cyfeirio at awdurdodau unedol, byddai hyn efallai'n cael ei weld i fod yn amhriodol 
pan fo apeliadau yn erbyn awdurdodau unedol yn cael eu cyfeirio at Lywodraeth y 
Cynulliad; byddai rôl yr awdurdod unedol yn sicrhau proses unffurf a chysondeb.
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Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Roeddent am adael hwn i gynghorau tref a chymuned wneud sylwadau arno.

Cynghorau Tref a Chymuned

Consensws pendant bod angen cynnwys yr awdurdodau unedol. Roedd y rhesymau 
a roddwyd gan yr ymatebwyr yn cynnwys y lefel uwch o arbenigedd ar lefel 
awdurdod unedol oherwydd yr adrannau cyfreithiol pwrpasol a’u bod yn gallu darparu 
cymorth TG. Cyfeiriwyd hefyd at rôl oruchwylio. Awgrymwyd y dylai awdurdodau 
unedol ddarparu cyngor cyfreithiol, canllawiau a fetio i sicrhau proses unffurf a 
chysondeb.

Awgrymodd rai ymatebwyr y dylai awdurdodau unedol a chynghorau tref a chymuned 
weithio mewn partneriaeth, gan gyrchu tuag at nod cyffredin ac y dylai cynghorau tref 
a chymuned helpu awdurdodau unedol drwy ymgynghori gyda chymunedau; darparu 
gwybodaeth am y gwahaniaeth rhwng y gwahanol fathau o gymunedau, e.e. trefol a 
gwledig; ac y dylid rhannu adnoddau wrth orfodi is-ddeddfau. Gellid defnyddio 
siarteri yn sail ar gyfer cydweithrediad a chyd-gymorth o’r fath.

Roedd yna hefyd rai a ddywedodd y dylid parhau gyda’r broses ymgynghori 
bresennol a oedd yn cael ei defnyddio gan awdurdodau unedol ac roedd cwpl o 
ymatebwyr yn teimlo mai awdurdodau unedol ddylai wneud yr is-ddeddfau.

C9. Pa ymgynghori ydych yn ei wneud ar hyn o bryd cyn ac ar ôl creu is-
ddeddf?

Awdurdodau unedol

Dywedodd yr awdurdodau unedol fod ganddynt brosesau ymgynghori a rhestri 
cysylltu gyda chyrff ymgynghori, e.e. y cyhoedd, rhai sydd wedi eu hethol i 
gynrychioli cynghorau, cynghorau tref a chyngor; fforwm mynediad lleol; busnesau 
lleol; grwpiau budd arbennig; yr heddlu, cyrff masnach; fforymau dinasyddion; 
awdurdodau statudol. Soniwyd hefyd am wefannau’r cynghorau a’r broses o 
ymgynghori ar y we.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Nid oedd unrhyw is-ddeddf wedi cael ei gwneud yn y 5 mlynedd diwethaf. Byddem yn 
ceisio cydymffurfio â chanllawiau’r llywodraeth wrth wneud is-ddeddfau.

Cynghorau Tref a Chymuned

Nid oedd unrhyw is-ddeddf wedi cael ei gwneud yn y 5 mlynedd diwethaf.
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C10. A ydyw’r broses a ddisgrifir uchod yn darparu trefniadau priodol ar gyfer 
ymgynghori gyda grwpiau budd a chymunedau lleol? A oes unrhyw fesurau 
pellach a fyddai’n ddefnyddiol i ymgynghori gyda phobl leol?

Awdurdodau unedol

Roedd y sylwadau’n amrywio rhwng “trefniadau boddhaol” ac awgrymiadau ynghylch 
cael trefniadau eraill.  Roedd y rhain yn cynnwys cael gofyniad ffurfiol i gynnal 
cyfarfodydd cyhoeddus er mwyn ymgynghori’n fwy trylwyr ar lefel leol; y mathau o 
gyrff ymgynghori i ddibynnu ar y math o ymgynghoriad, e.e. Cyngor Cefn Gwlad 
Cymru ar gyfer Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu 
Ymddiriedolaethau Iechyd ar gyfer is-ddeddfau iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol; y dylid casglu rhestr safonol o gyrff ymgynghori, e.e. grwpiau budd 
lleol a chymunedol ynghyd ag awdurdodau lleol, ond y dylid hefyd ystyried bod 
angen cynnwys preswylwyr lleol.

Soniwyd hefyd am y defnydd o wefan cynghorau sir / bwrdeistref sirol i hysbysu’r 
cyhoedd ac i roi adborth ar-lein.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Derbyniwyd sylwadau bod y canllawiau presennol yn ddigonol.

Cynghorau Tref a Chymuned

Dim llawer o ymateb i’r cwestiwn hwn – yn unol ag ymateb i gwestiwn 9. Gwnaed 
cwpl o awgrymiadau – gwneud defnydd o fforwm cynghorau cymunedol a bod 
grwpiau budd yn cael eu hysbysu drwy gyswllt uniongyrchol.

C11. A ddylid parhau i hysbysebu is-ddeddfau mewn papurau newydd lleol? A 
oes unrhyw ddulliau mwy effeithiol o’u hysbysebu?

Awdurdodau unedol

Roedd y rhan fwyaf o’r farn y dylid parhau i hysbysebu is-ddeddfau mewn papurau 
newydd lleol. Mae’r cyhoedd yn dal i ddarllen hysbysiadau cyhoeddus ac roedd 
hysbysebion o’r fath yn dangos bod yr awdurdod unedol wedi ceisio cyrraedd 
cynulleidfa ehangach.

Fodd bynnag, oherwydd y dirywiad yn y nifer sy'n darllen papurau newydd lleol dros 
y blynyddoedd diwethaf, awgrymwyd mathau eraill o gyfryngau i gyd-fynd â'r wasg 
leol – gwefan y cyngor ei hun; papur newydd di-dâl y cyngor; hysbysfyrddau lleol; 
cysylltu’n uniongyrchol gyda grwpiau penodol a fyddai efallai’n cael eu heffeithio.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Yr ymateb oedd bod hysbysebu mewn papurau newydd yn wrthrychol ac yn cynnig y 
siawns orau, ar y cyfan, o gyrraedd y nifer fwyaf o bobl. Fodd bynnag, dylid 
defnyddio dulliau eraill (electronig) i gyd-fynd â hyn.
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Cynghorau Tref a Chymuned

Roedd eu hanner yn cytuno.  Dim sylw gan tua thraean y rhai a ymatebodd. Roedd 
mathau eraill o gyfryngau a awgrymwyd yn cynnwys cyfarfodydd cyhoeddus, 
gwefannau, hysbysfyrddau lleol; cofnodion cyfarfodydd; cylchlythyrau cymunedol; 
dulliau cyswllt uniongyrchol o ganlyniad i ymchwil i'r effaith ar grwpiau penodol; 

C12. A oes achos dros gael trefniadau ar gyfer cyfeirio anghydfod ynghylch
cynigion is-ddeddfau i Lywodraeth Cynulliad Cymru os oes gwrthwynebiad 
sylweddol i is-ddeddf arfaethedig? 

Awdurdodau unedol

Roedd yna gytundeb y dylid cyfeirio anghydfod ynghylch is-ddeddfau i Lywodraeth 
Cynulliad Cymru, ond dim ond os a lle oedd gwrthwynebiad sylweddol.  Roedd yna 
farn na fyddai’n ddymunol cymhlethu neu oedi’r broses yn ormodol ac efallai mai 
system o gyflwyniadau ysgrifenedig fyddai orau . Dywedodd un ymatebwr mai’r 
awdurdod unedol yn unig ddylai ddelio gyda phob ac unrhyw is-ddeddf.

Lleisiwyd y farn hefyd y byddai croeso i unrhyw system a fyddai’n rhwystro achosion 
costus o herio drwy’r llysoedd.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Y farn oedd bod yna achos cryf dros gyfeirio unrhyw anghydfod ynghylch cynigion is-
ddeddfau at Lywodraeth y Cynulliad. Roedd yn ymddangos i fod yn opsiwn 
synhwyrol.

Cynghorau Tref a Chymuned

Roedd mwy na’u hanner yn cytuno. Dywedodd ddau o’r ymatebwyr y dylid cyfeirio 
unrhyw anghydfod at yr awdurdod unedol.

C13. A allai awdurdodau neu gyrff eraill neu ran arall o’r awdurdod sy’n 
gwneud is-ddeddfau berfformio’r rôl hon?

Awdurdodau unedol

Roedd consensws ymateb nad oedd hyn yn gynnig a allai weithio ac mai 
Llywodraeth y Cynulliad oedd y corff gorau i ddelio gyda hyn i sicrhau cysondeb.

Roedd y sylwadau amrywiol yn cynnwys y farn na fyddai awdurdod arall yn cael ei 
weld i fod yn ddigon annibynnol i basio barn am ei gyd-awdurdodau; byddai yna 
oblygiadau adnoddau i awdurdodau a fyddai’n gorfod perfformio’r rôl hon; dylai 
awdurdod unedol fod yn gallu gwrando apêl yn erbyn cyngor cymuned; dylai craffu 
mewnol gan yr awdurdod unedol fod yn ddigon.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Na, oni bai fod corff hollol annibynnol yn cael ei sefydlu i'r pwrpas hwn.
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Cynghorau Tref a Chymuned

Ymateb cymysg. Roedd rhai o blaid Llywodraeth y Cynulliad ac eraill o blaid 
awdurdodau unedol. Dywedodd rhai y dylai Llywodraeth y Cynulliad gael y gair olaf 
os na fyddai’n bosibl datrys anghydfod. Dywedodd eraill na fyddai’n briodol pe bai 
awdurdodau eraill neu ran arall o’r broses creu is-ddeddfau yn perfformio’r rôl hon.
Corff annibynnol ddylai ddelio gydag apeliadau.

C14. A ddylid diwygio’r trefniadau ar gyfer gorfodi is-ddeddfau, fel na fyddent 
mwyach yn destun achosion yn y Llysoedd Ynadon, ond yn hytrach yn agored 
i hysbysiadau cosb benodedig?

Awdurdodau unedol

Roedd bron yr holl ymatebwyr o blaid yr awgrym hwn. Roedd eu sylwadau’n cynnwys 
y byddai hyn yn ffordd fwy effeithiol o orfodi ac yn haws i’w deall, ac y byddai’n 
ysgafnu’r pwysau ar y system llysoedd; roedd yn ymddangos i fod yn gweithio’n dda 
wrth orfodi deddfwriaeth arall. Lleisiwyd barn hefyd y dylid cyflwyno cosbau 
penodedig yn ychwanegol at erlyn drwy’r llysoedd.

Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith y byddai efallai angen mwy o adnoddau i gyflwyno a 
gorfodi cosbau penodedig. Codwyd y cwestiwn a fyddai cynghorau’n gallu cadw 
incwm o’r ffynhonnell hon.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Byddent, byddai hyn yn help ac er budd cyhoeddus.

Cynghorau Tref a Chymuned

Ymateb cymysg – roedd ymhell dros hanner yr ymatebwyr o blaid. Ond roedd rhai 
hefyd yn cymell pwyll, gyda phryderon ynghylch yr adnoddau ychwanegol fyddai eu 
hangen i orfodi cosbau penodedig yn effeithiol, gan gynnwys y broblem o ddelio gyda 
rhai oedd yn gwrthod talu dirwyon. Roedd rhai am gadw’r opsiwn o ddefnyddio’r 
Llysoedd Ynadon ac roedd un ymatebwr yn galw am drafodaeth ehangach ar y 
cynigion, i gynnwys aelodau o Blismona ein Cymunedau Gyda’n Gilydd (PACT).

C15. Sut y gellir codi ymwybyddiaeth o'r is-ddeddfau sydd mewn grym mewn 
mannau agored heb wneud strydoedd yn fwy anniben?

Awdurdodau unedol

Dywedodd bawb fod angen rhyw fath o arwyddion ar y stryd i sicrhau bod pawb yn y 
gymuned, gan gynnwys ymwelwyr i’r ardal, yn cael eu hysbysu. Roedd hyn yn un o’r 
gofynion hanfodol os oedd is-ddeddfau i gael eu gorfodi’n llwyddiannus. Gellid 
gwneud yr arwyddion hyn yn llai a / neu yn fwy deniadol. I gyd-fynd â’r arwyddion, 
gellid rhoi cyhoeddusrwydd ar wefannau cynghorau, cylchlythyrau, papurau newydd 
lleol, arddangosfeydd mewn adeiladau cyhoeddus ayb.
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Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Mae hyn yn fater pwysig i Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol. Mae ymateb 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi’i ddyfynnu yma: Roedd Parc 
Arfordir Penfro yn gryf o’r farn bod arddangos is-ddeddfau yn eu ffurf lawn yn ddifrifol
andwyol, yn enwedig i dirluniau a thir amwynder o werth uchel. Byddent yn croesawu 
cydnabod nad oes angen i orfodi olygu bod yn rhaid atgynhyrchu’r is-ddeddf ar y 
safle – yn amlwg, mae angen i’r is-ddeddfau llawn fod ar gael mewn lle canolog 
priodol yn rhywle, a / neu ar wefannau, ond byddai eglurder ynghylch nad oedd 
angen iddynt gael eu harddangos, er enghraifft, ym mhob un o’r amryw bwyntiau 
mynediad, yn ddefnyddiol iawn. Dylai hyn fynd law yn llaw gyda chydnabod na fyddai 
awdurdod unedol yn erlyn mewn amgylchiadau lle nad oedd person yn ymwybodol o 
fodolaeth yr is-ddeddf. Yn yr amgylchiadau hyn, dylai hysbysu’r cyhoedd (efallai drwy 
gyfeirio at hysbysiad symudol wedi’i gyflwyno gan Warden ayb) a rhoi rhybudd 
priodol fod yn rhagofynion cyn gorfodaeth ffurfiol.

Fodd bynnag, roedd yna reswm arall dros y dull y dadleuir drosto uchod. Mae mwy o 
ymwybyddiaeth fel arfer yn deillio o orfodi effeithiol, nid lleoliad yr hysbysiad. Felly 
mae angen cael digon o adnoddau yn eu lle i blismona is-ddeddfau unwaith y deddfir 
hwynt.

Cynghorau Tref a Chymuned

Yn cytuno na ellid osgoi arwyddion stryd ac arwyddion mewn mannau agored, ond y 
gellid eu gosod mewn ffordd oedd yn gydnaws â’u hamgylchoedd, ac wedi eu 
dylunio'n dda a'u lleoli'n ofalus.

Roedd dulliau eraill o gyfathrebu a awgrymwyd yn cynnwys papurau newydd gyda 
manylion y dirwyon, hysbysiadau gyda llythyrau blynyddol yn hawlio'r dreth gyngor, 
defnyddio hysbysfyrddau cyhoeddus, gwefannau cynghorau, hysbysfyrddau i 
ymwelwyr, cynlluniau pentref a chymuned, hysbysfyrddau mewn llyfrgelloedd, 
ymgyrchoedd ymwybyddiaeth lleol, taflenni drwy’r post ac ar y radio.

C16. A ddylai is-ddeddfau newydd gynnwys amserlen ar gyfer adolygu? Beth 
ddylai’r amserlen fod?

Awdurdodau unedol

Roedd y rhan fwyaf yn gytûn y dylid cael amserlen gan awgrymu cyfnod yn amrywio 
rhwng 12 mis a 10 mlynedd. Tynnwyd sylw at y capasiti adnoddau a chyllid oedd ei 
angen i gyflawni’r adolygiadau hyn ac roedd rhai o’r farn y dylai’r amserlen fod yn 
hyblyg. Teimlai un o’r ymatebwyr y byddai’n rhoi baich diangen ar awdurdodau ar 
adeg pan oedd toriadau i'w cyllid yn digwydd.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Roedd yn ymddangos yn rhesymol. Efallai pob deng mlynedd. Ni ddylai’r broses 
adolygu fod mor llafurus â’r broses o sefydlu’r is-ddeddfau yn y lle cyntaf.
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Cynghorau Tref a Chymuned

Roedd barn yr ymatebwyr yn amrywio rhwng 12 mis a 10 mlynedd.

C17. A ydych o blaid symleiddio’r gyfundrefn is-ddeddfau mewn ffordd debyg 
i'r hyn a ddisgrifir yn y ddogfen ymgynghori?

Awdurdodau unedol

Roedd tua 90% o’r ymatebwyr o blaid symleiddio yn y ffordd a ddisgrifiwyd yn y 
ddogfen ymgynghori.  Roedd sylwadau’n amodi hyn yn cynnwys y farn na fyddai 
diwygio’r drefn yn sicrhau newidiadau oni bai fod digon o adnoddau i orfodi’r is-
ddeddfau yn eu lle.  Gydag is-ddeddfau dadleuol a rhai sy’n cael effaith y tu allan i’r 
ardal leol, efallai y byddai dal angen rhywfaint o fewnbwn gan Lywodraeth y 
Cynulliad.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Ie, yn amodol ar sylwadau blaenorol yn eu hymateb.

Cynghorau Tref a Chymuned

Roedd bron i dri chwarter yr ymatebwyr o blaid.

C18. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw 
faterion cysylltiedig nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, defnyddiwch y 
gofod hwn i ddweud amdanynt.

Awdurdodau unedol

Dywedodd ddau ymatebwr fod gan is-ddeddfau rôl ddefnyddiol i’w chwarae mewn 
ceisio datrys materion a phroblemau lleol. Fodd bynnag, roedd angen i’r broses o 
greu, cymeradwyo a gorfodi fod yn fwy effeithiol. Pe bai’r broses yn cael ei 
symleiddio a’r angen i gadarnhau’n cael ei ddileu, er mwyn sicrhau bod is-ddeddf yn 
ddilys, bod angen yr is-ddeddf a'i bod yn ffit i'w phwrpas, awgrymwyd bod angen 
cynnwys prosesau ac archwiliadau a chydbwysedd yng nghanllawiau Llywodraeth y 
Cynulliad.

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi tynnu sylw at rai materion 
ymarferol ynghylch gorfodi, yn benodol y byddai’n ddymunol cael pwerau hollol 
ddiamwys wrth ymchwilio i achosion posibl o dorri is-ddeddfau lle byddai angen i 
berson roi ei enw a’i gyfeiriad cywir, a bod sancsiynau priodol ar gael pe na byddai 
pobl yn gwneud hynny. Awgrymwyd hefyd y byddai pŵer clir i dynnu lluniau’r 
gweithgareddau troseddol, a’r bobl sy’n eu cyflawni, yn ddefnyddiol dros ben.
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Rhestr o’r ymatebwyr

Awdurdodau unedol:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cyngor Sir Abertawe 
Cyngor Sir Caerdydd
Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Sir y Fflint

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Cyd-ymateb gan:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Cwm Aber
Cyngor Cymuned Doc Penfro
Cyngor Cymuned Gwledig Llanelli
Cyngor Cymuned Henllanfallteg
Cyngor Cymuned Henllys
Cyngor Cymuned Hirwaun a Phenderyn
Cyngor Cymuned Llangatwg Feibion Afel
Cyngor Cymuned Llandrinio
Cyngor Cymuned Llandudoch
Cyngor Cymuned Llandyfaelog
Cyngor Cymuned Llandysul
Cyngor Cymuned Llanddewi yn Hwytyn
Cyngor Cymuned Lledrod
Cyngor Cymuned Llys-faen
Cyngor Cymuned Maesyfed
Cyngor Cymuned Myddfai
Cyngor Cymuned Northop Hall
Cyngor Cymuned Owrtyn
Cyngor Tref Abergele 
Cyngor Tref y Bont-faen gyda Llanfleiddan
Cyngor Tref Caerffili 
Cyngor Tref y Coed Duon
Cyngor Tref Conwy
Cyngor Tref Dinbych
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Cyngor Tref Hwlffordd
Cyngor Tref Llanandras a Norton
Cyngor Tref Llandudno
Cyngor Tref Llanelli
Cyngor Tref Llanwrtyd
Cyngor Tref Llwchwr
Cyngor Tref Maesteg
Cyngor Tref Rhuddlan
Cyngor Tref Sanclêr
Cyngor Tref Treffynnon
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