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ADRAN 1. PA GAMAU GWEITHREDU MAE LLYWODRAETH CYMRU YN EU HYSTYRIED A PHAM?  

 
Cyflwyniad  

Mae i adeiladau oblygiadau sylweddol i iechyd, diogelwch, yr amgylchedd a'n cymunedau. Drwy ddefnyddio safonau adeiladu yn briodol, 
gall y gwaith o ddylunio ac adeiladu'r amgylchedd adeiledig ddod â manteision i bob perchennog, defnyddiwr a pherson yn ein 
hadeiladau ac o'u hamgylch.  
 
Prif nod ac amcan y diwygiad arfaethedig yw atgyfnerthu, drwy'r rheoliadau adeiladu, y gofyniad i ddarparu Toiledau Changing Places 
(TCPau) a chyfleusterau newid cewynnau babanod (CNCBau) mewn mathau penodol o adeiladau newydd neu estynedig mawr sy'n 
hygyrch i'r cyhoedd a chynyddu nifer y cyfleusterau glanweithiol arbenigol sydd ar gael. 
 
Cefndir 
TCPau 
Mae llawer o bobl yng Nghymru, yn drigolion ac yn ymwelwyr, nad yw cyfleusterau toiled hygyrch safonol yn ddigonol iddynt. Mae gwaith 
ymchwil yn amcangyfrif bod nifer mawr o bobl1 nad oes cyfleusterau toiled hygyrch safonol yn cael eu darparu ar eu cyfer mewn 
adeiladau. Mae TCP yn darparu cyfleuster glanweithiol i bobl â namau dysgu dwys a lluosog, yn ogystal â phobl â namau corfforol y mae 
angen cyfarpar a lle ychwanegol arnynt yn aml er mwyn iddynt allu defnyddio'r toiledau yn ddiogel ac yn gysurus.  Mae TCP yn diwallu 
anghenion pobl nad yw'r cyfleuster hygyrch safonol (neu “doiled anabl”) yn ddigonol nac yn briodol iddynt. Yn bwysig ddigon, mae 
TCPau yn rhoi cyfle i bobl anabl a'u teuluoedd ymweld â mannau cyhoeddus na fyddent yn gallu mynd iddynt fel arall ac, felly, maent yn 
gwneud gwahaniaeth enfawr i ansawdd eu bywydau. 
 
CNCB 
Ganwyd mwy na 31,000 o fabanod yng Nghymru yn 2018 ac eto, er bod llawer o leoliadau cyhoeddus bellach yn darparu unedau newid 
babanod, gall safon y cyfleusterau hyn yn aml fod yn annigonol.  

                                                             

1 250,000 o bobl yn y DU (http://www.changing-places.org/) 
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Mae ymgyrchoedd cyhoeddus yn nodi mai dim ond mewn toiledau i fenywod neu doiledau i bobl anabl y mae CNCBau ar gael yn aml a 
bod tadau yn wynebu anawsterau neu'n teimlo'n lletchwith wrth geisio defnyddio cyfleusterau newid babanod. 
 
Mae darparu cyfleusterau newid cewynnau yn ystyriaeth Iechyd a Diogelwch. Mae'n rhesymol tybio y bydd angen i rieni newid cewyn eu 
plentyn rywbryd ac, os nad oes lle diogel i wneud hynny, y gallent gael eu gorfodi i ddefnyddio pa le bynnag sydd ar gael, neu gael eu 
gorfodi i osgoi lleoliadau penodol, am nad oes cyfleusterau digonol ar gael. 
 
Camau gweithredu arfaethedig  
Prif nod ac amcan y diwygiad arfaethedig yw atgyfnerthu'r gofyniad i ddarparu TCPau a CNCBau mewn mathau penodol o adeiladau 
cyhoeddus drwy reoliadau adeiladu a chynyddu nifer y cyfleusterau hyn sydd ar gael. 
 
Mae'r Rheoliadau Adeiladu yn rheoli mathau penodol o waith adeiladu – yn bennaf er mwyn sicrhau iechyd, diogelwch, llesiant a 
chyfleustra pobl mewn adeiladau ac o'u hamgylch. Mae'r Rheoliadau yn gymwys i waith adeiladu, sef: 
• Codi neu ymestyn adeilad;  
• Newid adeilad neu newid y defnydd a wneir ohono yn sylweddol. 
 
Mae Rheoliadau Cynllunio ond yn gymwys pan fydd gwaith adeiladu yn cael ei wneud. Nid yw'r Rheoliadau yn gymwys yn ôl-weithredol i 
adeiladau sy'n bodoli eisoes am y dylai'r rhain gydymffurfio â'r Rheoliadau a oedd mewn grym pan gawsant eu hadeiladu. Nid yw 
Rheoliadau Adeiladu yn gosod gofynion rheoli parhaus. 
 
Mae'r Rheoliadau yn pennu gofynion technegol sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o faterion sy'n ymwneud ag iechyd, diogelwch, 
mynediad a chynaliadwyedd. Ategir y Rheoliadau gan ganllawiau mewn “Dogfennau Cymeradwy” sy'n rhoi canllawiau ymarferol ar sut i 
gydymffurfio â'r gofynion yn y Rheoliadau.   
 
Mae Dogfen Gymeradwy M: mynediad i adeiladau a defnydd ohonynt ar gyfer adeiladau heblaw anheddau, yn rhoi canllawiau ynglŷn â'r 
safonau gofynnol ar gyfer toiledau hygyrch a CNCBau mewn adeiladau cyhoeddus.  
 
Rydym yn cynnig y dylid diwygio Dogfen Gymeradwy M er mwyn ei gwneud yn ofynnol i TCPau a CNCBau gael eu darparu mewn 
adeiladau mawr newydd a ddefnyddir yn gyffredin gan y cyhoedd ac mewn unrhyw adeilad o'r fath sy'n cael ei ymestyn neu y mae'r 
defnydd a wneir ohono'n cael ei newid os bydd Dogfen Gymeradwy M yn cael ei dilyn fel ffordd o sicrhau cydymffurfiaeth.  
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Ystyrir mai'r cam gweithredu hwn yw'r un mwyaf priodol am nad yw'r darpariaethau presennol, fe ymddengys, yn cynnig digon o 
gyfleusterau glanweithiol arbenigol. Bydd y newid arfaethedig yn ymgorffori'r canllawiau o Safonau Prydeinig (BS) ynghylch y 
cyfleusterau y dylid eu darparu. Er nad yw'r Safonau Prydeinig yn rhoi canllaw ar y mathau o adeiladau, mabwysiadwyd dull cymesur o 
ddefnyddio'r safonau hyn a thrafodwyd y rhain â grwpiau defnyddwyr sy'n cynrychioli partïon â diddordeb.    
 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

 
Mae pob un o'r cynigion wedi'u llywio gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac maent yn ei hadlewyrchu, gan geisio cyflawni 
nodau llesiant Cymru sy'n fwy cyfartal a Chymru iachach. Hynny yw cymdeithas sy'n galluogi pobl i gyflawni eu potensial waeth beth fo’u 
cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd) a  chymdeithas lle mae iechyd 
corfforol ac iechyd meddwl pobl cystal â phosibl. Mae hyn wedi cael ei ddatblygu yng nghyd-destun y pum ffordd o weithio.  
 

Edrych i'r hirdymor 

Nod y cynnig yw sicrhau bod cyfleusterau penodol yn cael eu darparu mewn adeiladau cyhoeddus. Felly, mae'n sicrhau bod 
cyfleusterau yn cael eu hymgorffori pan fydd y gwaith adeiladu yn cael ei wneud, gan osgoi cost gwaith ôl-osod, a allai fod yn uwch, 
yn ddiweddarach.  
 
Dilyn dull gweithredu integredig  

Bydd y gwaith yn ystyried yr holl nodau llesiant perthnasol wrth benderfynu ar y blaenoriaethau. Er enghraifft, bydd yr asesiad 
economaidd a gynhelir ar unrhyw newidiadau arfaethedig yn tynnu sylw at yr effeithiau cadarnhaol a negyddol posibl ar fusnesau ac, 
felly, ffyniant Cymru. Mae'r gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ei gwneud yn bosibl i ddull gweithredu integredig gael ei 
fabwysiadu. 

Cynnwys pobl  

Caiff y prosiect ei ddatblygu gyda chymorth Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu (BRACW), rhanddeiliaid (sy'n fewnol ac 
yn allanol i Lywodraeth Cymru) â diddordebau gwahanol ac ymgynghoriad cyhoeddus.  

Cydweithio ag eraill  

Caiff y prosiect ei ddatblygu hefyd gyda chymorth BRACW, gweithgorau technegol sy'n cynnwys unigolion â diddordebau gwahanol, 
grŵp rhanddeiliaid mewnol ac ymgynghoriad cyhoeddus. Mae hyn yn golygu y bydd yn bosibl manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i 
gydweithio, er enghraifft cysylltu â strategaethau toiledau Awdurdodau Lleol, a gyflawnir mewn ymgynghoriad â thrigolion a 
phartneriaid cyflawni eraill. 
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Atal  

Bydd y gwaith yn destun asesiadau economaidd ac asesiadau eraill a bydd hyn yn sicrhau bod yr opsiynau a ddatblygir mor 
gynaliadwy â phosibl. Yn bwysig ddigon, bydd y gwaith yn helpu i fynd i'r afael â rhwystrau allweddol sy'n atal mynediad i adeiladau 
a lleoedd. 
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ADRAN 2. BETH FYDD YR EFFAITH AR LESIANT CYMDEITHASOL? 

 
2.1 Pobl a Chymunedau 
Bydd y gwelliannau i adeiladau o ganlyniad i unrhyw ddiwygiad yn dod â manteision i bobl a chymunedau yn gyffredinol. Er ei bod yn 
amlwg y bydd unrhyw bolisi sydd wedi'i anelu at gynyddu'r gofynion ar gyfer darpariaethau glanweithiol penodol yn helpu'r rhai â 
babanod neu'r rhai y mae angen cyfleusterau glanweithiol ychwanegol arnynt.  
 
2.2 Hawliau Plant 

Mae sylw dyledus wedi'i roi i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.  
Mae Erthygl 23 yn darparu bod gan blentyn ag anabledd yr hawl i fyw bywyd llawn a boddhaol ag urddas a, hyd y gellir, annibyniaeth i 
chwarae rhan weithredol yn y gymuned. Mae'n rhaid i lywodraethau wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi plant anabl a'u teuluoedd. 
Mae Erthygl 31 yn darparu bod gan bob plentyn yr hawl i ymlacio, chwarae a chymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau 
diwylliannol ac artistig. Bydd darparu TCPau a CNCBau yn helpu plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Mae cysylltiad 
anuniongyrchol ag Erthygl 24 ac nid yw'r un erthygl arall yn berthnasol i'r cynigion. Ystyriodd yr asesiad cydraddoldeb isod yr effeithiau ar 
grwpiau gwahanol hefyd, gan gynnwys yr effaith ar blant. Mae asesiad o'r effaith ar hawliau plant ar gael yn Atodiad A.  
 
2.3 Cydraddoldeb 
Mae'r Ddyletswydd Cydraddoldeb yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus roi sylw dyledus i'r angen i: ddileu gwahaniaethu 
anghyfreithlon, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir o dan Ddeddf Cydraddoldebau 2010; hyrwyddo cyfle 
cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rheini nad ydynt yn ei rhannu; meithrin cydberthnasau da rhwng pobl sy'n 
rhannu nodwedd warchodedig a phobl nad ydynt yn ei rhannu.  
 
Crefydd 
Mae rhai mân wahaniaethau mewn anabledd yn ôl crefydd. Fel canran o bob crefydd yr ystyrir bod ganddynt weithgareddau o ddydd i 
ddydd y cyfyngir arnynt2, mae tri grŵp yn sefyll allan – sef Cristnogion, Iddewon a chrefydd arall. Fel rhan o'r boblogaeth yn gyffredinol, 

                                                             

2 Problem iechyd neu anabledd hirdymor, a ddosberthir fel a ganlyn: Cyfyngir cryn dipyn ar weithgareddau o ddydd i ddydd; Cyfyngir ychydig ar weithgareddau o ddydd i ddydd; Ni 

chyfyngir ar weithgareddau o ddydd i ddydd – Nomis DC3201EW 
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Cristnogion a dim crefydd sydd â'r gyfran uchaf o bobl a nodwyd (a fyddai'n cyd-fynd â'r ffaith eu bod yn cynrychioli'r gyfran uchaf o'r 
boblogaeth). Nid ystyrir bod y gwahaniaethau hyn yn cael effaith anghymesur am mai 12 yw'r ganran gyfartalog yn y categori hwn, sy'n 
golygu nad yw'r sgoriau yn wahanol iawn i'r boblogaeth yn gyffredinol.  
 

Crefydd  % o'r 
boblogaeth 

% o gymharu â'r 
grefydd 

% o gymharu â 
chyfanswm y 
boblogaeth 

Pob categori: 
Crefydd 

12_%            12%            100% 

Cristnogaeth 58% 14% 8% 

Bwdhaidd 0% 8% 0% 

Hindŵaeth 0% 4% 0% 

Iddewig 0% 16% 0% 

Mwslimaidd 1% 5% 0% 

Sikh 0% 8% 0% 

Crefydd arall 0% 17% 0% 

Dim crefydd 32% 7% 2% 

Crefydd heb ei 
nodi 

8% 15% 1% 

  

Dengys y data fod rhywfaint o wahaniaeth rhwng nifer y plant rhwng genedigaeth a phedair oed mewn crefyddau gwahanol. Mae gan y 

boblogaeth Fwslimaidd gyfran uwch o blant rhwng genedigaeth a phedair oed o gymharu â'r cyfanswm o fewn y grefydd. O gymharu â 

chyfanswm y plant, plant Cristnogol yw'r grŵp mwyaf. Mae'r ffigur hwn yn debyg i'r canrannau crefyddol cyffredinol yng Nghymru.  
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Oedran Pob categori: 
Oedran 

0-4 oed % o'r grefydd % y 
cyfanswm  

Pob categori: 
Crefydd 

3,063,456 178,301 6% 100% 

Cristnogaeth 1,763,299 69,879 4% 39% 

Bwdhaidd 9,117 274 3% 0% 

Hindŵaeth 10,434 844 8% 0% 

Iddewig 2,064 62 3% 0% 

Mwslimaidd 45,950 5,462 12% 3% 

Sikh 2,962 230 8% 0% 

Crefydd arall 12,705 219 2% 0% 

Dim crefydd 982,997 83,636 9% 47% 

Crefydd heb ei 
nodi 

233,928 17,695 8% 10% 

 
 
Grŵp ethnig 
Nid oes unrhyw wahaniaethau nodedig mewn anabledd yn ôl grŵp ethnig o gymharu â chyfartaledd Cymru.  

 
Grŵp Ethnig y grŵp fel % o'r 

cyfanswm  
% o'r grŵp % o'r 

cyfanswm  

Pob categori: Grŵp ethnig 100% 12% 12% 

Gwyn 96% 12% 12% 

Grŵp ethnig cymysg/aml-ethnig 1% 8% 0% 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 2% 4% 0% 

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig 1% 6% 0% 

Grŵp ethnig arall 0% 5% 0% 
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Grŵp Ethnig Pob 
categori: 
Oedran 

0-4 oed % o gymharu 
â'r grŵp 

% o gymharu 
â'r cyfanswm  

Pob categori: Grŵp ethnig 3,063,456 178,301 6% 100% 

Gwyn: Cyfanswm 2,928,253 164,198 6% 92% 

Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gwyddelig 
Gogledd Iwerddon/Prydeinig 

2,855,450 160,034 6% 90% 

Gwyddelig 14,086 152 1% 0% 

Sipsiwn neu Deithiwr Gwyddelig 2,785 347 12% 0% 

Gwyn arall 55,932 3,665 7% 0% 

Grŵp ethnig cymysg/aml-ethnig: 
Cyfanswm 

31,521 4,549 14% 0% 

Gwyn a Du Caribïaidd 11,099 1,270 11% 0% 

Gwyn a Du Affricanaidd 4,424 905 20% 0% 

Gwyn ac Asiaidd 9,019 1,462 16% 0% 

Cymysg Arall 6,979 912 13% 0% 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Cyfanswm 70,128 6,422 9% 0% 

Indiaidd 17,256 1,569 9% 0% 

Pacistanaidd 12,229 1,308 11% 0% 

Bangladeshaidd 10,687 1,262 12% 0% 

Tsieineaidd 13,638 888 7% 0% 
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Asiaidd Arall 16,318 1,395 9% 0% 

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du 
Prydeinig: Cyfanswm 

18,276 1,503 8% 0% 

Affricanaidd 11,887 1,104 9% 0% 

Caribïaidd 3,809 81 2% 0% 

Du Arall 2,580 318 12% 0% 

Grŵp ethnig arall: Cyfanswm 15,278 1,629 11% 0% 

Arabaidd 9,615 1,161 12% 0% 

Unrhyw grŵp ethnig arall 5,663 468 8% 0% 

 
Dengys y data, fel canran o'r grŵp ethnig, y gall nifer y plant rhwng genedigaeth a phedair oed amrywio rhwng un ac 20%. Fodd  bynnag, 
o gymharu â'r cyfanswm, nid yw'r ffigurau hyn yn arwyddocaol. Felly, gellir nodi gwahaniaeth bach rhwng grwpiau sydd â chanran uwch o 
blant.  
 
https://www.nomisweb.co.uk/census/2011/all_tables  

 
Cyffredinol  
Er bod mân wahaniaethau yn nifer y babanod yn ôl grwpiau gwahanol, mae'r darpariaethau yn darparu y dylai mynediad i gyfleusterau 
newid babanod fod ar gael i bob defnyddiwr. Felly, ni fydd unrhyw effaith anghymesur.  
 
Caiff y polisi effaith gadarnhaol o ran diogelu pobl mewn grwpiau oedran sy'n agored i newid a phobl ag anabledd neu salwch hirdymor 
yn ogystal â rhieni o bob rhyw/cyfeiriadedd rhywiol. Mae'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb wedi'i gwblhau ar gael yn Atodiad A. 
 
2.4 Prawfesur Gwledig 

Nod y cynigion yw ei gwneud yn ofynnol i doiledau Changing Places gael eu darparu mewn adeiladau mawr, newydd penodol a 
ddefnyddir yn gyffredin gan y cyhoedd neu pan gaiff adeilad ei newid yn sylweddol neu ei ymestyn neu pan gaiff y defnydd a wneir ohono 
ei newid (fel y nodir yn y Rheoliadau Adeiladu presennol). Nid yw darparu cyfleuster o'r fath mewn adeiladau bach yn aml yn gymesur â'u 

https://www.nomisweb.co.uk/census/2011/all_tables
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maint ac mae'n bosibl na fydd hynny'n rhesymol ymarferol. Mae adeiladau mawr yn llai cyffredin mewn ardaloedd gwledig neu maent yn 
llai o faint. Felly, mae hyn yn golygu bod llai o ddarpariaeth mewn ardaloedd gwledig o gymharu ag ardaloedd trefol.  
 
Mae'r cynigion hefyd yn ceisio darparu cyfleusterau newid babanod i'w defnyddio gan bawb mewn adeiladau sy'n hygyrch i'r cyhoedd. 
Mae'r trothwy ar gyfer y ddarpariaeth hon yn is ac, felly, mae'r ddarpariaeth yn debygol o fod ar lefel debyg (yn ôl cyfran) rhwng 
ardaloedd gwledig a threfol.    
 
Nodwyd y gallai'r polisi gael rhywfaint o effaith ar yr ardal wledig. Fodd bynnag, nid ystyrir bod yr effeithiau a nodwyd yn ddigon 
sylweddol i gyfiawnhau cynnal asesiad llawn o'r effaith wledig. 
 
2.5  Iechyd 
 
2.5a Sut (naill ai'n gadarnhaol neu'n negyddol) ac i ba raddau (effaith sylweddol/effaith gymhedrol/fawr ddim effaith), y bydd y 
cynnig yn effeithio ar benderfynyddion iechyd? 
 
Mae toiledau Changing Places yn diwallu anghenion pobl ag anableddau dysgu dwys a lluosog, yn ogystal â phobl ag anableddau 
corfforol eraill megis anafiadau i'r asgwrn cefn, nychdod cyhyrol a sglerosis ymledol. Mae'r manteision sy'n deillio o'r cyfleusterau hyn yn 
rhai cymdeithasol ac maent yn diwallu angen hysbys yn ein poblogaeth a'n cymunedau. Bydd cynyddu'r ddarpariaeth yn galluogi pobl ag 
anghenion gofal cymhleth i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffredin megis teithio, siopa, dyddiau allan gyda'r teulu neu fynd i 
ddigwyddiad chwaraeon. Mae'r manteision i ansawdd bywyd pobl anabl a'u gofalwyr yn debygol o fod yn sylweddol. 
 
Mae cyfleusterau newid babanod yn aml yn cael eu darparu mewn adeiladau sy'n hygyrch i'r cyhoedd. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn 
awgrymu nad ydynt yn cael eu darparu mewn toiledau i ddynion nac o fewn y cyfleuster hygyrch.  Yr un yw'r manteision hyn a'r 
manteision sy'n deillio o TCPau am eu bod yn galluogi pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffredin megis teithio, siopa, dyddiau 
allan gyda'r teulu neu fynd i ddigwyddiad chwaraeon. Fodd bynnag, y rhai sydd â babanod fydd yn cael budd o CNCBau, yn ogystal â'r 
rhai sy'n defnyddio toiledau anabl am nad y rhain fydd yr unig gyfleuster â chyfleusterau newid babanod fydd ar gael mwyach (fel sy'n wir 
weithiau).  
 
2.5b. A allai'r cynnig gael effaith wahanol ar iechyd grwpiau penodol? 
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Ni nodwyd unrhyw effeithiau andwyol ar iechyd. Nid ystyrir bod angen cynnal asesiad manylach o'r effaith ar iechyd ar gyfer y prosiect 
hwn. 
 
2.6 Preifatrwydd 

Mae'r gwaith o brosesu data personol yn gyfyngedig i ymgynghoriad cyhoeddus ar y newidiadau arfaethedig i reoliadau adeiladu.  
Cwblhawyd Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd ac mae ar gael yn Atodiad B. 
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ADRAN 3. BETH FYDD YR EFFAITH AR LESIANT DIWYLLIANNOL A'R GYMRAEG? 

 
3.1 Llesiant Diwylliannol 
Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar gyfer diwylliant yw creu 'Cymdeithas sy'n hyrwyddo ac yn gwarchod 
diwylliant, treftadaeth a'r Gymraeg, ac sy'n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a hamdden'.  Mae diwylliant yn 
cynnwys amgueddfeydd, archifau, llyfrgelloedd a'r celfyddydau,  mae treftadaeth yn cynnwys yr amgylchedd hanesyddol adeiledig yn 
ogystal â threftadaeth anniriaethol megis traddodiadau ac mae'r celfyddydau yn cwmpasu'r sector perfformio a'r sector creadigol gan 
gynnwys cerddoriaeth, llenyddiaeth, y theatr a chelf, tra bod chwaraeon a hamdden yn cynnwys chwaraeon elît a chymunedol yn ogystal 
â chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden awyr agored ehangach.   
 
3.1a Sut y gall y cynnig wneud cyfraniad gwirioneddol at y nod o hybu a diogelu diwylliant a threftadaeth ac annog pobl i 
gymryd rhan yn y celfyddydau ac mewn gweithgareddau chwaraeon a hamdden? (trafodir y Gymraeg yn adran 3.2) 

Mae prinder cyfleusterau ar hyn o bryd yn rhwystro pobl rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a gweithgareddau 
treftadaeth3. Bydd y cynigion yn cynyddu nifer y cyfleusterau glanweithiol sydd ar gael mewn adeiladau sy'n hygyrch i'r cyhoedd a bydd 
hyn yn annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau ac mewn gweithgareddau chwaraeon a hamdden gan y bydd cyfleusterau addas yn 
cael eu darparu.   
 
3.1b A yw'n bosibl y gallai'r cynnig gael effaith negyddol ar hybu a diogelu diwylliant a threftadaeth, neu ar allu pobl i gymryd 
rhan yn y celfyddydau ac mewn gweithgareddau chwaraeon a hamdden?  Os felly, pa gamau y gallwch eu cymryd i osgoi neu 
leihau'r effaith honno (er enghraifft, drwy gynnig cyfleoedd amgen)? 

Gallai safonau adeiladu uwch effeithio ar y gwaith o adnewyddu adeiladau o werth diwylliannol sy'n bodoli eisoes. Nid yw gofynion y 
rheoliadau adeiladu o ran cyfleusterau glanweithiol yn gymwys, fel arfer, i adeiladau hanesyddol na rhestredig lle y bydd cydymffurfio â'r 
rheoliadau hynny yn newid eu cymeriad neu eu golwg mewn ffordd annerbyniol, gan wrthbwyso unrhyw effaith negyddol. 
 
3.2  Y Gymraeg 

                                                             

3https://parentsfed.org/images/Findings_of_a_survey_to_assess_the_views_of_carers_living_in_Cardiff_and_the_Vale_of_Glamorgan_on_Changing_Places_Toilet_facilities.pdf  

https://parentsfed.org/images/Findings_of_a_survey_to_assess_the_views_of_carers_living_in_Cardiff_and_the_Vale_of_Glamorgan_on_Changing_Places_Toilet_facilities.pdf
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Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y cynigion polisi a'r Gymraeg. Ni ddisgwylir i'r cynigion gael effaith gadarnhaol o ran 
hyrwyddo, cefnogi na datblygu'r Gymraeg ac ni ddisgwylir iddynt gael effaith negyddol ar gymunedau Cymraeg na gwasanaethau 
Cymraeg. Mae'r Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg ar gael yn Atodiad C. 
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ADRAN 4. BETH FYDD YR EFFAITH AR LESIANT ECONOMAIDD? 

Mae hybu twf economi Cymru a, thrwy hynny, fynd i'r afael â thlodi, wrth wraidd Symud Cymru Ymlaen, sef Rhaglen Lywodraethu 
Llywodraeth Cymru.  
 
4.1 Busnesau, y cyhoedd ac unigolion 
 
Sut (naill ai'n gadarnhaol neu'n negyddol) ac i ba raddau (effaith sylweddol/effaith gymedrol/fawr ddim effaith), y bydd y cynnig 
yn effeithio ar fusnesau a'r cyhoedd? 
 
Costau gosod  
Mae costau gosod TCP yn amrywio yn dibynnu ar gostau adeiladu nodweddiadol gwahanol fathau o adeiladau. Cynhaliodd BRE brosiect 
ymchwil er mwyn llywio'r gofynion a'r meini prawf gosod ar gyfer Toiledau Changing Places mewn adeiladau annomestig. Nodwyd pum 
math gwahanol o adeiladau ac fe'u defnyddiwyd fel y sail i'r costiadau sy'n cynnwys costau cyfalaf cychwynnol a chostau darparu 
cyfarpar. Mae data hefyd ar gael ar gyfer costau adnewyddu sylweddol a chyfundrefn cynnal a chadw flynyddol. Mae'r data hyn yn rhoi 
cost gychwynnol ar gyfer toiled Changing Places sydd rhwng £47,000 a £64,000. Mae'r costau adeiladu wedi cael eu hystyried yn erbyn 
costau adeiladu nodweddiadol gwahanol adeiladau fesul m2 o arwynebedd llawr mewnol gros ledled Prydain a'u haddasu er mwyn 
ystyried yr amrywiadau rhanbarthol ac maent yn dal i gael eu hystyried yn gywir ar gyfer adeiladau newydd. Mae costau adeiladau 
diweddar yr aed iddynt wrth ôl-osod nifer o TCPau mewn adeiladau a oedd yn bodoli eisoes yn awgrymu ffigur rhwng £40,000 a £76,000, 
gyda chyfartaledd o £57,800.  
 
Disgwylir i'r gwaith o osod bwrdd newid babanod ar wal sy'n addas i'w ddefnyddio at ddibenion masnachol gostio rhwng £150 a £300 
fesul cyfleuster gyda chost gosod o £100. Pe bai angen lle ychwanegol o fewn y toiled, disgwylir i'r gost adeiladu fesul metr sgwâr fod 
rhwng £1,250 a £2,500, yn dibynnu ar y math o adeilad a safon y gwaith gosod.  
 
Costau adnewyddu deunyddiau  
Ar ôl i gyfleuster TCP newydd gael ei osod, bydd costau cynnal a chadw parhaus hefyd (e.e. adnewyddu cyfarpar, glanhau). 
Amcangyfrifodd gwaith ymchwil BRE y byddai'r costau gweithredol blynyddol, gan gynnwys gwaith cynnal a chadw, gwasanaethu a 
glanhau, dros gyfnod o 10 mlynedd, tua £4,407. Amcangyfrifir y bydd cyfleuster newid babanod yn costio llai am y byddai'r gwaith 
glanhau wedi'i gynnwys yn y costau presennol. Fodd bynnag, disgwylir i'r gwaith o adnewyddu'r cyfleusterau gostio hyd at £400 dros yr 
un cyfnod.  
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Bydd gan y cynigion drothwy lle y disgwylir i'r cyfleuster glanweithiol gael ei ddarparu. Mae pennu trothwy yn sicrhau bod y gofyniad yn 
gymesur â maint yr adeilad. Bydd hyn yn sicrhau na fydd y cynigion yn cael effaith andwyol ar fusnesau bach neu ganolig eu maint. 
 
4.2 Y Sector Cyhoeddus gan gynnwys llywodraeth leol a chyrff cyhoeddus eraill 
Sut (naill ai'n gadarnhaol neu'n negyddol) ac i ba raddau (effaith sylweddol/effaith gymedrol/fawr ddim effaith), y bydd y cynnig 
yn effeithio ar y sector cyhoeddus? 
 
 
Darparu adeiladau cyhoeddus  
Lle mae'r sector cyhoeddus yn darparu adeiladau sy'n hygyrch i'r cyhoedd a allai gael eu cwmpasu gan y ddarpariaeth (e.e. ysbytai, 
llyfrgelloedd neu ganolfannau hamdden), yna bydd y sector cyhoeddus, os nad yw'n ymgorffori cyfleusterau o'r fath eisoes, yn wynebu 
costau dylunio ac adeiladu uwch. Yr un yw'r costau hyn a'r costau a wynebir gan y sector preifat.  
 
Goruchwyliaeth reoleiddiol 
Derbynnir yn gyffredinol gan randdeiliaid bod gofynion rheoleiddiol yn datblygu dros amser o ganlyniad i ddatblygiadau technolegol, 
cynhyrchion newydd sydd wedi'u datblygu a newidiadau mewn arferion adeiladu. Pan gaiff safonau newydd eu cyflwyno rhagwelir y bydd 
cost untro fach yn gysylltiedig â deall y gofynion newydd. Caiff y gost hon ei thalu gan bob parti gan gynnwys perchenogion adeiladau yn 
y sector cyhoeddus, megis ysgolion ac Adrannau Rheoli Adeiladu Llywodraeth Leol.  
 
Bydd y costau sy'n gysylltiedig â'r gost bontio yn dibynnu ar raddau'r gwelliannau arfaethedig a fydd yn deillio o'r adolygiad. At hynny, 
bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn datblygu canllawiau ar y Rheoliadau arfaethedig, a fydd yn helpu i leihau costau.  
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw effaith sylweddol ar ffioedd dylunio na goruchwylio na'r baich cydymffurfio a fydd yn gysylltiedig â'r 
archwiliadau ychwanegol i gadarnhau cydymffurfiaeth y bydd yn rhaid i'r Awdurdodau Rheoli Adeiladu eu cynnal o dan y Rheoliadau 
Adeiladu diwygiedig. 
 
4.3 Y Trydydd Sector 
Sut (naill ai'n gadarnhaol neu'n negyddol) ac i ba raddau (effaith sylweddol/effaith gymedrol/fawr ddim effaith), y bydd y cynnig 
yn effeithio ar sefydliadau yn y trydydd sector a'r hyn y maent yn ei wneud? 
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Lle mae'r trydydd sector yn darparu adeiladau sy'n hygyrch i'r cyhoedd a allai gael eu cwmpasu gan y ddarpariaeth (e.e. canolfannau 
hamdden), yna bydd y sector cyhoeddus, os nad yw'n ymgorffori cyfleusterau o'r fath eisoes, yn wynebu costau dylunio ac adeiladu 
uwch. Yr un yw'r costau hyn a'r costau a wynebir gan y sector preifat. 
 
Bydd y cynigion hyn yn gwella cyfleusterau glanweithiol. Bydd hyn yn helpu sefydliadau yn y trydydd sector (megis Consortiwm Changing 
Places) i gyflawni eu nodau. 
 
4.4 Yr Effaith ar Gyfiawnder 
 
Nid oes angen i'r cynigion gael effaith ar y system gyfiawnder ac nid oes angen cynnal asesiad i Nodi'r Effaith ar y System Gyfiawnder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intranet/English/PolicyDelivery/AppraisingPolicy/Economic/Justice/Pages/Welcome.aspx
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ADRAN 5. BETH FYDD YR EFFAITH AR LESIANT AMGYLCHEDDOL? 

 
5.1a Sut y bydd y cynnig yn cyflawni un neu fwy o'r Blaenoriaethau Cenedlaethol yn y Polisi Adnoddau Naturiol? 
 

Bydd y cynigion hyn yn cefnogi camau i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd a hyrwyddo cynhwysiant cenedlaethol, gan ddarparu 
rhai mân gysylltiadau â blaenoriaethau cenedlaethol. 
 
5.1b A yw'r cynnig yn helpu i fynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd cenedlaethol canlynol o ran rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy?  
 

Nid oes unrhyw gysylltiadau er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd cenedlaethol o ran rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy. 

 
5.2 Amrywiaeth 
Yn unol ag Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, ceir Asesiad o'r Effaith ar Fioamrywiaeth yn Atodiad D.  

 
5.3 Newid yn yr Hinsawdd  
 
5.3a Datgarboneiddio 
Sut (naill ai'n gadarnhaol neu'n negyddol) ac i ba raddau (effaith sylweddol/effaith gymedrol/fawr ddim effaith), y bydd y cynnig 
yn effeithio ar allyriadau yng Nghymru? 
Ni fydd y cynigion yn effeithio ar allyriadau yng Nghymru  
 
5.3b Addasu 
Sut (naill ai'n gadarnhaol neu'n negyddol) ac i ba raddau (effaith sylweddol/effaith gymedrol/fawr ddim effaith), y bydd y cynnig 
yn effeithio ar y gallu i addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd? 

Ni fydd y cynigion yn effeithio ar y gallu i addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd.  
 
5.4 Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) 
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Mae angen cynnal AAS ar gyfer y cynlluniau sy'n gynllun neu'n rhaglen sy'n nodi'r fframwaith ar gyfer caniatâd datblygu ac roedd angen 
ei gynnal o dan ddarpariaethau gweinyddol o fewn ystyr erthyglau 2-3 o Gyfarwyddeb 2001/42/EC (“Cyfarwyddeb AAS”). Nid yw'r 
cynigion yn dod o dan y diffiniad hwn ac nid oes angen cynnal AAS.  
 
5.5 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
Cynhelir Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer cynlluniau neu brosiect sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar safle Ewropeaidd o 
fewn ystyr Cyfarwyddeb y Cyngor 92/43/EEC (y Gyfarwyddeb Cynefinoedd) a Chyfarwyddeb 2009/147/EC (y Gyfarwyddeb Adar). Yn y 
cyd-destun hwn, mae'r term ‘cynllun neu brosiect’ yn cynnwys strategaethau cynllunio, cynlluniau datblygu, cynigion datblygu neu unrhyw 
beth arall a allai effeithio ar gyfanrwydd safle Ewropeaidd. Nid yw'r cynigion yn dod o dan y diffiniad hwn ac nid oes angen cynnal 
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.  
 
5.6 Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (AEA) 
Mae angen cynnal AEA ar gyfer caniatâd datblygu ar gyfer prosiectau cyhoeddus a phreifat a nodir yng Nghyfarwyddeb 2011/92/EU (y 
Gyfarwyddeb AEA) sy'n debygol o gael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd. Nid yw'r cynigion hyn yn ffurfio caniatâd datblygu na 
phrosiect fel y'i nodir yn y Gyfarwyddeb ac, felly, nid oes angen cynnal AEA. Gall prosiectau datblygu sy'n ffurfio caniatâd datblygu o dan 
y Gyfarwyddeb ac y mae angen cynnal AEA ar eu cyfer gynnwys TCP/CNCB. Caiff unrhyw effeithiau a allai prosiect eu cael eu hystyried 
yn yr AEA ar gyfer y prosiect penodol.  
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ADRAN 6. COFNOD O'R ASESIADAU EFFAITH LLAWN SYDD EU HANGEN 

Rydych bellach wedi penderfynu pa feysydd y mae angen cynnal asesiad effaith manylach ar eu cyfer. Rhestrwch nhw isod. 

Asesiad Effaith Oes/Nac 
Oes 

Os oes, dylech wneud y canlynol  

Hawliau Plant Oes Cwblhau'r Asesiad isod 

Cydraddoldeb Oes* Cwblhau'r b.  Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb    
isod 

Prawfesur Gwledig   

Iechyd   

Preifatrwydd Oes Cwblhau'r c. Gwaith sgrinio'r Asesiad o'r EFFAITH  

isod 

Y Gymraeg Oes* Cwblhau'r Anfonwch eich asesiad i'r Uned Hawl i 
Wybodaeth (YmholiadauDiogeluData@llyw.cymru) gan 
anfon copi at eich Perchennog Asedau Gwybodaeth. 

 

Enw'r Perchennog Asedau Gwybodaeth: Neil Hemington, Prif Gynllunydd   

Cyfeirnod yr Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd (Rhif unigryw yr Asesiad hwn o'r Effaith ar 

Breifatrwydd megis DivDate neu rif adnabod ishare y ddogfen hon)  

A29306945 

https://intranet/English/PolicyDelivery/AppraisingPolicy/Social/Pages/Privacy.aspx
https://intranet/English/PolicyDelivery/AppraisingPolicy/Social/Pages/Privacy.aspx
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Disgrifiwch eich cynnig: 

Bydd y prosiect yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion yn y dyfodol. Bydd yr 

ymgynghoriad yn casglu gwybodaeth gan yr ymatebydd. Gall y wybodaeth hon gynnwys 

data personol, fel y nodir isod. Caiff y data hyn eu prosesu yn unol â pholisi Llywodraeth 

Cymru, gan gynnwys rheoli data personol.  

A yw'r effaith ar ddiogelu data wedi cael ei sgrinio neu ei hasesu eisoes? 

 Nac ydy 

 

A yw'r cynnig yn cynnwys prosesu data personol gan Lywodraeth Cymru neu unrhyw 

bartïon eraill? 

• Ydy 

Ticiwch yr eitemau o ddata personol a gaiff eu prosesu (nid yw'r rhestr hon yn 

gynhwysfawr): 

Personol 

Enw  

Eich cyfeiriad 

Cyfeiriad busnes 

Rhifau ffôn 

Dyddiad geni 

Rhif trwydded yrru 
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Cod post 

Cyfeiriad e-bost 

Rhif pasbort / rhif cerdyn adnabod 

Ffotograffau / delweddau (y gellir eu 

defnyddio i adnabod unigolyn) 

Arall (nodwch) 

Categori Arbennig 

Tarddiad hiliol / ethnig 

Barn wleidyddol 

Credoau crefyddol / athronyddol 

Aelodaeth o undeb llafur 

Cyflyrau iechyd corfforol / iechyd meddwl 

Bywyd rhywiol 

Cyfeiriadedd rhywiol 

Cofnodion troseddol a llys (gan gynnwys 

troseddau honedig) 

 

Data biometrig e.e. DNA, olion bysedd 
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Os oes categori arbennig o ddata personol yn cael ei brosesu, a yw'r data hyn yn cael eu 

casglu'n orfodol (h.y. nid oes hawl gan y bobl y mae'r data'n ymwneud â nhw i ddewis 

peidio eu rhoi)? 

 Nac ydynt 

A yw unrhyw un o'r bobl y bydd eu data yn cael eu prosesu yn perthyn i un o'r categorïau 

a ganlyn? 

Plant (o dan 12 oed) Dd/G 

Rhieni Dd/G 

Ceiswyr Lloches Dd/G 

Cyflogeion Llywodraeth Cymru Dd/G 

Rhowch awgrym o raddfa'r gwaith prosesu (e.e. Cymru gyfan; grŵp wedi'i dargedu) 

Ymgynghoriad ledled Cymru gyfan.  

Ar gyfer y data personol sy'n cael eu prosesu, nodwch 

   Pwy yw'r rheolydd data? Manylion: Llywodraeth Cymru  

   Unrhyw brosesyddion data? Manylion: Llywodraeth Cymru 



F1.2 

26 

 

   A fydd y data yn cael eu rhannu? Manylion: Na fyddant 

Beth yw'r sail statudol dros brosesu'r data?  

Mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i wneud pethau sy'n ffafriol i'w swyddogaethau eraill 

neu sy'n gysylltiedig â nhw yn rhinwedd swyddogaethau gweithredol cyfraith gyffredin a 

drosglwyddwyd iddynt drwy adran 58A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd cynnal 

ymgynghoriad yn hwyluso arfer swyddogaethau o adran 1 o Ddeddf Adeiladu 1984 

(“Deddf 1984”) neu'n ffafriol i'w harfer. Lle mae Adran 1(1) o Ddeddf 1984 yn rhoi'r pŵer i 

wneud rheoliadau adeiladu at nifer o ddibenion. 

A yw'r gwasanaethau cyfreithiol wedi cadarnhau bod y sail a amlinellwyd uchod yn 

darparu'r porth statudol angenrheidiol ar gyfer prosesu (gan gynnwys unrhyw rannu 

arfaethedig)? 

Nac ydynt 

A fydd y cynnig yn cynnwys prosesu data personol newydd neu ddata sydd wedi newid yn 

sylweddol ynglŷn â phob unigolyn. 

 Na fydd 

A fydd y data personol yn cael eu cydgrynhoi, eu cysylltu neu eu paru â data o ffynonellau 

eraill? 

 Na fyddant 
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A fydd y data personol yn cael eu defnyddio i wneud penderfyniadau awtomataidd? 

 Na fyddant 

A fydd y data personol yn arwain at fonitro gwrthrychau'r data yn systematig? 

 Na fyddant 

A yw'r cynnig yn cynnwys polisïau/arferion casglu, cadw neu rannu data newydd neu sydd 

wedi newid, at ddefnydd personol? 

 Nac ydy 

A oes gennych chi bolisi cadw clir a pha bethau ymarferol sydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau 

bod eich Polisi Cadw yn cael ei ddilyn? 

 Oes, mae staff perthnasol yn cynnal archwiliad blynyddol o gofnodion personél a 

gedwir gan yr is-adran.  

A fydd y cynnig yn cynnwys cyflwyno technoleg sy'n amharu ar breifatrwydd fel 

 Cardiau clyfar 

 Tagiau Adnabod Amledd Radio (RFID) 

 Biometreg 

 Gwyliadwriaeth weledol (e.e. teledu cylch cyfyng) 

 Recordio delweddau digidol a fideos  
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 Proffilio, cloddio data neu logio traffig electronig  

 Technolegau lleoli (e.e. System Leoli Fyd-eang, system leoli ffôn symudol) 

 Arall (rhowch fanylion) 

 

 Na fydd 

A fydd y cynnig yn cynnwys prosesau rheoli neu ddilysu hunaniaeth newydd neu 

hunaniaeth sydd wedi newid? 

 Na fydd 

 

A fydd y cynnig yn galluogi adnabod unigolion a oedd yn ddienw yn flaenorol? 

 Na fydd 

 

Anfonwch eich asesiad i'r Uned Hawl i Wybodaeth 

(YmholiadauDiogeluData@llyw.cymru) gan anfon copi 

at eich Perchennog Asedau Gwybodaeth. 

I'w lenwi gan yr Uned Hawl i Wybodaeth 

A oes angen Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data ar gyfer y cynnig hwn? 

 Nac oes 
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Nid yw'r cynnig hwn yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cynnal Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu 

Data a nodir gan Erthygl 35(1), 35(3) a 35(4) o'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 

(GDPR). 

 

A oes cyngor wedi cael ei rhoi ynghylch cydymffurfio â’r GDPR? 

 Nac oes:  Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu proses ar gyfer cynnal 

ymgyngoriadau cyhoeddus sydd wedi ystyried cydymffurfiaeth â deddfwriaeth 

diogelu data, y dylid ei dilyn.  Mae'r broses hon wedi ystyried cydymffurfiaeth â 

deddfwriaeth diogelu data ac mae gan y templed ymgynghoriad sydd i'w ddefnyddio 

hysbysiad preifatrwydd sy'n cydymffurfio â'r GDPR. 

 A yw'r cynnig yn ei gwneud yn ofynnol i Hysbysiad Preifatrwydd gael ei ddrafftio? 

Ydy.  Mae gan y templed ymgynghoriad sydd i'w ddefnyddio hysbysiad preifatrwydd 

sy'n cydymffurfio â'r GDPR. 

 

 A yw'r cynnig yn ei gwneud yn ofynnol i ymgynghori â Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth o dan erthygl 36(4) o'r GDPR ?  Nac ydy. 

 

 A yw'r cynnig yn ei gwneud yn ofynnol i gontract gael ei lunio rhwng Llywodraeth 

Cymru fel y rheolydd data a phrosesydd trydydd parti?  Nac ydy. 
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 A yw'r cynnig yn ei gwneud yn ofynnol i gytundeb rhannu data gael ei ddrafftio? Nac 

ydy. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg isod 

Economaidd / Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol (AERh) 

  

Cyfiawnder   

Bioamrywiaeth Oes* Cwblhau'r E. Asesiad o'r Effaith ar Fioamrywiaeth 
isod 

Newid yn yr Hinsawdd   

Asesiad Amgylcheddol 
Strategol 

  

Asesiad o'r Rheoliadau 
Cynefinoedd 
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Asesiad o'r Effaith 
Amgylcheddol 

  

 

 

ADRAN 7. CASGLIAD    

7.1 Sut mae'r bobl y mae'r cynnig yn fwyaf tebygol o effeithio arnynt wedi cael eu cynnwys yn y gwaith o'i ddatblygu? 

Ni chaiff y polisi terfynol ei ddatblygu na'i roi ar waith ar ei ben ei hun. O dan adran 14(5) o Ddeddf Adeiladu 1984, mae gan Weinidogion 
Cymru ddyletswydd i benodi Pwyllgor Cynghori ar Reoliadau Adeiladu (BRACW) y bydd yn rhaid ymgynghori ag ef pan fyddant yn cynnig 
newidiadau i Reoliadau Adeiladu a phrosesau cysylltiedig. Rôl BRACW yw rhoi cyngor i Weinidogion Cymru ar wneud a diwygio 
rheoliadau adeiladu ac ar faterion cysylltiedig eraill yng Nghymru. Caiff aelodau eu penodi ar sail wirfoddol ac annibynnol i gynrychioli 
meysydd penodol o arbenigedd a phrofiad. 
 
At hynny, cynhelir trafodaethau â phobl â buddiannau gwahanol, (e.e. defnyddwyr neu ddarparwyr cyfleusterau) er mwyn llywio'r cynigion 
wrth iddynt gael eu datblygu. Pan fyddant wedi cael eu datblygu, bydd y cynigion hefyd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus.   
 

7.2 Beth yw'r effeithiau cadarnhaol a negyddol mwyaf sylweddol? 
 
Ar bobl y bydd y cynnig yn effeithio fwyaf. Mae darparu TCP yn diwallu anghenion pobl nad yw'r cyfleuster hygyrch safonol (neu “doiled 
anabl”) yn ddigonol nac yn briodol iddynt. Yn bwysig ddigon, mae TCPau yn rhoi cyfle i bobl anabl a'u teuluoedd ymweld â mannau 
cyhoeddus na fyddent yn gallu mynd iddynt fel arall ac, felly, maent yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ansawdd eu bywydau.  
 
Mae darparu cyfleusterau newid cewynnau yn sicrhau nad yw rhieni yn cael eu gorfodi i osgoi lleoliadau penodol, am nad oes 
cyfleusterau digonol ar gael, neu os nad oes lle diogel i wneud hynny, gallent gael eu gorfodi i ddefnyddio ble bynnag sydd ar gael.  
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Nid oes unrhyw effeithiau sylweddol ar y Gymraeg na diwylliant, economi nac amgylchedd Cymru. 
 
7.3 Yng ngoleuni'r effeithiau a nodwyd, sut y bydd y cynnig:  

 yn gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at gyflawni ein hamcanion llesiant a'r saith nod llesiant;  a/neu, 

 yn osgoi, yn lleihau neu'n lliniaru unrhyw effeithiau negyddol? 
 
Bydd y cynigion yn cyfrannu at greu Cymru iachach a Chymru sy'n fwy cyfartal. Bydd darparu cyfleusterau glanweithiol hygyrch yn 
cyfrannu at gymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl ac yn galluogi unigolion i gyflawni eu potensial waeth 
beth fo'u cefndir neu eu hamgylchiadau. Ni nodwyd unrhyw effeithiau negyddol sylweddol.  
 
7.4 Sut y caiff effaith y cynnig ei monitro a'i gwerthuso wrth iddo ddatblygu a phan fydd wedi'i gwblhau?   

Yr unigolyn sy'n gwneud y gwaith sy'n bennaf cyfrifol am sicrhau y cydymffurfir â'r Rheoliadau Adeiladu. Fodd bynnag, y Cyrff Rheoli 
Adeiladu (sef Awdurdodau Lleol Cymru neu Arolygwyr Cymeradwy preifat) sy'n gyfrifol am sicrhau y cydymffurfir â gofynion y Rheoliadau 
Adeiladu a'u gorfodi.  
 
Mae'r Grŵp Cynghori ar Safonau Perfformiad Rheoli Adeiladu (BCPSAG) yn gorff cynghori annibynnol sy'n rhoi cyngor i'r Llywodraeth ar 
berfformiad cyrff rheoli adeiladu yng Nghymru. Mae BCPSAG yn monitro ac yn adolygu effeithiolrwydd y Safonau Perfformiad a'r 
Canllawiau a ddefnyddir gan Gyrff Rheoli Adeiladu. Mae'r safonau yn annog perfformiad cyson gan bob corff rheoli adeiladu.    
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ADRAN 8. DATGANIAD 

 

Datganiad 

 

Rwy'n fodlon bod effaith y cam gweithredu arfaethedig wedi cael ei hasesu a'i chofnodi’n briodol. 

 

Enw'r Uwch-Swyddog Cyfrifol / Dirprwy Gyfarwyddwr: Neil Hemington  

Adran: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio  

Dyddiad:  27 Ebrill 2020 

 

 

 

 

 

 



F1.2 

34 

 

ASESIADAU EFFAITH LLAWN 

 

A.  ASESIADAU O'R EFFAITH AR HAWLIAU PLANT 

Disgrifiwch ac eglurwch effaith y cynnig ar blant a phobl ifanc.  

Bydd y diwygiad arfaethedig yn atgyfnerthu'r gofyniad i ddarparu TCPau a CNCBau mewn mathau penodol o adeiladau cyhoeddus drwy reoliadau 

adeiladu. Rydym yn cynnig y dylid diwygio Dogfen Gymeradwy M er mwyn ei gwneud yn ofynnol i TCPau a CNCBau gael eu darparu mewn adeiladau 

mawr newydd a ddefnyddir yn gyffredin gan y cyhoedd ac mewn unrhyw adeilad o'r fath sy'n cael ei ymestyn neu y mae'r defnydd a wneir ohono'n 

cael ei newid os bydd y Dogfen Gymeradwy yn cael ei dilyn fel ffordd o sicrhau cydymffurfiaeth.   

 

Mae prinder cyfleusterau ar hyn o bryd yn rhwystro pobl rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a gweithgareddau treftadaeth. Bydd 

y cynigion yn cynyddu nifer y cyfleusterau glanweithiol sydd ar gael mewn adeiladau sy'n hygyrch i'r cyhoedd a bydd hyn yn annog pobl i gymryd rhan 

yn y celfyddydau ac mewn gweithgareddau chwaraeon a hamdden gan y bydd cyfleusterau addas yn cael eu darparu.   

Eglurwch sut mae'r cynnig yn debygol o effeithio ar hawliau plant.  

Mae Erthygl 23 yn darparu bod gan blentyn ag anabledd yr hawl i fyw bywyd llawn a boddhaol ag urddas a, hyd y gellir, annibyniaeth i chwarae rhan 

weithredol yn y gymuned. Mae'n rhaid i lywodraethau wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi plant anabl a'u teuluoedd.  

Mae Erthygl 31 yn darparu bod gan bob plentyn yr hawl i ymlacio, chwarae a chymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau diwylliannol ac 

artistig.  

Bydd darparu TCPau a CNCBau yn cael effaith gadarnhaol ar y ddwy hawl hyn a nodir yn CCUHP. Bydd y ddarpariaeth yn galluogi pob plentyn i 

ymlacio, chwarae a chymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau diwylliannol ac artistig. Bydd y ddarpariaeth ynglŷn â TCPau yn cael 
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 effaith benodol ar blant anabl gan eu galluogi i fyw bywyd llawn a boddhaol ag urddas a, hyd y gellir, annibyniaeth a chwarae rhan weithredol yn y 

gymuned. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F1.2 

36 

 

B.  ASESIAD O’R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB    

 
1. Disgrifiwch ac eglurwch effaith y cynnig ar bobl â nodweddion gwarchodedig fel y'u disgrifir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 

 

Mae'r Ddyletswydd Cydraddoldeb yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus roi sylw dyledus i'r angen i: ddileu gwahaniaethu 
anghyfreithlon, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir o dan Ddeddf Cydraddoldebau 2010; hyrwyddo cyfle 
cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rheini nad ydynt yn ei rhannu; meithrin cydberthnasau da rhwng pobl sy'n 
rhannu nodwedd warchodedig a phobl nad ydynt yn ei rhannu.  
 
Mae'r cynigion yn debygol o gael effaith niwtral o ran hil, incwm, crefydd ac oedran. Bydd darparu TCP yn cael effaith gadarnhaol drwy 
helpu pobl ag anableddau dysgu dwys a lluosog, yn ogystal â phobl ag anableddau corfforol y mae angen cyfarpar a lle ychwanegol 
arnynt yn aml er mwyn iddynt allu defnyddio'r toiledau yn ddiogel ac yn gysurus. Bydd sicrhau y darperir CNCBau sy'n hygyrch i bob 
defnyddiwr yn hyrwyddo cydraddoldeb ac, yn benodol, yn cynorthwyo nodweddion Ailbennu Rhywedd, Beichiogrwydd a mamolaeth, 
Rhyw/Rhywedd, Cyfeiriadedd rhywiol, Priodas a phartneriaeth sifil a phlant.  
 

Cofnod o Effeithiau yn ôl nodwedd warchodedig:   

 

Nodwedd 

warchodedig 

neu grŵp 

gwarchodedig 

Beth yw effeithiau cadarnhaol neu negyddol y cynnig? Rhesymau dros eich penderfyniad (yn cynnwys 

tystiolaeth)  

Sut y 

byddwch 

yn lliniaru 

Effeithiau? 
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Oedran 

(meddyliwch 

am grwpiau 

oedran 

gwahanol) 

Mae anabledd yn amrywio rhwng grwpiau oedran. O blith 

y 13.3 miliwn o bobl anabl sy'n byw yn y DU, mae gan 7% o 

blant, 18% o oedolion o oedran gweithio a 44% o oedolion 

o oedran pensiwn nam. Er nad yw'r ffigurau hyn yn 

darparu gwybodaeth am y rhai sydd â namau difrifol (y 

mae angen TCP arnynt felly), bydd y cynigion ar gyfer 

TCPau yn cael effaith gadarnhaol ar bob grŵp oedran, 

gyda'r henoed yn cael mwy o fudd ohonynt.  

Aseswyd yr effaith ar blant yn yr adran benodol isod.  

https://www.papworthtrust.org.uk/about-

us/publications/papworth-trust-disability-facts-and-

figures-2018.pdf 

Dd/G 

 

Anabledd 

(meddyliwch 

am wahanol 

fathau o 

anabledd) 

Bydd darparu TCP yn cael effaith gadarnhaol drwy helpu 

pobl ag anableddau dysgu dwys a lluosog, yn ogystal â 

phobl ag anableddau corfforol y mae angen cyfarpar a lle 

ychwanegol arnynt yn aml er mwyn iddynt allu defnyddio'r 

toiledau yn ddiogel ac yn gysurus.  

Mae angen toiled Changing Places ar 250,000 o bobl 

yn y DU – http://www.changing-places.org/ 

Dd/G 

 

Ailbennu 

Rhywedd (y 

weithred o 

drawsnewid a 

phobl 

drawsryweddol) 

Bydd yn sicrhau y darperir CNCBau sy'n hygyrch i bob 

defnyddiwr ac yn hyrwyddo cydraddoldeb. Gallai hyn 

gynorthwyo pobl drawsrywiol, pobl anneuaidd, pobl â 

rhywedd amrywiol a hunaniaethau eraill nad ydynt yn rhai 

cisryweddol.  

  

https://eusci.org.uk/2019/04/05/the-necessity-of-

gender-neutral-toilets/  

Derbynnir 

nad yw'r 

diwygiad yn 

ymdrin â 

mater 

toiledau 

rhyw 

https://eusci.org.uk/2019/04/05/the-necessity-of-gender-neutral-toilets/
https://eusci.org.uk/2019/04/05/the-necessity-of-gender-neutral-toilets/


F1.2 

38 

 

niwtral. 

Mae hyn y 

tu allan i 

gwmpas y 

gwaith 

hwn.   

 

Beichiogrwydd 

a mamolaeth 

Bydd sicrhau y darperir CNCBau sy'n hygyrch i bob 

defnyddiwr yn hyrwyddo cydraddoldeb ac, yn benodol, yn 

cynorthwyo nodweddion mamolaeth a thadolaeth.  

Mantais y cynnig yw y bydd yn helpu pobl i gymryd rhan 

mewn gweithgareddau cyffredin.   

http://www.historyandpolicy.org/policy-

papers/papers/supporting-active-fatherhood-in-

britain  

https://www.direct365.co.uk/blog/baby-changing-

facilities-research/   

 

Dd/G 

Hil (dylech 

gynnwys 

lleiafrifoedd 

ethnig 

gwahanol, 

Sipsiwn a 

Theithwyr a 

Mudwyr, 

Mae rhai gwahaniaethau yng nghanran y plant rhwng 

grwpiau ethnig gwahanol. Nid yw'r rhain yn sylweddol o 

gymharu â chyfanswm y plant. Fodd bynnag, mae'n bosibl 

y bydd rhai effeithiau cadarnhaol yn fwy ar gyfer y grwpiau 

hyn  

https://www.nomisweb.co.uk/census/2011  Dd/G 

 

http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/supporting-active-fatherhood-in-britain
http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/supporting-active-fatherhood-in-britain
http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/supporting-active-fatherhood-in-britain
https://www.direct365.co.uk/blog/baby-changing-facilities-research/
https://www.direct365.co.uk/blog/baby-changing-facilities-research/
https://www.nomisweb.co.uk/census/2011
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Ceiswyr lloches 

a Ffoaduriaid) 

Crefydd, cred ac 

anghred 

Mae gan y boblogaeth Fwslimaidd gyfran uwch o bobl 0-4 

oed o gymharu â'r cyfanswm o fewn y grefydd. O gymharu 

â chyfanswm y plant, plant Cristnogol yw'r grŵp mwyaf. 

Mae'r ffigur hwn yn debyg i'r canrannau crefyddol 

cyffredinol yng Nghymru. 

O ran pobl anabl, nid oes unrhyw wahaniaeth ystadegol 

arwyddocaol rhwng crefydd ac anabledd.   

https://www.nomisweb.co.uk/census/2011  Dd/G 

 

Rhyw / 

Rhywedd 

Bydd sicrhau y darperir CNCBau sy'n hygyrch i bob 

defnyddiwr yn hyrwyddo cydraddoldeb ac, yn benodol, yn 

cynorthwyo nodweddion Rhywedd  

 Dd/G 

 

Cyfeiriadedd 

rhywiol 

(Lesbiaidd, 

Hoyw a 

Deurywiol) 

Bydd sicrhau y darperir CNCBau sy'n hygyrch i bob 

defnyddiwr yn hyrwyddo cydraddoldeb ac, yn benodol, yn 

cynorthwyo nodweddion cyfeiriadedd rhywiol 

 Dd/G 

 

https://www.nomisweb.co.uk/census/2011
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Priodas a 

phartneriaeth 

sifil 

Bydd sicrhau y darperir CNCBau sy'n hygyrch i bob 

defnyddiwr yn hyrwyddo cydraddoldeb ac, yn benodol, yn 

cynorthwyo nodweddion Priodas a phartneriaeth sifil 

  

 

Plant a phobl 

ifanc hyd at 18 

oed 

Felly, bydd darparu CNCBau o fudd i'r rhai y mae angen 

newid cyfleusterau o'r fath ar eu cyfer.  

Bydd darparu TCP yn helpu plant ag anabledd i fyw bywyd 

llawn a boddhaol ag urddas a, hyd y gellir, fod yn 

annibynnol a chwarae rhan weithredol yn y gymuned. 

Felly, bydd darparu TCPau yn helpu plant i gymryd rhan 

mewn gweithgareddau.  

Dolen i'r Arolwg a welwyd (nid yw ar gael ar hyn o 
bryd) 
 

 

Aelwydydd 

incwm isel 

Dim effaith benodol.    

 

 

Hawliau Dynol a Chonfensiynau'r Cenhedloedd Unedig 

A ydych chi'n credu y bydd y polisi hwn yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar hawliau dynol pobl? (Gweler pwynt 1.4 o Ganllawiau AEA am 

ragor o wybodaeth am Hawliau Dynol a Chonfensiynau'r Cenhedloedd Unedig). 

Ni fydd y polisi yn cael unrhyw effaith negyddol ar hawliau dynol pobl o dan y Ddeddf Hawliau Dynol na'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol

https://parentsfed.org/images/Findings_of_a_survey_to_assess_the_views_of_carers_living_in_Cardiff_and_the_Vale_of_Glamorgan_on_Changing_Places_Toilet_facilities.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/what-are-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/what-european-convention-human-rights
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C. GWAITH SGRINIO'R ASESIAD O'R EFFAITH AR DDIOGELU DATA  

Anfonwch eich asesiad i'r Uned Hawl i Wybodaeth (YmholiadauDiogeluData@llyw.cymru) gan 

anfon copi at eich Perchennog Asedau Gwybodaeth. 

 

Enw'r Perchennog Asedau Gwybodaeth: Neil Hemington, Prif Gynllunydd   

Cyfeirnod yr Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd (Rhif unigryw yr Asesiad hwn o'r Effaith ar 

Breifatrwydd megis DivDate neu rif adnabod ishare y ddogfen hon)  

A29306945 

Disgrifiwch eich cynnig: 

Bydd y prosiect yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion yn y dyfodol. Bydd yr 

ymgynghoriad yn casglu gwybodaeth gan yr ymatebydd. Gall y wybodaeth hon gynnwys 

data personol, fel y nodir isod. Caiff y data hyn eu prosesu yn unol â pholisi Llywodraeth 

Cymru, gan gynnwys rheoli data personol.  

A yw'r effaith ar ddiogelu data wedi cael ei sgrinio neu ei hasesu eisoes? 

 Nac ydy 

 

A yw'r cynnig yn cynnwys prosesu data personol gan Lywodraeth Cymru neu unrhyw 

bartïon eraill? 

• Ydy 

Ticiwch yr eitemau o ddata personol a gaiff eu prosesu (nid yw'r rhestr hon yn 

gynhwysfawr): 

Personol 

Enw  

Eich cyfeiriad 

Cyfeiriad busnes 

Cod post 

Rhifau ffôn 

Dyddiad geni 

Rhif trwydded yrru 

Rhif pasbort / rhif cerdyn adnabod 

mailto:DataProtectionQueries@gov.wales
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Cyfeiriad e-bost Ffotograffau / delweddau (y gellir eu 

defnyddio i adnabod unigolyn) 

Arall (nodwch) 

Categori Arbennig 

Tarddiad hiliol / ethnig 

Barn wleidyddol 

Credoau crefyddol / athronyddol 

Aelodaeth o undeb llafur 

Cyflyrau iechyd corfforol / iechyd meddwl 

Bywyd rhywiol 

Cyfeiriadedd rhywiol 

Cofnodion troseddol a llys (gan gynnwys 

troseddau honedig) 

 

Data biometrig e.e. DNA, olion bysedd 

 

Os oes categori arbennig o ddata personol yn cael ei brosesu, a yw'r data hyn yn cael eu 

casglu'n orfodol (h.y. nid oes hawl gan y bobl y mae'r data'n ymwneud â nhw i ddewis 

peidio eu rhoi)? 

 Nac ydynt 

A yw unrhyw un o'r bobl y bydd eu data yn cael eu prosesu yn perthyn i un o'r categorïau 

a ganlyn? 

Plant (o dan 12 oed) Dd/G 

Rhieni Dd/G 

Ceiswyr Lloches Dd/G 

Cyflogeion Llywodraeth Cymru Dd/G 

Rhowch awgrym o raddfa'r gwaith prosesu (e.e. Cymru gyfan; grŵp wedi'i dargedu) 
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Ymgynghoriad ledled Cymru gyfan.  

Ar gyfer y data personol sy'n cael eu prosesu, nodwch 

   Pwy yw'r rheolydd data? Manylion: Llywodraeth Cymru  

   Unrhyw brosesyddion data? Manylion: Llywodraeth Cymru 

   A fydd y data yn cael eu rhannu? Manylion: Na fyddant 

Beth yw'r sail statudol dros brosesu'r data?  

Mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i wneud pethau sy'n ffafriol i'w swyddogaethau eraill 

neu sy'n gysylltiedig â nhw yn rhinwedd swyddogaethau gweithredol cyfraith gyffredin a 

drosglwyddwyd iddynt drwy adran 58A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd cynnal 

ymgynghoriad yn hwyluso arfer swyddogaethau o adran 1 o Ddeddf Adeiladu 1984 

(“Deddf 1984”) neu'n ffafriol i'w harfer. Lle mae Adran 1(1) o Ddeddf 1984 yn rhoi'r pŵer i 

wneud rheoliadau adeiladu at nifer o ddibenion. 

A yw'r gwasanaethau cyfreithiol wedi cadarnhau bod y sail a amlinellwyd uchod yn 

darparu'r porth statudol angenrheidiol ar gyfer prosesu (gan gynnwys unrhyw rannu 

arfaethedig)? 

Nac ydynt 

A fydd y cynnig yn cynnwys prosesu data personol newydd neu ddata sydd wedi newid yn 

sylweddol ynglŷn â phob unigolyn. 

 Na fydd 

A fydd y data personol yn cael eu cydgrynhoi, eu cysylltu neu eu paru â data o ffynonellau 

eraill? 

 Na fyddant 

A fydd y data personol yn cael eu defnyddio i wneud penderfyniadau awtomataidd? 

 Na fyddant 

A fydd y data personol yn arwain at fonitro gwrthrychau'r data yn systematig? 
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 Na fyddant 

A yw'r cynnig yn cynnwys polisïau/arferion casglu, cadw neu rannu data newydd neu sydd 

wedi newid, at ddefnydd personol? 

 Nac ydy 

A oes gennych chi bolisi cadw clir a pha bethau ymarferol sydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau 

bod eich Polisi Cadw yn cael ei ddilyn? 

 Oes, mae staff perthnasol yn cynnal archwiliad blynyddol o gofnodion personél a 

gedwir gan yr is-adran.  

A fydd y cynnig yn cynnwys cyflwyno technoleg sy'n amharu ar breifatrwydd fel 

 Cardiau clyfar 

 Tagiau Adnabod Amledd Radio (RFID) 

 Biometreg 

 Gwyliadwriaeth weledol (e.e. teledu cylch cyfyng) 

 Recordio delweddau digidol a fideos  

 Proffilio, cloddio data neu logio traffig electronig  

 Technolegau lleoli (e.e. System Leoli Fyd-eang, system leoli ffôn symudol) 

 Arall (rhowch fanylion) 

 

 Na fydd 

A fydd y cynnig yn cynnwys prosesau rheoli neu ddilysu hunaniaeth newydd neu 

hunaniaeth sydd wedi newid? 

 Na fydd 

 

A fydd y cynnig yn galluogi adnabod unigolion a oedd yn ddienw yn flaenorol? 

 Na fydd 

 

Anfonwch eich asesiad i'r Uned Hawl i Wybodaeth (YmholiadauDiogeluData@llyw.cymru) gan 

anfon copi at eich Perchennog Asedau Gwybodaeth. 

I'w lenwi gan yr Uned Hawl i Wybodaeth 

mailto:DataProtectionQueries@gov.wales
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A oes angen Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data ar gyfer y cynnig hwn? 

 Nac oes 

 

Nid yw'r cynnig hwn yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cynnal Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu 

Data a nodir gan Erthygl 35(1), 35(3) a 35(4) o'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 

(GDPR). 

 

A oes cyngor wedi cael ei rhoi ynghylch cydymffurfio â’r GDPR? 

 Nac oes:  Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu proses ar gyfer cynnal 

ymgyngoriadau cyhoeddus sydd wedi ystyried cydymffurfiaeth â deddfwriaeth 

diogelu data, y dylid ei dilyn.  Mae'r broses hon wedi ystyried cydymffurfiaeth â 

deddfwriaeth diogelu data ac mae gan y templed ymgynghoriad sydd i'w ddefnyddio 

hysbysiad preifatrwydd sy'n cydymffurfio â'r GDPR. 

 A yw'r cynnig yn ei gwneud yn ofynnol i Hysbysiad Preifatrwydd gael ei ddrafftio? 

Ydy.  Mae gan y templed ymgynghoriad sydd i'w ddefnyddio hysbysiad preifatrwydd 

sy'n cydymffurfio â'r GDPR. 

 

 A yw'r cynnig yn ei gwneud yn ofynnol i ymgynghori â Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth o dan erthygl 36(4) o'r GDPR ?  Nac ydy. 

 

 A yw'r cynnig yn ei gwneud yn ofynnol i gontract gael ei lunio rhwng Llywodraeth 

Cymru fel y rheolydd data a phrosesydd trydydd parti?  Nac ydy. 

 

 A yw'r cynnig yn ei gwneud yn ofynnol i gytundeb rhannu data gael ei ddrafftio? Nac 

ydy. 

 

 

 

 

 

 

 

https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A22739246/document/versions/published
https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A22739246/document/versions/published
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D. ASESIAD O'R EFFAITH AR Y GYMRAEG 

 

1. Cyfeirnod yr Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg (a gwblhawyd gan Dîm Safonau’r 
Gymraeg, e-bost: Safonau.Standards@llyw.cymru): 

 
2. A yw'r cynnig yn cysylltu'n glir â strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg? – 

Cymraeg 2050, Miliwn o Siaradwyr a'r Rhaglen Waith gysylltiedig ar gyfer 2017-2021? 
 

Nid oes unrhyw gysylltiad rhwng Cymraeg 2050, Miliwn o Siaradwyr a'r Rhaglen Waith 
ar gyfer 2017-2021 a'r prosiect arfaethedig. Mae a wnelo'r prosiect â darparu 
cyfleusterau glanweithiol.  

 
3. Disgrifiwch ac esboniwch effeithiau'r cynnig ar y Gymraeg, ac esboniwch sut y 

byddwch yn mynd i'r afael â'r effeithiau hyn er mwyn gwella canlyniadau i'r Gymraeg. 
Sut y bydd y cynnig yn effeithio ar siaradwyr Cymraeg o bob oedran (gan gynnwys 
effeithiau cadarnhaol a/neu andwyol)? 
 
Mae'r cynigion yn golygu y bydd cynlluniau datblygu penodol yn ymgorffori cyfleusterau 
glanweithiol penodol. Bydd y gwelliannau i adeiladau o ganlyniad i unrhyw ddiwygiad 
yn dod â manteision i bobl a chymunedau yn gyffredinol, heb unrhyw effaith benodol ar 
y Gymraeg. Er nad yw rheoliadau adeiladu yn ymdrin ag arwyddion, lle y cânt eu 
darparu byddant yn cydymffurfio â Deddf yr Iaith Gymraeg os yw'n berthnasol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/170711-welsh-language-strategy-eng.pdf
https://gov.wales/docs/dcells/publications/170711-cymraeg-2050-work-programme-eng-v2.pdf
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E. ASESIAD O'R EFFAITH AR FIOAMRYWIAETH 

 
Ymgorffori bioamrywiaeth 
Mae a wnelo'r prosiect â darparu cyfleusterau glanweithiol mewn adeiladau penodol sy'n 
hygyrch i'r cyhoedd. Felly, ni fydd y prosiect yn cael effaith negyddol ar fioamrywiaeth. 
 
Llywodraethiant a chymorth i weithredu ar fioamrywiaeth 
Ni all y prosiect gefnogi camau gweithredu mewn perthynas â bioamrywiaeth na meithrin 
gallu i gymryd camau o'r fath. Am na fydd y prosiect yn effeithio ar fioamrywiaeth nid 
ystyrir bod angen llunio adroddiad ar y camau gweithredu.  

 


