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Memorandwm Esboniadol i Reoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau 
Mynediad Lleol)(Cymru)(Coronafeirws) 2021 
 
Paratowyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Adran Economi, Sgiliau a 
Chyfoeth Naturiol ac fe’i gosodir gerbron Senedd Cymru 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 rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau 
Mynediad Lleol)(Cymru)(Coronafeirws) 2021. 
 
Lesley Griffiths AS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  
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RHAN 1 
 
1. Disgrifiad 
 
Mae’r Rheoliadau’n gwneud darpariaeth dros dro mewn perthynas â gweinyddu 
Fforymau Mynediad Lleol i sicrhau eu bod yn gallu parhau i gyfarfod a gwneud 
penderfyniadau yn ystod y cyfnod o darfu a achosir gan COVID-19.  
 
Mae’r mesurau a ddefnyddir i fynd i’r afael â COVID-19 yn cynnwys cadw 
pellter cymdeithasol, osgoi teithio nad yw’n hanfodol a’r gofyniad i weithio 
gartref lle bo hynny’n bosibl. Mae’r Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad 
(Fforymau Mynediad Lleol) (Cymru) 2001 yn gosod gofynion ar Fforymau 
Mynediad Lleol i gyfarfod wyneb yn wyneb, i wneud cyfarfodydd yn agored i’r 
cyhoedd ac i alluogi’r cyhoedd i archwilio eu hadroddiadau blynyddol yn 
swyddfeydd eu hawdurdod llywodraethu perthnasol. Mae hyn yn mynd yn 
groes i’r mesurau sydd ar waith ar gyfer COVID-19.  
 
Mae'r Rheoliadau'n rhoi hyblygrwydd i alluogi Fforymau Mynediad Lleol i 
weithredu'n ddiogel, yn effeithiol ac yn gyfreithlon drwy, er enghraifft, alluogi 
cynnal cyfarfodydd ar sail presenoldeb sy’n llwyr neu rannol o bell a thrwy 
wneud darpariaeth ynghylch cyhoeddi dogfennau penodol yn electronig. 
 
Rhoddwyd sylw i'r cyfyngiadau hyn o'r blaen drwy gyflwyno Rheoliadau 
Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau Mynediad Lleol) (Cymru) (Coronafeirws) 
2020, ond bydd y rhain ddod i ben ar 30 Ebrill 2021. 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad 
 
Nid oes unrhyw faterion sydd o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 
 
3. Cefndir deddfwriaethol 
 

Caiff y Rheoliadau hyn eu gwneud gan ddefnyddio’r pwerau yn adran 94 a 
95(5) o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Trosglwyddwyd pwerau'r 
Senedd o dan y Ddeddf honno i Weinidogion Cymru gan a.162 a pharagraff 30 
o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
 

4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae'r ddeddfwriaeth bresennol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ac 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol gael Fforwm Mynediad Lleol – corff 
cynghori ar fynediad cyhoeddus i dir at ddibenion hamdden awyr agored.  
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau nad ydynt yn rhai testunol i 
Reoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau Mynediad Lleol) (Cymru) 2001 i 
sicrhau bod Fforymau Mynediad Lleol yn gallu parhau i gyfarfod a gwneud 
penderfyniadau yn ystod y cyfnod o darfu a achosir gan bandemig y 
coronafeirws. 



 

 3 

 
Mae Rheoliad 1 yn nodi materion rhagarweiniol ac yn diffinio termau a 
ddefnyddir yn y Rheoliadau. 
 
Mae Rheoliad 2 yn caniatáu i gyfarfodydd gael eu cynnal o bell yn hytrach na 
wyneb yn wyneb i fynd i'r afael â'r cyfyngiadau teithio a'r gofynion cadw pellter 
cymdeithasol a osodir yn sgil y pandemig. 
 
Mae Rheoliad 3 yn gwneud darpariaeth ynghylch penodiadau dros dro i 
Fforymau Mynediad Lleol. Mae'n rhoi'r pŵer i awdurdodau penodi ddewis 
peidio ag ymgymryd â gofynion penodol y broses recriwtio yn rheoliad 7 o 
Reoliadau 2001 os byddai hynny'n anodd neu'n amhosibl iddynt oherwydd y 
cyfyngiadau presennol sydd ar waith. Dim ond ar gyfer penodiadau a wneir yn y 
cyfnod sy'n dechrau ar y diwrnod y daw'r Rheoliadau i rym ac sy'n dod i ben ar 
31 Rhagfyr 2021 y mae'r pŵer hwn ar gael. Os bydd awdurdod penodi yn 
penderfynu arfer y pŵer hwn i ymgymryd â phroses recriwtio symlach, yna dim 
ond am gyfnod o 9 mis ar y mwyaf y gellir gwneud y penodiad hwnnw; 
 
Mae Rheoliad 4 yn galluogi papurau i gael eu danfon drwy ddulliau electronig i 
leihau problemau posibl o ran eu darparu drwy’r post neu’n bersonol; 
 
Mae Rheoliad 5 yn galluogi i etholiadau cadeiryddion a dirprwy gadeiryddion 
gael eu cynnal drwy ddulliau heblaw pleidlais gyfrinachol, a all fod yn anodd 
mewn cyd-destun cyfarfod o bell. 
 
Mae Rheoliad 6 yn rhoi’r hyblygrwydd i Fforymau Mynediad Lleol wahardd y 
cyhoedd rhag ystyried eitemau penodol yn y cyfarfod fel y gall y person sy’n 
llywyddu benderfynu arno. 
 
Mae Rheoliad 7 yn addasu’r ddarpariaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol 
anghymwyso aelodaeth yn awtomatig oherwydd methiant i fynychu cyfarfodydd 
am gyfnod o 12 mis. 
 
Mae Rheoliad 8 yn ychwanegu gofyniad ychwanegol i adroddiad blynyddol 
Fforwm Mynediad Lleol gael ei gyhoeddi ar wefan i hawl bresennol y cyhoedd i 
arolygu'r adroddiadau blynyddol yn swyddfeydd eu hawdurdodau perthnasol 
 
5. Ymgynghori 
 
Oherwydd natur frys a technegol y Rheoliadau hyn, nid yw Llywodraeth Cymru 
wedi cynnal ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
Gofynnwyd am farn Cyfoeth Naturiol Cymru, Cynrychiolydd Cenedlaethol y 
Fforymau Mynediad Lleol yng Nghymru a nifer o Awdurdodau Lleol am yr 
angen i gadw’r newidiadau a gyflwynwyd yn Rheoliad 2020. Mae’r holl 
ymatebion a gafwyd wedi cefnogi’r angen parhaus am Reoliadau o’r math hwn 
tra bod cyfyngiadau Covid-19 yn parhau. 
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Ar wahân i’r ymgynghoriad a amlinellir uchod, nid yw Llywodraeth Cymru wedi 
cael unrhyw ohebu ynghylch y Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau 
Mynediad Lleol)(Cymru)(Coronafeirws) 2020. 
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol (RIA)  
 
Nid yw Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi’i baratoi gan ei fod yn cael ei ystyried 
yn eithriedig o dan baragraff 4.2 o god asesu effaith rheoleiddiol Gweinidogion 
Cymru ar gyfer is-ddeddfwriaeth ar y sail bod y Rheoliadau arfaethedig yn 
“ddiwygiadau technegol a ffeithiol rheolaidd nad ydynt yn cael unrhyw effaith 
fawr ar bolisi.” 
 


