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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa 

Untro (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 
 

 

Mae’r Memorandwm Esboniadol hwn wedi cael ei baratoi gan Adran yr 

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru, ac fe’i gosodir 

gerbron y Senedd ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 

Sefydlog 27.1.  

 

 

Datganiad y Gweinidog 

 

Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn ddarlun teg a rhesymol o 

Reoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) (Diwygiad) (Rhif 2) 2020. 

Rwy’n fodlon bod y manteision yn cyfiawnhau’r costau tebygol. 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Blythyn  

Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol   
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1. Disgrifiad 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro 

(Cymru) 2010 (“Rheoliadau “2010”), fel nad yw’r gofyniad i godi tâl am fagiau 

siopa untro (“bagiau untro”) yn berthnasol i fagiau a ddefnyddir dim ond i gludo 

nwyddau a brynir fel rhan o wasanaeth anfon nwyddau groser neu fel rhan o 

wasanaeth sy’n darparu ar gyfer casglu nwyddau groser.    

 

Esemptiad dros dro fydd hwn a bydd yn dod i rym ar 9 Gorffennaf 2020 ac yn 

dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020.  

 

Cafodd eithriad dros dro ei gyflwyno ym mis Ebrill 2020 am gyfnod cychwynnol 

o dri mis o dan Reoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) (Diwygio) 

2020 (“Rheoliadau Diwygio 2020”). Bwriedir i’r Rheoliadau hyn ddod i rym ar y 

diwrnod ar ôl i’r esemptiad cychwynnol ddod i ben ar 8 Gorffennaf. 

 

2. Materion sydd o ddiddordeb penodol i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Yn yr argyfwng iechyd y cyhoedd presennol, ystyrir y bydd y mesur a roddir ar 

waith gan y Rheoliadau hyn yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020.  

 

3. Y Cefndir Deddfwriaethol 

Gwneir y Rheoliadau hyn o dan bwerau yn adrannau 77 a 90 o Atodlen 6 i 

Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008, ac maent yn diwygio Rheoliadau 2010. Yn 

rhinwedd gweithrediad adrannau 77 a 90 o’r Ddeddf honno, maent yn 

ddarostyngedig i’r weithdrefn penderfyniad negyddol. 

 

4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 1 i Reoliadau 2010 i alluogi 

esemptiad dros dro o’r tâl am fagiau a ddefnyddir dim ond ar gyfer anfon neu 

gasglu nwyddau groser. Esemptiad dros dro fydd hwn, rhwng 9 Gorffennaf a 

31 Rhagfyr 2020.   

 

 

 

Ers cyflwyno’r tâl am fagiau untro, mae nifer o archfarchnadoedd naill ai wedi 

gosod tâl cyfradd safonol am unrhyw fagiau a ddefnyddir wrth anfon nwyddau 

groser i’r cartref, neu wedi cael gwared â bagiau yn llwyr wrth anfon nwyddau 

groser i’r cartref, gan ffafrio defnyddio opsiwn “di-fag”. Dyma pan gaiff eitemau 

unigol eu hanfon mewn crât ac yna eu dadlwytho gan y cwsmer yn ei gartref, cyn 

dychwelyd y crât i’r gyrrwr.  
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Yn ystod y argyfwng COVID-19 presennol, mae pryderon wedi cael eu lleisio 

ynghylch nwyddau a anfonir yn “ddi-fag”, gan fod perygl y bydd y feirws yn cael 

ei drosglwyddo rhwng y gyrrwr a’r cwsmer. I helpu i leihau’r perygl hwnnw, mae 

manwerthwyr nawr wedi dileu’r opsiwn “di-fag” o’u gwasanaeth ac yn hytrach, 

pan fo’n bosibl, maent yn gadael nwyddau mewn bagiau ar garreg y drws i 

osgoi cysylltiad. 

 

Mae hyn yn peri nifer o broblemau mewn perthynas â’r tâl. Cyflwynwyd y tâl yn 

2011 gyda’r nod o newid ymddygiad siopwyr, gan eu hannog i ddefnyddio 

bagiau y gellir eu hailddefnyddio yn lle bagiau untro. Y sail resymegol oedd y 

gallai cwsmeriaid osgoi’r tâl drwy ddefnyddio bagiau y gellir eu hailddefnyddio. 

Fodd bynnag, o ganlyniad i atal yr opsiwn di-fag ar gyfer anfon nwyddau, ar sail 

canllawiau iechyd y cyhoedd i helpu i atal y feirws rhag lledaenu, mae’r opsiwn i 

osgoi’r tâl bellach wedi cael ei ddileu. Mae hyn yn tanseilio’r sail resymegol y tu 

ôl i’r tâl o ran newid ymddygiad. 

 

Roedd y tâl yn cael ei godi am fagiau untro i annog cwsmeriaid i ddefnyddio 

bagiau y gellir eu hailddefnyddio. O ran cynhesu byd-eang posibl, mae bagiau y 

gellir eu hailgylchu yn well ar gyfer yr amgylchedd. Fodd bynnag, ymhlith y 

bagiau sy’n addas ar gyfer anfon nwyddau i’r cartref, fel arfer mae bagiau y 

gellir eu hailddefnyddio wedi eu gwneud o blastig mwy trwchus. Dim ond os 

ydynt yn cael eu defnyddio llawer o weithiau y maent yn fwy effeithlon o ran 

carbon. Fel arall mae bagiau y gellir eu hailddefnyddio’n fwy niweidiol i’r 

amgylchedd na’r bagiau untro y codir tâl amdanynt. Mae swyddogion yn credu 

y bydd yr esemptiad ar gyfer nwyddau sy’n cael eu hanfon i’r cartref yn annog 

defnyddio bagiau ysgafnach. O ystyried y cynnydd yn y nwyddau sy’n cael eu 

hanfon i’r cartref yng Nghymru ers dechrau’r pandemig, mae swyddogion yn 

credu mai dyma’r opsiwn lleiaf niweidiol, o gymharu â bagiau mwy trwchus, nes 

y gellir dod o hyd i opsiynau sy’n well ar gyfer yr amgylchedd.   

 

Ers cyflwyno cyfyngiadau symud i atal COVID-19 rhag cael ei drosglwyddo, 

mae llawer o fanwerthwyr nwyddau groser, gan gynnwys archfarchnadoedd, 

siopau annibynnol a busnesau bwyd, naill wedi cynyddu eu gwasanaethau 

anfon nwyddau neu wedi cyflwyno gwasanaethau o’r fath am y tro cyntaf. Mae 

manwerthwyr bwyd arbenigol fel cigyddion, siopau llysiau, poptai a siopau 

delicatessen wedi dibynnu ar wasanaethau anfon nwyddau i oroesi, neu hyd yn 

oed i ffynnu yn ystod y cyfyngiadau symud. Maent wedi gweld masnach yn 

cynyddu 40%, er bod nifer yr ymwelwyr â’r stryd fawr wedi gostwng yn 

sylweddol o ganlyniad i’r cyfyngiadau symud1. Yn ôl y Gymdeithas Siopau 

 
1 https://www.thegrocer.co.uk/consumer-trends/specialist-food-and-drink-stores-see-40-sales-hike-in-
april/604786.article  
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Cyfleustra, mae ei haelodau wedi darparu gwasanaeth anfon nwyddau i’r 

cartref 600,000 o weithiau ledled y DU ers dechrau’r cyfyngiadau symud. 

 

Mae archfarchnadoedd wedi cynyddu eu capasiti i anfon nwyddau sawl gwaith 

cymaint. Er enghraifft, mae Tesco wedi cynyddu eu capasiti i anfon nwyddau i’r 

cartref o tua 600,000 o archebion yr wythnos cyn dechrau’r pandemig i dros 1.2 

miliwn2 o archebion yr wythnos (erbyn diwedd wythnos gyntaf mis Mai). 

Gwnaethant ganolbwyntio ar ymateb i geisiadau gan bobl sy’n agored i niwed, 

gan gynnwys y rhai y gofynnwyd iddynt warchod eu hunain. Yn yr un modd, 

mae Marks & Spencer a Sainsbury’s wedi estyn eu gwasanaethau3 anfon 

nwyddau ar yr un diwrnod ar gyfer bwyd a nwyddau hanfodol ar gyfer y cartref 

yn sylweddol, neu wedi cyflwyno gwasanaethau o’r fath.   

 

5. Ymgynghoriad 

O ganlyniad i’r amserlen sydd ar gael ar gyfer cyflwyno’r Rheoliadau hyn, a’r 

pwysau parhaus ar randdeiliaid, mae ein gallu i ymgynghori yn helaeth ar y 

ddeddfwriaeth wedi cael ei gyfyngu. Fodd bynnag, ceisiwyd barn ar yr 

esemptiad a’r angen iddo barhau gan fanwerthwyr Cymru a’u gwahanol gyrff 

cynrychiadol. Roedd yr adborth yn awgrymu, o ystyried yr angen i barhau â 

mesurau cadw pellter cymdeithasol, y byddent o blaid estyn yr esemptiad. 

 

 

6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  

 

Opsiynau 
 
Mae dau opsiwn wedi cael eu hystyried yn yr Asesiad hwn: 

 

Opsiwn 1: Gwneud dim. Gadael i’r esemptiad cychwynnol ddod i ben ar 8 

Gorffennaf, gan ei gwneud yn ofynnol i fanwerthwyr godi tâl am fagiau untro 

pan fyddant yn anfon nwyddau groser i’r cartref neu’n darparu gwasanaeth 

casglu.   

 

Opsiwn 2: Diwygio Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010 i 

esemptio bagiau untro a ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau anfon a chasglu 

nwyddau groser o’r tâl rhwng 9 Gorffennaf a 31 Rhagfyr (yr opsiwn a ffefrir)  

 

 

 

 

 
2 https://www.bbc.co.uk/news/business-52441772 
3 https://www.bbc.co.uk/news/business-52545028 

https://www.bbc.co.uk/news/business-52441772
https://www.bbc.co.uk/news/business-52545028
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Dadansoddiad Cost a Manteision  

 

O ystyried yr amser a’r data sydd ar gael, ni fu’n bosibl cynnal asesiad 

meintioledig o gostau a manteision tebygol y cynigion. Mae’r adran ganlynol yn 

rhoi disgrifiad o’r effeithiau tebygol.  

 

 

Opsiwn 1 – Gwneud dim 

 

Dyma’r opsiwn llinell sylfaen ac o’r herwydd nid oes unrhyw gostau ychwanegol 

yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn.  

 

Mae Rheoliadau 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i fanwerthwyr godi tâl am bob 

bag untro a roddir ar gyfer nwyddau sy’n cael eu cludo o’r siop neu eu hanfon 

i’r cartref. Mae nifer o esemptiadau at ddibenion iechyd neu ddiogelwch y 

cyhoedd ar gyfer bagiau a ddefnyddir dim ond ar gyfer cario eitemau fel pysgod  

amrwd, planhigion neu hadau mewn pridd, eitemau miniog fel cyllyll, bwydydd 

heb eu lapio neu wedi eu lapio’n rhannol neu nwyddau presgripsiwn. 

 

O dan Reoliadau 2010 caiff sefydliadau trydydd sector elwa ar enillion y tâl. 

Mae manwerthwyr yn cael eu hannog ond nid eu gorfodi i roi’r enillion i 

achosion da, yn enwedig achosion sydd o fudd i amgylchedd Cymru. Nid yw 

llawer o fanwerthwyr bellach yn defnyddio bagiau untro y mae’r tâl yn 

berthnasol iddynt. Fodd bynnag, rydym wedi cael ar ddeall eu bod yn aml yn 

parhau i roi’r enillion o werthu pob math o fag siopa arall i achosion da.   

 

O dan Reoliadau 2010 mae awdurdodau lleol cael eu penodi’n weinyddwyr y 

tâl, ac yn cymryd unrhyw gamau gorfodi. Fel arfer gwneir hyn yn unol â 

gwybodaeth sy’n dod i law, drwy drafod â manwerthwyr i egluro gofynion y 

Rheoliadau iddynt, er mwyn eu hannog i gydymffurfio drwy gydsyniad. Rydym 

yn deall bod cwynion yn gymharol brin ac nid oes angen cymryd camau gorfodi 

yn aml. Fodd bynnag, ar gyfer achosion cyson o dorri’r Rheoliadau, mae gan 

awdurdodau lleol yr opsiwn i weithredu sancsiynau sifil drwy roi cosb ariannol 

sefydlog neu amrywiol. 

 

 

Costau 

 

Opsiwn 2 – Parhau â’r esemptiad o’r tâl ar gyfer bagiau untro sy’n cael eu 

defnyddio i alluogi anfon nwyddau i’r cartref neu wasanaethau casglu 

nwyddau groser  

 

Awdurdodau Lleol  
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O dan yr opsiwn hwn ni fydd yn ofynnol i awdurdodau lleol gynnal unrhyw 

weithgareddau gorfodi, ac ni fydd yn ofynnol mwyach iddynt orfodi’r tâl mewn 

perthynas ag anfon neu gasglu nwyddau. Disgwylir arbedion bach i 

awdurdodau lleol yn ystod yr esemptiad mewn perthynas â gweithgareddau 

gorfodi.  

 

Fodd bynnag, pe bai awdurdodau lleol yn penderfynu ymdrin ag achosion o 

dorri’r Rheoliadau hyn, gallai fod rhai costau cychwynnol bach am hyfforddiant. 

Rydym yn cymryd yn ganiataol y bydd cost weinyddol untro yn bosibl ar gyfer 

pob un o’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru, wrth iddynt ymgyfarwyddo â’r 

newidiadau arfaethedig. Fodd bynnag, gan fod hwn yn newid rheoleiddiol bach 

a chymharol syml, nid yw ailhyfforddi wedi cael ei gostio yma. 

 

Manwerthwyr 

 

Mae’n bosibl y bydd cost fach, untro i fanwerthwyr am ailhyfforddi staff a 

diwygio prosesau bilio neu systemau til i ddileu’r tâl mewn perthynas ag anfon 

nwyddau. O dan Reoliadau 2010 gellid cydbwyso’r gost hon yn erbyn enillion y 

tâl y disgwylir iddynt gael eu rhoi i achosion elusennol, gan yr ystyrir hon yn 

“gost resymol”. Fodd bynnag, gan ei bod yn debygol y byddai unrhyw gostau o’r 

fath wedi cael eu talu pan gafodd yr esemptiad ei gyflwyno gyntaf ym mis Ebrill 

2020, mae’n annhebygol y byddai unrhyw gostau eraill yn codi mewn perthynas 

â’r estyniad newydd hwn a’r Rheoliadau hyn. 

 

Mae’n debygol y bydd yr opsiwn hwn yn arwain at gynnydd yn nifer y bagiau 

untro sy’n cael eu defnyddio (o gymharu ag Opsiwn 1), a byddai’n rhaid i’r 

manwerthwr dalu’r gost hon. Fodd bynnag, nid ystyrir cost prynu bagiau oddi 

wrth gyfanwerthwr yn “gost resymol”, a’r manwerthwr a ddylai fod wedi’i thalu 

bod amser. Mae’n debygol y byddai unrhyw gynnydd mewn costau yn cael ei 

drosglwyddo i’r cwsmer yn anuniongyrchol.   

 

Mae’n ofynnol i fanwerthwyr gadw cofnodion blynyddol o’r bagiau untro maent 

yn eu gwerthu. Fodd bynnag, nid yw data ar gyfer mis Ebrill a mis Mai ar gael 

hyd yn hyn, felly, ni fu’n bosibl meintioli effaith yr esemptiad cychwynnol a 

roddwyd ar waith gan Reoliadau Diwygio 2020. 

 

Dibenion elusennol yng Nghymru 
 
At ddibenion yr Asesiad Effaith Reoleiddiol hwn nid ydym wedi llwyddo i nodi’r 

effaith mae’r esemptiad dros dro wedi’i chael ar elusennau/achosion da yng 

Nghymru. Nid yw’r rhan fwyaf o gadwyni o archfarchnadoedd bellach yn 

gwerthu bagiau untro yn eu siopau. Mae hyn wedi lleihau’r enillion net sy’n cael 

eu rhoi at ddibenion elusennol. Gallai’r cynnydd yn nifer y bagiau untro a 

ddefnyddir ar gyfer nwyddau a anfonir i’r cartref yn ystod y pandemig COVID-
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19 fod wedi arwain at ragor o arian yn cael ei roi pe bai’r tâl yn dal i gael ei 

godi. Er nad yw rhoi enillion net y tâl i achosion da yn ofyniad cyfreithiol i 

fanwerthwyr, mae ymchwil flaenorol4 yn awgrymu bod y rhan fwyaf ohonynt yn 

gwneud hynny, gydag achosion elusennol sy’n gysylltiedig ag iechyd a 

phrosiectau cymunedol yn derbyn y rhan fwyaf o’r arian. 

 

I fynd i’r afael â’r posibilrwydd o elusennau’n colli rhoddion, yn ystod yr 

esemptiad, mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu at 

sefydliadau manwerthu i ofyn iddynt ystyried rhoi i elusennau amgylcheddol 

swm sy’n cyfateb i unrhyw enillion a fyddai wedi cael eu codi drwy godi’r tâl i 

gwsmeriaid. 

 

 

Y Trysorlys 

 

Mae’n bosibl y bydd cost fach fesul bag i’r Trysorlys, gan na fyddant yn derbyn 

TAW ar werthiannau bagiau a ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau anfon a 

chasglu nwyddau. Oherwydd diffyg data ar werthiannau bagiau siopa yn ystod  

cyfnod cyntaf y pandemig y cyfeirir ato uchod, ni fu’n bosibl meintioli hyn ar hyn 

o bryd. 

 

 

Yr Amgylchedd 

 

Y sail resymegol dros gyflwyno tâl am fagiau untro yn 2011 oedd lleihau’r 

ddibyniaeth ar fagiau tafladwy, ac annog pobl i ddefnyddio bagiau y gellid eu 

hailddefnyddio – gan osgoi defnyddio adnoddau’n ddiangen. Roedd y polisi 

hwn yn rhagweld na fyddai cwsmeriaid yn prynu ond y bagiau sydd eu hangen 

arnynt. O dan amgylchiadau arferol byddai hyn yn gweithio. Yn ystod y 

pandemig gofynnir i gwsmeriaid i fynd i siopau’n llai aml, ac mae llawer wedi 

addasu i hyn drwy ddefnyddio gwasanaethau anfon neu gasglu nwyddau 

wythnosol. 

 

 

Manteision  

 

Opsiwn 2 – Parhau â’r esemptiad o’r tâl ar gyfer bagiau untro a ddefnyddir 

i alluogi gwasanaethau anfon a chasglu nwyddau groser  

 

Iechyd y Cyhoedd  

 

 
4 https://llyw.cymru/ymchwil-am-werthiant-defnydd-bagiau-siopa-yng-nghymru 

https://llyw.cymru/ymchwil-am-werthiant-defnydd-bagiau-siopa-yng-nghymru
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Disgwylir y bydd estyn yr esemptiad yn arwain at fanteision mewn perthynas ag 

iechyd y cyhoedd, am ei bod bellach yn glir y bydd angen parhau â’r mesurau 

hunanynysu, gwarchod a chadw pellter cymdeithasol am nifer o fisoedd, o 

bosibl nes bod y bygythiad gan y feirws wedi’i ddileu. Yn y bôn nid yw’r 

gofyniad i ddiogelu iechyd y cyhoedd a oedd yn sail i gyflwyno esemptiad ym 

mis Ebrill wedi newid.  Mae hyn yn awgrymu bod angen parhaus i leihau’r 

cyfleoedd i’r feirws gael ei drosglwyddo drwy fesurau fel anfon nwyddau groser 

i garreg y drws, sy’n lleihau cysylltiad agos rhwng unigolion – yn enwedig am 

fod astudiaeth wedi dangos y gall y feirws fyw ar arwynebau plastig am hyd at 

dri diwrnod. Er i’r Asiantaeth Safonau Bwyd ddod i’r casgliad bod y risg o 

drosglwyddo’r feirws drwy gyffwrdd â deunyddiau pecynnu bwyd yn gymharol 

isel, y brif fantais yw lleihau’r angen am gysylltiad agos rhwng y gyrwyr a’r 

cwsmeriad. 

 

 

Manwerthwyr  

 

Y prif fanteision i fusnesau manwerthu yw llai o absenoldeb oherwydd salwch 

ymhlith gyrwyr sy’n cludo nwyddau, sy’n gallu gwneud eu gwaith heb ddod i 

gysylltiad â chwsmeriaid. Felly maent yn gallu dilyn mesurau cadw pellter 

cymdeithasol yn effeithiol.  

 

Mae hefyd yn eu galluogi i wneud eu gwaith yn gyflymach. Mae cwsmeriaid yn 

gallu llwytho a dadlwytho nwyddau’n gyflymach. Mae hyn yn ddefnyddiol yn 

ystod y pandemig, gan fod archfarchnadoedd wedi ceisio rhoi blaenoriaeth i 

geisiadau am wasanaethau anfon nwyddau gan grwpiau sy’n agored i niwed 

neu sy’n hunanynysu.  

 

 

Cwsmeriaid 

 

Mae’r cwsmeriaid hynny sydd yn aml yn talu am fagiau untro a ddefnyddir ar 

gyfer cludo nwyddau yn elwa o ganlyniad i’r tâl yn cael ei ddileu (tua 40c – 50c 

bob archeb). 

 

Yn Amgylchedd 

 

Y sail resymegol dros gyflwyno tâl am fagiau untro yn 2011 oedd lleihau’r 

ddibyniaeth ar fagiau tafladwy, ac annog pobl i ddefnyddio bagiau y gellid eu 

hailddefnyddio – gan osgoi defnyddio adnoddau’n ddiangen. Roedd y polisi 

hwn yn rhagweld na fyddai cwsmeriaid yn prynu ond y bagiau sydd eu hangen 

arnynt. O dan amgylchiadau arferol byddai hyn yn gweithio. Yn ystod y 

pandemig gofynnir i gwsmeriaid i fynd i siopau’n llai aml, ac mae llawer wedi 
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addasu i hyn drwy ddefnyddio gwasanaethau anfon neu gasglu nwyddau 

wythnosol. 

 

Yn yr amgylchiadau hyn, mae’n debygol y bydd defnyddio bagiau trymach y 

gellir eu hailddefnyddio yn arwain at gwsmeriaid yn cronni niferoedd uchel o 

fagiau o’r fath gartref. Mewn gwirionedd ni fydd y bagiau hyn yn cael eu 

hailddefnyddio. Os nad ydynt yn cael eu hailddefnyddio, mae dadansoddiadau 

o gylchred oes bagiau y gellir eu hailddefnyddio’n dangos eu bod yn cael effaith 

drymach ar yr amgylchedd na bagiau ysgafnach. Mae swyddogion yn credu ei 

bod yn bosibl y bydd yr esemptiad ar gyfer nwyddau a anfonir i’r cartref yn 

annog manwerthwyr i ddefnyddio bagiau ysgafnach at y diben hwn. Mae’r rhain 

yn llai niweidiol i’r amgylchedd os nad ydynt yn cael eu hailddefnyddio na 

bagiau y gellir eu hailddefnyddio os ydynt yn cael eu defnyddio unwaith yn unig.   

 

Cyn y pandemig roedd swyddogion yn poeni am aelwydydd peidio â bod yn 

gyson o ran ailddefnyddio bagiau plastig, gan arwain at gronni bagiau. Mae 

swyddogion wedi bod yn ystyried pa bolisïau y gellir eu defnyddio i newid 

ymddygiad. Mae angen i’r gwaith o lunio polisïau yn y maes hwn ystyried y 

newidiadau i’r dirwedd fanwerthu ehangach ac ymddygiad cwsmeriaid mewn 

perthynas â COVID-19. Mae trafod â’r rhanddeiliaid perthnasol wedi bod yn 

gymhleth o ganlyniad i’r amgylchiadau presennol, ac mae’n debygol y bydd 

datrysiad llawn yn cymryd dros chwe mis. Fodd bynnag, byddai amserlen o’r 

fath yn ddigon i wneud rhywfaint o gynnydd mewn perthynas â’r drafodaeth am 

opsiynau sy’n helpu’r amgylchedd sydd hefyd yn ategu’r gwaith o ddiogelu 

iechyd y cyhoedd. 

 

 

Crynodeb o’r opsiwn a ffefrir 

 

Opsiwn 2 yw’r opsiwn a ffefrir 

  

Bydd esemptiad dros dro ar gyfer bagiau untro a ddefnyddir ar gyfer 

gwasanaethau anfon a chasglu nwyddau yn helpu manwerthwyr i weithredu 

rheolau cadw pellter cymdeithasol wrth ddarparu’r gwasanaethau hyn, wrth atal 

cwsmeriaid rhag cronni bagiau mwy trwchus y gellir eu hailddefnyddio, na 

fyddent yn cael eu hailddefnyddio mewn gwirionedd, yn eu cartrefi. Felly, bydd 

hyn yn gwneud cyfraniad pwysig at y nodau llesiant canlynol yn Neddf 

Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. 

• Cymru ffyniannus; 

• Cymru gydnerth; 

• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang; 

• Cymru iachach; 
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• Cymru fwy cyfartal; 

• Cymru o gymunedau cydlynus.  

Mae’r dull hwn hefyd yn rhoi ar waith y pum ffordd o weithio a amlinellir o dan yr 

egwyddor datblygu cynaliadwy yn Neddf Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.  

 

 

 

 

 

Profion effaith penodol 

 

Y Gymraeg 

 

Nid oes goblygiadau o ran effaith gadarnhaol na negyddol ar y Gymraeg.  

 

 

Hawliau Plant 

 

Ni nodwyd gwrthdaro â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 

ac nid oes effaith negyddol ar blant na phobl ifanc.  

 

 

Preifatrwydd 

 

Nid oes goblygiadau o ran effaith ar faterion preifatrwydd. 

 

 

Asesiad Effaith Cyfiawnder 
 
Er nad oes Asesiad Effaith Cyfiawnder ffurfiol wedi’i gynnal, ni nodwyd effaith 

wrth ystyried y Rheoliadau hyn. 

 

 

 

Asesu’r Gystadleuaeth 
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Prawf hidlo'r gystadleuaeth 

Cwestiwn Ateb 

cadarnhaol 

neu negyddol 

C1: Yn y farchnad/marchnadoedd y mae’r rheoliad 

newydd yn effeithio arni/arnynt, a oes gan unrhyw 

gwmni fwy na 10% o gyfran y farchnad? 

Nac oes 

C2: Yn y farchnad/marchnadoedd y mae’r rheoliad 

newydd yn effeithio arni/arnynt, a oes gan unrhyw 

gwmni fwy nag 20% o gyfran y farchnad? 

Nac oes 

C3: Yn y farchnad/marchnadoedd y mae’r rheoliad 

newydd yn effeithio arni/arnynt, a oes gan y tri 

chwmni mwyaf gyda’i gilydd o leiaf 50% o gyfran y 

farchnad? 

Nac oes 

C4: A fyddai costau’r rheoliad yn effeithio ar 

gynaliadwyedd rhai cwmnïau yn fwy nag eraill? 

Na fyddai 

C5: A yw’r rheoliad yn debygol o effeithio ar strwythur 

y farchnad, gan newid nifer neu faint 

busnesau/sefydliad? 

Nac ydyw 

C6: A fyddai’r rheoliad yn arwain at gostau sefydlu 

uwch ar gyfer cyflenwyr newydd neu ddarpar 

gyflenwyr nad oes rhaid i gyflenwyr cyfredol eu talu? 

Na fyddai 

C7: A fyddai’r rheoliad yn arwain at gostau parhaus 

uwch ar gyfer cyflenwyr newydd neu ddarpar 

gyflenwyr nad oes rhaid i gyflenwyr cyfredol eu talu? 

Na fyddai 

C8: A yw’r sector yn gweld newidiadau technolegol 

cyflym? 

Nac ydyw 

C9: A fyddai’r rheoliad yn cyfyngu ar allu cyflenwyr i 

ddewis pris, ansawdd, ystod neu leoliad eu 

cynhyrchion? 

Na fyddai 

 

  

 


