
  

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

16 Medi 2019 

SL(5)432 – Cod Ymarfer er Lles Cathod 

Gweithdrefn: Negyddol 

O dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 (“Deddf 2006”), mae dyletswydd ar 

berson sy'n gyfrifol am anifail i gymryd camau rhesymol i sicrhau bod ei 

anghenion lles yn cael eu bodloni. Cyhoeddwyd y Cod Ymarfer presennol yn 

2008, o dan Ddeddf 2006. Mae angen diweddaru'r Cod i adlewyrchu'r 

wyddoniaeth, deddfwriaeth a safonau diweddaraf o ran lles anifeiliaid er 

mwyn osgoi rhoi anifeiliaid mewn perygl o niwed.  

Mae'r canllawiau yn y Cod hwn yn egluro'r hyn y mae angen i'r sawl sy'n 

gyfrifol am gath ei wneud, ac mae'n cynnwys yr angen am amgylchedd 

addas; diet addas; patrymau ymddygiad arferol; anghenion tai (yn enwedig 

mewn perthynas ag anifeiliaid eraill) ac anghenion iechyd a lles. Mae'r 

canllawiau'n cynnwys cyfeiriadau at wybodaeth bellach ac yn argymell 

defnyddio milfeddygon fel prif ffynhonnell cyngor ar iechyd a lles yr anifail.  

Mae'r Cod at ddefnydd y sawl sy'n gyfrifol am gath. Os caiff achos ei ddwyn o 

dan Ddeddf 2006 ar gyfer trosedd lles, gall y llys roi ystyriaeth i'r graddau y 

mae rhywun wedi cydymffurfio â'r canllawiau yn y Cod wrth benderfynu a 

gyflawnwyd trosedd.    

Yr uchafswm dedfryd ar hyn o bryd ar gyfer troseddau lles anifeiliaid 

penodol o dan Ddeddf 2006 yw 51 wythnos o garchar a/neu ddirwy. Mae'r 

Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) ar fin symud i'r cyfnod pwyllgor yn Nhŷ'r 

Cyffredin ar hyn o bryd, ac os caiff ei basio bydd yn caniatáu i'r troseddau 

hyn gael eu rhoi ar brawf y naill ffordd neu'r llall a bydd yn cynyddu'r gosb 

uchaf i ddirwy a/neu 12 mis o garchar os caiff person ei roi ar brawf yn 

ddiannod, a dirwy a/neu 5 mlynedd o garchar os caiff person ei roi ar brawf 

am dditiad. Bydd geiriad y Cod yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu unrhyw 

newidiadau. 



  

Gweithdrefn: Negyddol 

Cyhoeddir y Cod Ymarfer o dan adran 14 o Ddeddf 2006, sy'n caniatáu i 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyhoeddi canllawiau ymarferol mewn 

perthynas ag unrhyw ddarpariaeth o dan y Ddeddf. Cafodd pŵer y Cynulliad i 

gyhoeddi canllawiau ei drosglwyddo i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o 

Atodlen 11 i Ddeddf 2006. Mae Adran 16 yn ei gwneud yn ofynnol i 

gyhoeddi drafft o'r Cod, ymgynghori arno, ac ystyried unrhyw ymatebion i'r 

ymgynghoriad. Mae'r camau hyn wedi eu cymryd.  

Mae darpariaeth drosiannol ym mharagraff 34 o Atodlen 11 i Ddeddf 2006 

sy'n datgan, lle bo swyddogaeth gyfatebol i'w harfer gan un o Weinidogion y 

Goron, fod y weithdrefn Seneddol berthnasol yn gymwys i unrhyw 

swyddogaeth a osodir ar Weinidogion Cymru. Rhaid i Weinidog y Goron 

ddefnyddio'r weithdrefn negyddol, a nodir yn adran 15 o Ddeddf 2006, ac 

felly mae'r Cod yn cael ei osod gan ddefnyddio'r weithdrefn penderfyniad 

negyddol; gall y Cynulliad benderfynu bod y Cod yn cael ei ddirymu heb fod 

yn hwyrach na 40 diwrnod ar ôl ei osod. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Lles Anifeiliaid 2006 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar: 12 Gorffennaf 2019 

Yn dod i rym ar:  

 

 

 

 

 



  

SL(5)436 – Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd 

etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer 

Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 

(Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019 (“y 

Rheoliadau”) yn ymdrin â chamau i gymhwyso Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd 

ac ati) (Cymru) 2019 (“Deddf 2019”) i denantiaethau byrddaliadol sicr.  

Mae’r Ddeddf yn gwahardd landlord, asiant gosod eiddo neu unrhyw berson 

arall rhag ei gwneud yn ofynnol i daliad gwaharddedig gael ei wneud i’r 

landlord, yr asiant gosod eiddo neu unrhyw berson arall: 

a) yn gydnabyddiaeth am roi neu am adnewyddu contract meddiannaeth 

safonol, neu am barhau â chontract o’r fath; neu 

b) yn unol â theler mewn contract meddiannaeth safonol sy’n honni ei 

bod yn ofynnol i’r taliad gael ei wneud. 

Mae’r Rheoliadau’n cymhwyso Rhannau 1 i 5 a Rhan 7 o Ddeddf 2019 (sy’n 

cynnwys trosolwg o Ddeddf 2019 ac yn mynd ymlaen i ymdrin â gwahardd 

taliadau penodol; ymdrin â blaendaliadau cadw; gorfodi; adennill taliadau 

gwaharddedig a darpariaethau ategol) i denantiaethau byrddaliadol sicr o 

dan Ddeddf Tai 1988 (“Deddf 1988”). Mae’r Rheoliadau hefyd yn cyfyngu 

landlord annedd sydd o dan gontract meddiannaeth safonol rhag rhoi 

hysbysiad o dan adran 21(1)(b) o Ddeddf 1988 (“hysbysiad adran 21”) mewn 

perthynas ag annedd os yw’r landlord wedi ei gwneud yn ofynnol i daliad 

gwaharddedig gael ei wneud, a’i fod wedi ei wneud ond nad yw wedi ei ad-

dalu. Yn yr un modd, mae’r Rheoliadau’n atal rhoi hysbysiad adran 21 os nad 

yw blaendal cadw mewn perthynas â chontract meddiannaeth safonol wedi ei 

ad-dalu, ac os yw’r amgylchiadau’n golygu bod y methiant i ad-dalu’r 

blaendal yn gyfystyr â thorri gofynion Deddf 2019. 

Bydd tenantiaethau byrddaliadol sicr o dan Ddeddf 1988 yn troi’n gontractau 

meddiannaeth o dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (“Deddf 2016”). 



  

Fodd bynnag, mae Deddf 2019 yn dod i rym ar 1 Medi 2019, cyn i 

ddarpariaethau perthnasol Deddf 2016 ddod i rym, felly mae’r Rheoliadau 

trosiannol hyn yn angenrheidiol i sicrhau bod Deddf 2019 yn berthnasol i 

denantiaethau byrddaliadol sicr pan ddaw i rym. 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 

Fe’u gwnaed ar: 18 Gorffennaf 2019 

Fe’u gosodwyd ar: 22 Gorffennaf 2019 

Yn dod i rym ar: 01 Medi 2019 

 

 

 

 

 

 


