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CLA624 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Diwygio) 

(Cymru) (Rhif 2) 2015   

Gweithdrefn:  Negyddol  

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009 (O.S. 

2009/995 fel y’i diwygiwyd) sy’n parhau i weithredu Cyfarwyddeb 2004/35/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor 

ar atebolrwydd amgylcheddol o ran atal ac adfer difrod amgylcheddol.  Yn ogystal â hyn, mae’r 

Rheoliadau hyn ond yn gwneud newidiadau technegol i ddiweddaru cyfeiriadau deddfwriaethol. 

 

CLA626 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor 

(Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2016   

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion 

Rhagnodedig (Cymru) 2013 a Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) 

(Cymru) 2013, yn dod i rym o 1 Ebrill 2016 ymlaen, mewn perthynas â chyfrifo hawl person i gael 

gostyngiad o dan Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a chyfrifo lefel y gostyngiad canlyniadol. 

 

 

CLA633 – Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) 

(Cymru) (Rhif 3) 2015   

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn rhagnodi unedau cynhyrchu ar gyfer asesu gallu cynhyrchiol tir amaethyddol a 

leolir yng Nghymru.  Mae hefyd yn pennu’r swm sydd i’w ystyried yn incwm blynyddol net o bob uned o’r 

fath am y flwyddyn o 12 Medi 2015 i 11 Medi 2016, at ddibenion penodol yn Neddf Daliadau 

Amaethyddol 1986. 



 

CLA634 – Gorchymyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Fframwaith 

Cenedlaethol) (Cymru) (Adolygu) (Rhif 2) 2015   

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn dirymu Gorchymyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Fframwaith Cenedlaethol) 

(Cymru) (Adolygu) 2015 (O.S. 2015/1931 (Cy. 289)) ac yn ailddeddfu ei ddarpariaethau er mwyn cywiro 

gwall a nodwyd yn y Gorchymyn gwreiddiol. 

Mae adran 21 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (“y Ddeddf”) yn ei gwneud yn ofynnol i 

Weinidogion Cymru lunio Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub, y mae’n rhaid iddo osod 

blaenoriaethau ac amcanion ar gyfer awdurdodau tân ac achub yng Nghymru ac y caiff ddarparu 

canllawiau i awdurdodau tân ac achub o ran cyflawni unrhyw un neu ragor o’u swyddogaethau. Rhaid i’r 

awdurdodau tân ac achub roi sylw i’r fframwaith wrth gyflawni eu swyddogaethau. 

Mae erthygl 2 o’r Gorchymyn hwn yn rhoi Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub Cymru 2016 (“y 

Fframwaith”) yn lle Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub Cymru 2012. 

 

CLA 635 – Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) 

(Cymru) 2015   

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn dirymu ac yn disodli Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) 

(Cymru) 2009 (O.S. 2009/3364 (Cy. 296)). Mae’n gwneud darpariaeth ar gyfer gweinyddu a gorfodi, yng 

Nghymru, Reoliad y Cyngor (EC) Rhif 21/2004 (sy’n sefydlu system ar gyfer adnabod a chofrestru 

anifeiliaid defeidiog a gafraidd ac sy’n diwygio Rheoliad (EC) Rhif 1782/2003 a Chyfarwyddebau 

92/102/EEC a 64/432/EEC). 

 

CLA636 – Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2015   

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013 a Rheoliadau 

Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.   

 

Maent yn rhoi ar waith yng Nghymru Benderfyniad y Comisiwn 2013/781/EC ("y Penderfyniad").  Mae’r 

Penderfyniad yn caniatáu rhanddirymiad yn unol â Chyfarwyddeb y Cyngor 91/676/EEC ynghylch 

diogelu dyfroedd rhag llygredd gan nitradau sy’n dod o ffynonellau amaethyddol ("y Gyfarwyddeb 



 

Nitradau"), ynghylch terfyn y cyfanswm o nitrogen mewn tail da byw y gellir ei ddodi ar ffermydd unigol o 

fewn Parthau Perygl Nitradau, ar yr amod bod amodau penodol yn cael eu bodloni.   

 

CLA639 - Reoliadau’r Dreth Gyngor (Eithriadau i’r Swm Uwch) 

(Cymru) 2015   

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud o dan adrannau 12A (4) a (5) a 12B (5) a (6) o Ddeddf Cyllid 

Llywodraeth Leol 1992 Mae’r Rheoliadau hyn yn rhagnodi’r dosbarthiadau o anheddau na chaiff 

awdurdod bilio wneud penderfyniad yn eu cylch i gymhwyso’r swm uwch o’r dreth gyngor i dai gwag 

hirdymor ac/neu ail gartrefi.   

 

CLA640 – Gorchymyn Cramenogion Penodedig (Gwahardd eu 

Pysgota, eu Glanio, eu Gwerthu a’u Cludo) (Cymru) 2015   

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn gwneud darpariaeth ynglŷn â physgota, glanio a gwerthu cramenogion 

penodedig, eu rhoi ar ddangos i’w gwerthu neu gynnig eu gwerthu, a meddu arnynt at ddiben eu 

gwerthu a’u cludo yng Nghymru ac ym mharth Cymru.  

Mae’r Gorchymyn hwn yn dirymu, yn disodli ac yn ail-wneud â diwygiadau ddarpariaethau: 

 Gorchymyn Crancod Rhy Fach 1986 (O.S. 1986/497),  

 Gorchymyn Crancod Llygatgoch Rhy Fach 1989 (O.S. 1989/919),  

 Gorchymyn Crancod Rhy Fach (Amrywio) 1989 (O.S. 1989/2443),  

 Gorchymyn Cimychiaid Rhy Fach 1993 (O.S. 1993/1178),  

 Gorchymyn Cimychiaid a Chimychiaid Cochion (Gwahardd eu Pysgota a’u Glanio) 2000 (O.S. 

2000/874),  

 Gorchymyn Cimychiaid a Chimychiaid Cochion (Gwahardd eu Pysgota a’u Glanio) (Cymru) 2002 

(O.S. 2002/676 (Cy. 73)) a  

 Gorchymyn Crancod Heglog Rhy Fach (Cymru) 2002 (O.S. 2002/1897 (Cy. 198)).  

Mae paragraffau 7-9 o’r Memorandwm Esboniadol yn egluro’r eithriadau ar gyfer llongau pysgota tramor. 

 



 

CLA622 – Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) 

(Cymru) 2016   

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhagnodi’r ffi sy’n daladwy i gofrestru ar y gofrestr a sefydlwyd ac a gynhelir gan 

Gyngor y Gweithlu Addysg o 1 Ebrill 2016 ac yn dirymu Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd 

Cofrestru) (Cymru) 2015. 

 

CLA627 – Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am 

Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 

(Diwygio) 2016   

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau 

Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015 ("Rheoliadau 2015"). 

Mae rheoliad 2 yn gwneud darpariaeth ar gyfer ffioedd sy’n daladwy mewn cysylltiad ag archiadau a wneir 

i awdurdodau cynllunio lleol am wasanaethau cyn ymgeisio. 

Mae rheoliad 3 yn gwneud mân ddiwygiadau i reoliadau 8(3), 9(3) a 15 o Reoliadau 2015 mewn 

perthynas â cheisiadau am gymeradwyaeth ar gyfer materion wrth gefn. Diwygiadau canlyniadol yw’r 

rhain i ddiwygiadau sydd i’w gwneud i erthyglau 22 a 23 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 gan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli 

Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016. 

Mae rheoliad 4 yn darparu ar gyfer ffioedd gostyngedig sy’n daladwy am geisiadau o dan adran 73 o 

Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 pan fo cais blaenorol o dan adran 96A(4) o’r Ddeddf honno wedi ei 

wrthod, ei wrthod yn rhannol neu heb ei benderfynu o fewn y cyfnod perthnasol.  Mae rheoliad 5 yn 

gwneud darpariaeth ar gyfer ffioedd sy’n daladwy mewn cysylltiad â diwygiadau i geisiadau am 

ddatblygiad mawr, a gyflwynir cyn bo’r awdurdod cynllunio lleol yn penderfynu’r cais. 

 

CLA628 – Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol 

(Ffïoedd) (Cymru) 2016   

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer talu ffioedd mewn cysylltiad ag— 



 

 gwasanaethau cyn ymgeisio a ddarperir gan Weinidogion Cymru ac awdurdodau cynllunio lleol o 

dan Reoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016 (rheoliadau 3 a 4); 

 hysbysiadau o geisiadau arfaethedig o dan adran 62D o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

(“Deddf 1990”) (rheoliad 5);  

 ceisiadau o dan adran 62D o Ddeddf 1990, gan gynnwys ffioedd am adroddiadau ar yr effaith leol 

a wneir yn ofynnol mewn perthynas â cheisiadau o’r fath gan adran 62I o Ddeddf 1990 

(rheoliadau 6 i 12). 

Maent hefyd yn rhagnodi’r amgylchiadau— 

 pan ad-delir rhan o’r ffioedd dechreuol a dalwyd i Weinidogion Cymru mewn cysylltiad â 

cheisiadau o dan adran 62D o Ddeddf 1990 (rheoliad 7); a 

 pan fo ffioedd a dalwyd i Weinidogion Cymru am adroddiadau ar yr effaith leol yn cael eu hanfon 

at awdurdodau cynllunio lleol neu eu had-dalu i geiswyr (rheoliadau 8 a 9). 

 

CLA629 – Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol 

(Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) 

(Cymru) 2016   

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn pennu’r meini prawf ar gyfer datblygiad sydd o arwyddocâd cenedlaethol at 

ddibenion adran 62D o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (“Deddf 1990”). 

Mae rheoliad 3 yn pennu’r mathau o ddatblygiad a allai fod o arwyddocâd cenedlaethol: gorsafoedd 

cynhyrchu; cyfleusterau storio nwy tanddaearol; cyfleusterau ar gyfer nwy naturiol hylifedig; cyfleusterau 

derbyn nwy; meysydd awyr ; rheilffyrdd; cyfnewidfeydd nwyddau rheilffordd; argaeau a chronfeydd dŵr; 

trosglwyddo adnoddau dŵr; gweithfeydd trin dŵr gwastraff a chyfleusterau gwastraff peryglus. 

Mae rheoliadau 4-14 yn nodi’r meini prawf sy’n gymwys mewn perthynas â phob un o’r mathau o 

ddatblygiad.  Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn rhagnodi cydsyniadau at ddibenion Deddf 1990 ac yn 

gwneud diwygiadau canlyniadol. Y cydsyniadau a ragnodir yw “cydsyniadau eilaidd” at ddibenion 

adrannau 62E I 62G o’r Ddeddf honno (rheoliad 15 ac Atodlen 1).  

Effaith rhagnodi cydsyniad gan y Rheoliadau hyn yw gall Gweinidogion Cymru ystyried y cydsyniad 

hwnnw ochr yn ochr â chais a wneir iddynt am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiad o arwyddocâd 

cenedlaethol. 

 



 

CLA630 – Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd 

(Cymru) (Diwygio) 2016   

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae’r Gorchymyn hwn wedi ei wneud o dan adran 19(4) o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 

(‘Mesur 2010’). Mae’n diwygio Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 (O.S. 

2010/2839).  

Mae’r Gorchymyn yn estyn yr amgylchiadau pan fydd person, y byddai ei weithgarwch fel arall yn dod o 

fewn y diffiniad o “gwarchod plant” neu “gofal dydd i blant”, wedi ei eithrio o’r diffiniad hwnnw ac felly 

nad yw’n ofynnol iddo gofrestru o dan Ran 2 o Fesur 2010.  

 

CLA631 – Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd 

(Cymru) 2016   

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio adran 19(4) o Fesur Plant a Theuluoedd 2010 i estyn y gofyniad i 

gofrestru i bersonau sy’n gweithredu fel gwarchodwr plant neu sy’n darparu gofal dydd i blant o dan 

ddeuddeng oed.  

Mae’r Gorchymyn hefyd yn gwneud diwygiadau canlyniadol i: 

 sicrhau bod darparwr cofrestredig presennol yn cael ei drin yn awtomatig ar 1 Ebrill 2016 ac ar ôl 

y dyddiad hwnnw fel pe bai wedi ei gofrestru i ofalu am blant o dan ddeuddeng oed neu i 

ddarparu gofal iddynt; a 

 chaniatáu i Weinidogion Cymru benderfynu ar geisiadau i amrywio sy’n dod i law cyn 1 Ebrill 2016 

gan ddarparwyr cofrestredig tan 31 Awst 2016. 

 

CLA632 – Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Esemptiadau, 

Apeliadau ac Arolygiadau) (Cymru) 2016   

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

At ddibenion Deddf Cronfeydd Dŵr 1975, mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer: 

- pethau penodedig (fel cloddfeydd, morlynnoedd a chamlesi penodol) nad ydynt i’w trin fel 

cyforgronfeydd dŵr mawr; 



 

- hawl i apelio yn erbyn dynodi cyforgronfeydd dŵr mawr yn gronfeydd dŵr risg uchel; 

- hawl i apelio yn erbyn hysbysiadau a roddwyd gan Gorff Adnoddau Naturiol Cymru naill ai i benodi 

peiriannydd neu i roi effaith i argymhelliad peiriannydd; ac 

- amseroedd arolygiadau cronfeydd dŵr. 

 

CLA638 – Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016   

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (“y Mesur”) yn gwneud darpariaeth ar gyfer pennu safonau 

ymddygiad mewn perthynas â’r Gymraeg ("safonau").  Mae’r safonau hyn yn disodli’r cynlluniau iaith 

Gymraeg a ddarperir ar eu cyfer gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993. 

Mae adran 26 o’r Mesur yn galluogi Gweinidogion Cymru i bennu safonau, ac mae adran 39 yn eu 

galluogi i ddarparu bod safon yn benodol gymwys i berson drwy awdurdodi Comisiynydd y Gymraeg (“y 

Comisiynydd”) i roi hysbysiad i’r person hwnnw sy’n ei gwneud yn ofynnol iddo gydymffurfio â’r safon 

(“hysbysiad cydymffurfio”). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn pennu safonau mewn perthynas ag ymddygiad 32 o gyrff a restrir yn Atodlen 6 

i’r Rheoliadau (y cyfeirir atynt yn y Rheoliadau fel “cyrff”).   Mae’r Rheoliadau hefyd yn awdurdodi’r 

Comisiynydd (yn ddarostyngedig i eithriadau penodol a nodir yn rheoliad 3(2)) i roi hysbysiad 

cydymffurfio, mewn perthynas â safonau a bennir gan y Rheoliadau, i’r cyrff hyn. 


