
Deddf Tiroedd Comin 2006 – Adrannau mewn grym yng 

Nghymru,  

Ionawr 2018 

 
  Adran 3(5) – Cynnwys y cofrestri (i’r graddau, yn unig, y mae’n 

rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth 

drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud 

darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran 

mewn grym o ran Cymru. 

 

  Adran 4 – Awdurdodau cofrestru tiroedd comin 

 

  Adran 5 – Tir y mae Rhan 1 yn gymwys iddo 

 

  Adran 6(4) – Creu (i’r graddau, yn unig, y mae’n rhoi pŵer i 

Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar Weinidogion 

Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth drwy reoliadau; 

rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud darpariaeth mewn 

perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu gyflawni unrhyw 

ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran mewn grym o ran 

Cymru. 

 

  Adran 7(4) – Amrywio (i’r graddau, yn unig, y mae’n rhoi pŵer i 

Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar Weinidogion 

Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth drwy reoliadau; 

rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud darpariaeth mewn 

perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu gyflawni unrhyw 

ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran mewn grym o ran 

Cymru. 

 

  Adran 8(1) a (2) – Dosrannu (i’r graddau, yn unig, y maent yn rhoi 

pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth 

drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud 

darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran 

mewn grym o ran Cymru. 

 

  Adran 9 – Hollti 

 



  Adran 11(5) a (6) – Ailddyrannu hawliau cysylltiedig (i’r graddau, 

yn unig, y maent yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod 

dyletswydd ar Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud 

darpariaeth drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; 

neu wneud darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r 

fath neu gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r 

adran mewn grym o ran Cymru.  

 

  Adran 12(a) – Trosglwyddo hawliau mewn gros (i’r graddau, yn 

unig, y mae’n rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod 

dyletswydd ar Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud 

darpariaeth drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; 

neu wneud darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r 

fath neu gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r 

adran mewn grym o ran Cymru. 

 

  Adran 13(1)(a) – Ildio a dileu (i’r graddau, yn unig, y mae’n rhoi 

pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth 

drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud 

darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran 

mewn grym o ran Cymru. 

 

  Adran 14 – Trosglwyddiadau statudol (i’r graddau, yn unig, y 

mae’n rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth 

drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud 

darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran 

mewn grym o ran Cymru. 

 

  Adran 15 – Cofrestru meysydd tref neu bentref 

 

 Adran 16 – Datgofrestru a chyfnewid: ceisiadau 

 

  Adran 17 – Dadgofrestru a chyfnewid: gorchmynion  

 

  Adran 19 – Cywiro  

 

  Adran 20 – Archwilio  

 



  Adran 21 – Copïau swyddogol  

 

 Adran 22 – Tir comin heb ei gofrestru neu dir comin a gam-

gofrestrwyd o dan Ddeddf Cofrestru Tir Comin 1965 

 

  Adran 24 – Ceisiadau etc (i’r graddau, yn unig, y mae’n rhoi pŵer 

i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar Weinidogion 

Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth drwy reoliadau; 

rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud darpariaeth mewn 

perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu gyflawni unrhyw 

ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran mewn grym o ran 

Cymru. 

 

  Adran 25 – Cofrestri electronig (i’r graddau, yn unig, y mae’n rhoi 

pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth 

drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud 

darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran 

mewn grym o ran Cymru. 

 

  Adran 29(1) a (6) – Cyfansoddiad (i’r graddau, yn unig, y maent 

yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth 

drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud 

darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran 

mewn grym o ran Cymru. 

 

  Adran 31(6)(a) – Swyddogaethau (i’r graddau, yn unig, y mae’n 

rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth 

drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud 

darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran 

mewn grym o ran Cymru. 

 

 Adran 38 – Gwaharddiad ar weithfeydd heb gydsyniad 

 

  Adran 39 – Caniatâd: cyffredinol  

 

  Adran 40 – Caniatâd (gweithdrefn)  



 

 Adran 41 – Gorfodi 

 

  Adran 42 – Cynlluniau  

 

  Adran 43 – Pŵer i esemptio  

 

  Adran 44 – Atodol  

 

  Adran 45 – Pwerau awdurdodau lleol dros dir nas hawliwyd 

 

 Adran 46 – Pwerau sy'n ymwneud â gweithgareddau amaethyddol 

anawdurdodedig 

 

  Adran 47 – Amgáu 

 

 Adran 48 – Cau tir 

 

  Adran 49 – Hysbysiad o gau tir 

 

  Adran 50(1) a (4)-(6) – Cynlluniau o dan Ddeddf Tiroedd Comin 

1899 (i’r graddau, yn unig, y maent yn rhoi pŵer i Weinidogion 

Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru, i wneud 

rheoliadau neu wneud darpariaeth drwy reoliadau; rhoi canllawiau 

neu gyfarwyddiadau; neu wneud darpariaeth mewn perthynas ag 

arfer unrhyw bŵer o’r fath neu gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r 

fath). Fel arall, nid yw’r adran mewn grym o ran Cymru. 

 

  Adran 51 – Mynediad ar gyfer cerbydau 

 

 Adran 52- Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol (i’r 

graddau, yn unig, y maent yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, 

neu’n gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru, i wneud 

rheoliadau neu wneud darpariaeth drwy reoliadau; rhoi canllawiau 

neu gyfarwyddiadau; neu wneud darpariaeth mewn perthynas ag 

arfer unrhyw bŵer o’r fath neu gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r 

fath). Fel arall, nid yw’r adran mewn grym o ran Cymru. 

 

 Adran 53 – Diddymiadau (i’r graddau, yn unig, y maent yn rhoi 

pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth 

drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud 



darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r adran 

mewn grym o ran Cymru. 

 

  Adran 54 – Pŵer i ddiwygio deddfiadau mewn perthynas â thir 

comin neu feysydd tref neu bentref 

 

  Adran 55 – Pŵer i ddiwygio deddfiadau sy’n rhoi swyddogaethau 

i sefydliadau cenedlaethol 

 

  Adran 56 – Cychwyn 

 

  Adran 57 – Hollti: trosiannol 

 

  Adran 58 – Natural England (nad yw’n gymwys i Gymru) 

 

  Adran 59 – Gorchmynion a rheoliadau 

 

  Adran 60 – Cymhwyso i’r Goron 

 

  Adran 61 – Dehongli 

 

  Adran 62 – Enw byr 

 

  Adran 63 - Cwmpas 
 

Atodlen 1 
 

Atodlen 2 

 

Atodlen 3, paragraffau 2(1), (5) a 6; 4 a 5; 8(2) a (3); a 9 (i’r graddau, 

yn unig, y maent yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod 

dyletswydd ar Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud 

darpariaeth drwy reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu 

wneud darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r Atodlen 

mewn grym o ran Cymru. 

 

Atodlen 4 
 

Atodlen 5, paragraffau 4, 6(a) a 7(5) (i’r graddau, yn unig, y maent yn 

rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, neu’n gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru, i wneud rheoliadau neu wneud darpariaeth drwy 



reoliadau; rhoi canllawiau neu gyfarwyddiadau; neu wneud 

darpariaeth mewn perthynas ag arfer unrhyw bŵer o’r fath neu 

gyflawni unrhyw ddyletswydd o’r fath). Fel arall, nid yw’r Atodlen 

mewn grym o ran Cymru. 
 

Mae Rhannau 1, 2 a 3 o Atodlen 6, mewn grym i’r graddau y pennir 

diddymiadau penodol ynddynt, ond nid pob un o’r diddymiadau. Mae 

Rhan 5 mewn grym. 


