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CLA576 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) 

(Cymru) (Rhif 2) 2015 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae'r Gorchymyn hwn yn rhagnodi unedau cynhyrchu ar gyfer asesu gallu cynhyrchiol tir amaethyddol a 

leolir yng Nghymru. Mae'n pennu'r swm sydd i'w ystyried yn incwm blynyddol net o bob uned o'r fath am 

y flwyddyn o 12 Medi 2014 i 11 Medi 2015, at ddibenion penodol yn Neddf Daliadau Amaethyddol 1986. 

Mae'r Gorchymyn hwn yn dirymu Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2015 

(O.S. 2015/1020 (Cy.73)) (“Gorchymyn 2015”). Mae’r ffigurau sydd wedi eu cynnwys yn yr Atodlen i’r 

Gorchymyn hwn yn wahanol i’r ffigurau sydd yn yr Atodlen i Orchymyn 2015. Mae’r Gorchymyn hwn yn 

ymwneud â’r un cyfnod â Gorchymyn 2015.   

CLA577 - Rheoliadau Prynu Tybaco, Cynhyrchion Nicotin etc. drwy 

Ddirprwy (Hysbysiad Cosb Benodedig) (Cymru) 2015 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu bod modd defnyddio’r ffurflen Hysbysiad Cosb pan honnir bod oedolyn 

wedi cyflawni’r drosedd o brynu tybaco, papurau sigaréts neu gynnyrch nicotin perthnasol ar ran person 

o dan 18 oed. 

CLA578 - Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Deunydd Perthnasol a 

Eithrir) (Cymru) 2015 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 (“y Ddeddf”) yn darparu newid i'r ffordd y rhoddir cydsyniad, 

at ddibenion trawsblannu, ar gyfer rhoi organau a meinweoedd yng Nghymru. 

Mae'r Ddeddf yn cyflwyno dau gysyniad: "cydsyniad datganedig" ac "amgylchiadau lle yr ystyrir bod 

cydsyniad wedi ei roi".   

Nid yw'r Ddeddf yn nodi'r mathau o feinweoedd ac organau sydd i'w rhoi ond mae'n cyfeirio at 

"ddeunydd perthnasol".  Nid ystyrir bod deunydd penodol - gametau, embryonau y tu allan i’r corff dynol, 

gwallt ac ewinedd o gorff person byw - yn "ddeunydd perthnasol" at ddibenion y Ddeddf ond mae 

unrhyw ddeunydd arall wedi'i gynnwys.   



 

Mae'r Ddeddf yn darparu y caniateir eithrio deunydd mewn amgylchiadau lle yr ystyrir bod cydsyniad 

wedi ei roi, fel deunydd a ddefnyddir mewn dulliau trawsblannu newydd.  Yn yr achosion hyn, bydd yn 

ofynnol cael cydsyniad datganedig. 

Mae'r Rheoliadau yn diffinio meinweoedd cyfansawdd a eithrir a deunydd perthnasol a eithrir. Maent yn 

nodi'r rhannau hynny o feinweoedd cyfansawdd a eithrir nad ydynt i'w hystyried yn ddeunydd perthnasol 

a eithrir. 

CLA579 - Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Personau nad yw’r 

Galluedd ganddynt i Gydsynio) (Cymru) 2015 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 ("y Ddeddf") yn darparu eithriadau i ystyried bod cydsyniad 

wedi ei roi, gan gynnwys y personau hynny nad yw'r galluedd ganddynt i ddeall y cysyniad y gellid 

ystyried bod cydsyniad wedi ei roi; mewn achosion o'r fath, mae'n ofynnol cael cydsyniad datganedig.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn sicrhau y bydd y trefniadau ar gyfer personau byw nad yw’r galluedd ganddynt i 

gydsynio i roi organau neu feinweoedd yn aros yr un peth ar ôl cychwyn y Ddeddf â'r trefniadau 

presennol o dan Ddeddf Meinweoedd Dynol 2014, h.y. ystyrir bod gweithgaredd sy'n cynnwys storio neu 

ddefnyddio deunydd perthnasol o gorff dynol at ddibenion trawsblannu, sy’n ymwneud â deunydd o 

gorff person nad yw’r galluedd ganddo i gydsynio ("P"), wedi'i gynnal â chydsyniad P pan fo’r 

gweithgaredd wedi ei wneud gan berson sy’n gweithredu mewn ffordd y mae’n credu yn rhesymol ei bod 

er lles pennaf P. 

CLA580 - Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Cynrychiolwyr Penodedig) 

(Cymru) 2015 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 ("y Ddeddf") yn darparu y caiff person benodi cynrychiolydd 

a fyddai'n gyfrifol am wneud penderfyniad ynghylch rhoi organau ar ôl i'r person sy'n gwneud y penodiad 

farw.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth ynghylch y disgrifiad o bersonau na chânt weithredu fel 

person penodedig at ddibenion y Ddeddf.   

CLA581 - Cod Ymarfer yr Awdurdod Meinweoedd Dynol 2015 

(Saesneg yn unig) ar y Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013  

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Paratowyd y Cod Ymarfer hwn gan yr Awdurdod Meinweoedd Dynol i ddarparu cyngor a chanllawiau ar yr 

amgylchiadau lle yr ystyrir bod cydsyniad wedi ei roi o dan adran 4 o Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 



 

2013.  Bwriedir iddo gael ei ddefnyddio gan nyrsys arbenigol ar gyfer rhoi organau a chlinigwyr a 

gweithwyr proffesiynol eraill sy'n gweithio yn y sector trawsblannu yng Nghymru.  

Caiff y Cynulliad gymeradwyo neu wrthod y Cod, ond ni chaniateir iddo ei ddiwygio.  Os caiff ei 

gymeradwyo gan y Cynulliad, mae'n ofynnol i Senedd y DU gymeradwyo'r Cod. 

Paratowyd y Cod gan yr Awdurdod Meinweoedd Dynol yn Saesneg yn unig.  Yn dilyn cadarnhad o 

gymeradwyaeth Senedd y DU, deellir y bydd cyfieithiad yn cael ei baratoi. 


