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Mangreoedd di-fwg

7 Gweithleoedd

(1) Mae mangreoedd yng Nghymru yn ddi-fwg at ddibenion y Bennod hon os ydynt yn
weithleoedd.

(2) Ystyr “gweithle” yw mangre—
(a) a ddefnyddir fel man gwaith gan fwy nag un person (hyd yn oed os yw’r

personau sy’n gweithio yno yn gwneud hynny ar adegau gwahanol, neu’n
ysbeidiol yn unig), neu

(b) a ddefnyddir fel man gwaith gan ddim mwy nag un person ond y gallai aelodau
o’r cyhoedd fynd iddo at ddiben ceisio neu gael nwyddau neu wasanaethau
oddi wrth y person sy’n gweithio yno (hyd yn oed os nad yw aelodau o’r
cyhoedd bob amser yn bresennol).

(3) Os dim ond rhan o’r fangre a ddefnyddir fel man gwaith, dim ond i’r graddau hynny
y mae’r fangre yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon.

(4) Dim ond yn yr ardaloedd hynny sy’n gaeedig neu’n sylweddol gaeedig y mae’r fangre
yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon.

(5) Mae’r fangre yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon drwy’r amser (gan gynnwys pan
nas defnyddir fel man gwaith), ac eithrio nad yw mangre a ddefnyddir i unrhyw raddau
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fel annedd, sy’n ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon, ond yn ddi-fwg pan y’i defnyddir
fel man gwaith.

(6) Mae “gwaith”, yn is-adran (2), yn cynnwys gwaith gwirfoddol.

(7) Gweler adran 16 am esemptiadau.

8 Mangreoedd sydd ar agor i’r cyhoedd

(1) I’r graddau nad ydynt yn ddi-fwg yn rhinwedd adran 7 (gweithleoedd), mae
mangreoedd yng Nghymru yn ddi-fwg at ddibenion y Bennod hon os ydynt ar agor
i’r cyhoedd.

(2) Mae mangreoedd ar agor i’r cyhoedd at ddibenion yr adran hon os oes gan y cyhoedd
neu garfan o’r cyhoedd fynediad iddynt, pa un ai drwy wahoddiad ai peidio, a pha un
a delir am fynediad ai peidio.

(3) Os dim ond rhan o’r fangre sydd ar agor i’r cyhoedd, dim ond i’r graddau hynny y
mae’r fangre yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon.

(4) Dim ond yn yr ardaloedd hynny sy’n gaeedig neu’n sylweddol gaeedig y mae’r fangre
yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon.

(5) Dim ond pan yw ar agor i’r cyhoedd y mae’r fangre yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran
hon.

(6) Gweler adran 16 am esemptiadau.

9 Lleoliadau gofal awyr agored i blant

(1) Mae lleoliadau gofal awyr agored yng Nghymru yn ddi-fwg at ddibenion y Bennod
hon.

(2) Mae mangre yn lleoliad gofal awyr agored i’r graddau—
(a) nad yw’n gaeedig nac yn sylweddol gaeedig, a
(b) y mae o fewn is-adran (3) neu (4).

(3) Mae mangre o fewn yr is-adran hon—
(a) os yw wedi ei chofrestru o dan Ran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru)

2010 (mccc 1) (“Mesur 2010”) fel mangre y mae person wedi ei awdurdodi
i ddarparu gofal dydd i blant ynddi, neu

(b) os yw’n rhan o fangre sydd wedi ei chofrestru yn y modd hwnnw.

(4) Mae mangre o fewn yr adran hon os yw’n rhan o fangre (y “mangre ddomestig”) sy’n
fan preswylio arferol person sydd wedi ei gofrestru i weithredu fel gwarchodwr plant
o dan Ran 2 o Fesur 2010.

(5) Nid yw lleoliad gofal awyr agored o fewn is-adran (3) yn ddi-fwg yn rhinwedd yr
adran hon ond pan yw gofal dydd i blant yn cael ei ddarparu—

(a) yn y lleoliad gofal awyr agored, neu
(b) mewn mangre sydd wedi ei chofrestru o dan Ran 2 o Fesur 2010 (pa un a

yw’n gaeedig neu’n sylweddol gaeedig ai peidio) y mae’r lleoliad gofal awyr
agored yn rhan ohoni.

http://www.legislation.gov.uk/id/mwa/2010/1
http://www.legislation.gov.uk/id/mwa/2010/1
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(6) Nid yw lleoliad gofal awyr agored o fewn is-adran (4) yn ddi-fwg yn rhinwedd yr
adran hon ond—

(a) pan yw’r gwarchodwr plant yn gweithredu fel gwarchodwr plant yn y fangre
ddomestig (pa un ai mewn rhan ohoni sy’n gaeedig neu’n sylweddol gaeedig
ai peidio) ar gyfer o leiaf un plentyn, a

(b) pan yw’r plentyn hwnnw neu, yn ôl y digwydd, o leiaf un o’r plant hynny yn
y lleoliad gofal awyr agored.

(7) At ddibenion yr adran hon, mae i’r cyfeiriadau at ddarparu gofal dydd a gweithredu
fel gwarchodwr plant yr un ystyr ag ym Mesur 2010.

(8) Nid yw mangre i gael ei thrin fel pe bai o fewn is-adran (3) neu (4) i’r graddau y mae’n
dir ysgol (gweler adran 10 (tir ysgolion) am hyn).

10 Tir ysgolion

(1) Mae mangre yng Nghymru yn ddi-fwg at ddibenion y Bennod hon i’r graddau y mae’n
dir ysgol.

(2) Yn achos mangre sy’n dir sy’n cydffinio â’r ysgol o dan sylw, dim ond pan yw’r naill
neu’r llall neu’r ddau o’r canlynol yn cael ei ddefnyddio at ddiben addysg neu ofal
plant y mae’r fangre yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon—

(a) y tir, neu unrhyw ran o’r tir, neu
(b) yr ysgol, neu unrhyw ran ohoni.

(3) Yn achos mangre sy’n dir nad yw’n cydffinio â’r ysgol o dan sylw, dim ond pan yw’r
tir, neu unrhyw ran o’r tir, yn cael ei ddefnyddio at ddiben addysg neu ofal plant y
mae’r fangre yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon.

(4) Mae tir ysgol, at ddibenion yr adran hon, yn fangre—
(a) a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf gan yr ysgol, at ddibenion sy’n

cynnwys dibenion addysgol, dibenion chwaraeon neu ddibenion hamdden, a
(b) nad yw’n gaeedig nac yn sylweddol gaeedig.

(5) Yn achos ysgol sy’n darparu llety preswyl i ddisgyblion, caiff y person a chanddo
ofal am yr ysgol ddynodi unrhyw ardal yn y tir yn ardal lle y mae ysmygu i gael ei
ganiatáu, ac i’r graddau hynny mae’r fangre i gael ei thrin fel pe na bai’n ddi-fwg at
ddibenion y Bennod hon.

(6) Caiff rheoliadau wneud darpariaeth—
(a) sy’n pennu amodau sydd i gael eu bodloni cyn y caniateir i ardal gael ei dynodi

o dan is-adran (5),
(b) sy’n ei gwneud yn ofynnol cadw cofnodion o ddynodiadau, ac
(c) ynghylch yr amgylchiadau y mae dynodiad i beidio â chael effaith odanynt.

(7) Nid yw mangre a ddefnyddir i unrhyw raddau fel annedd yn ddi-fwg yn rhinwedd yr
adran hon.

11 Tir ysbytai

(1) Mae mangre yng Nghymru yn fangre ddi-fwg at ddibenion y Bennod hon i’r graddau
y mae’n dir ysbyty.
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(2) Mae’r fangre yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon drwy’r amser.

(3) Mae tir ysbyty, at ddibenion yr adran hon, yn fangre—
(a) sy’n cydffinio â’r ysbyty, a
(b) a ddefnyddir ganddo neu sydd wedi ei meddiannu ganddo, ond
(c) nad yw’n gaeedig nac yn sylweddol gaeedig.

(4) Caiff y person a chanddo ofal am yr ysbyty ddynodi unrhyw ardal yn y tir yn ardal lle
y mae ysmygu i gael ei ganiatáu, ac i’r graddau hynny mae’r fangre i gael ei thrin fel
pe na bai’n ddi-fwg at ddibenion y Bennod hon.

(5) Caiff rheoliadau wneud darpariaeth—
(a) sy’n pennu amodau sydd i gael eu bodloni cyn y caniateir i ardal gael ei dynodi

o dan is-adran (4),
(b) sy’n ei gwneud yn ofynnol cadw cofnodion o ddynodiadau, ac
(c) ynghylch yr amgylchiadau y mae dynodiad i beidio â chael effaith odanynt.

(6) Nid yw mangre sy’n gartref gofal i oedolion neu’n hosbis i oedolion, na mangre a
ddefnyddir i unrhyw raddau fel annedd, yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon.

12 Meysydd chwarae cyhoeddus

(1) Mae mangre yng Nghymru yn fangre ddi-fwg at ddibenion y Bennod hon i’r graddau
y mae’n faes chwarae cyhoeddus.

(2) O ran y fangre—
(a) os yw o fewn ffiniau sydd wedi eu marcio’n glir, mae’n ddi-fwg yn yr ardal

gyfan o fewn y ffiniau hynny;
(b) fel arall, nid yw’n ddi-fwg ond i’r graddau y mae o fewn pum metr i unrhyw

eitem o gyfarpar maes chwarae.

(3) Mae’r fangre yn ddi-fwg yn rhinwedd yr adran hon drwy’r amser.

(4) Mae mangre yn faes chwarae cyhoeddus at ddibenion yr adran hon—
(a) os yw wedi ei dylunio neu ei haddasu ar gyfer defnyddio un neu ragor o

eitemau o gyfarpar maes chwarae gan blant,
(b) os oes gan awdurdod lleol neu gyngor cymuned, neu berson sy’n gweithredu

yn rhinwedd trefniadau a wneir gydag awdurdod lleol neu gyngor cymuned,
reolaeth drosti neu os yw i unrhyw raddau yn ymwneud â’i rheoli neu ei
chynnal a’i chadw, neu’n gwneud trefniadau mewn cysylltiad â rheolaeth
drosti, neu ei rheoli neu ei chynnal a’i chadw,

(c) os yw ar agor i’r cyhoedd, at ddiben (neu at brif ddiben) darparu cyfleusterau
chwarae i blant, a

(d) os nad yw’n gaeedig nac yn sylweddol gaeedig.

13 Mangreoedd di-fwg ychwanegol

(1) Caiff rheoliadau ddarparu i unrhyw fan yng Nghymru, neu ddisgrifiad o fan yng
Nghymru, nad yw’n ddi-fwg yn rhinwedd adrannau 7 i 12 gael ei drin fel mangre ddi-
fwg at ddibenion y Bennod hon.
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(2) Nid oes angen i’r man, neu’r mannau sy’n dod o fewn y disgrifiad, fod yn gaeedig
neu’n sylweddol gaeedig.

(3) Dim ond os yw Gweinidogion Cymru wedi eu bodloni bod gwneud hynny yn debygol
o gyfrannu at hybu iechyd pobl Cymru y caiff y rheoliadau ddarparu i fan neu
ddisgrifiad o fan gael ei drin fel mangre ddi-fwg.

(4) Caiff y rheoliadau ddarparu mai dim ond—
(a) o dan amgylchiadau penodedig,
(b) ar adegau penodedig,
(c) os yw amodau penodedig wedi eu bodloni, neu
(d) mewn ardaloedd penodedig,

neu unrhyw gyfuniad o’r rhain, y mae’r mannau hynny, neu fannau sy’n dod o fewn
y disgrifiad, i gael eu trin fel mangreoedd di-fwg.

(5) Caiff y rheoliadau hefyd ddarparu ar gyfer esemptiadau, gan gynnwys gosod amodau
penodedig i gael eu bodloni er mwyn i esemptiad fod yn gymwys.

(6) Caiff yr amodau y caniateir iddynt gael eu pennu o dan is-adran (5) gynnwys amod
bod y person a chanddo ofal am y man, neu am fan sy’n dod o fewn y disgrifiad, wedi
dynodi, yn unol â’r rheoliadau, unrhyw ardaloedd lle y mae ysmygu i gael ei ganiatáu.

(7) Ni chaiff rheoliadau o dan yr adran hon wneud darpariaeth mewn cysylltiad â mangre a
ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf fel annedd; ac i’r graddau y maent yn gwneud
darpariaeth i fangre a ddefnyddir yn rhannol fel annedd gael ei thrin fel mangre ddi-
fwg, rhaid i reoliadau o dan yr adran hon gydymffurfio ag adran 14.

14 Darpariaeth bellach ynghylch mangreoedd di-fwg ychwanegol: anheddau

(1) Rhaid i reoliadau o dan adran 13 sy’n darparu i fangre a ddefnyddir yn rhannol fel
annedd gael ei thrin fel mangre ddi-fwg at ddibenion y Bennod hon gydymffurfio â’r
gofynion a ganlyn.

(2) Dim ond mewn perthynas â’r ardaloedd hynny o fangreoedd o’r fath nad ydynt yn
gaeedig nac yn sylweddol gaeedig y caiff y rheoliadau wneud darpariaeth.

(3) Ni chaiff y rheoliadau ddarparu i’r ardaloedd hynny gael eu trin fel mangreoedd di-
fwg oni bai—

(a) eu bod yn weithleoedd (o fewn ystyr adran 7(2)), neu
(b) eu bod ar agor i’r cyhoedd (o fewn ystyr adran 8(2)).

(4) Rhaid i’r rheoliadau ddarparu—
(a) nad yw’r ardaloedd hynny i gael eu trin fel mangreoedd di-fwg ond pan y’u

defnyddir fel man gwaith neu pan ydynt ar agor i’r cyhoedd, a
(b) os dim ond rhan o ardal a ddefnyddir fel man gwaith neu sydd ar agor i’r

cyhoedd, mai dim ond i’r graddau hynny y mae’r ardal i gael ei thrin fel pe
bai’n ddi-fwg.


