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Annwyl Gyfaill 
 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i dynnu’ch sylw at y ffaith bod fersiwn ddiwygiedig o “Building 
Regulations and Fire Safety Procedural Guidance” wedi cael ei chyhoeddi. Mae’r canllawiau 
hyn yn ymdrin â sut y mae cyrff rheoli adeiladu’n ymgynghori â’r gwasanaethau tân ac 
achub ar gynlluniau ar gyfer gwaith adeiladu, ac maent yn ymdrin hefyd â’r trefniadau ar 
gyfer trosglwyddo gwybodaeth am ddiogelwch tân.    
 
Mae’r canllawiau, sy’n cael eu cyhoeddi gan Reoli Adeiladu’r Awdurdodau Lleol (LABC) 
gyda’r Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC) a’r Gymdeithas Arolygwyr 
Cymeradwy Ymgynghorol (ACAI) ar y cyd â Grŵp Cyd-reoleiddwyr y DU, i’w gweld ar wefan 
LABC yma: 
 
https://www.labc.co.uk/business/resources/building-regs-fire-safety-procedural-guidance 
 
Mae Erthygl 45 o Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 (‘y Gorchymyn 
Diogelwch Tân’) a Rheoliad 12 o Reoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy) 2010 (fel y’u 
diwygiwyd) yn nodi, yn eu tro, ofynion i’r perwyl bod yn rhai i awdurdodau lleol ac Arolygwyr 
Cymeradwy ymgynghori â’r awdurdod gorfodi, o dan y Gorchymyn Diogelwch Tân, ar 
gynlluniau ar gyfer gwaith adeiladu. 
 
Mae Rheoliad 38 o Reoliadau Adeiladu 2010 (fel y’u diwygiwyd) yn pennu ei bod yn ofynnol 
i’r unigolyn sy’n gwneud y gwaith, drosglwyddo gwybodaeth am ddiogelwch tân i’r Person 
Cyfrifol o dan y Gorchymyn Diogelwch Tân.   
 
Mae’r canllawiau diwygiedig yn egluro’r camau gweithdrefnol y dylai cyrff rheoli adeiladu eu 
cymryd i ymgynghori’n effeithiol, ar sail y gofynion deddfwriaethol presennol, sydd heb 
newid.   
 
Mae Gweinidogion Cymru yn argymell y dylai cyrff rheoli adeiladu ddilyn y canllawiau hyn 
fel arfer da. 
 
 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labc.co.uk%2Fbusiness%2Fresources%2Fbuilding-regs-fire-safety-procedural-guidance&data=02%7C01%7CIke.Nwaku1%40communities.gov.uk%7C6c81fdd9705b4d0b304508d824bd0ffe%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637299741712934599&sdata=7foo%2FaS1WZMVSVayZNUQWxX4kqkinZ%2FO7Tfdgz0Y49w%3D&reserved=0
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Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   
 

 
 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cylchlythyr hwn, dylech eu cyfeirio at:  
 
enquiries.brconstruction@llyw.cymru 
 
Yn gywir 
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