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Gorchmynion Sefydlog Cytundebau       
 
Mae Rheolau Sefydlog Contractau yn rhan hanfodol o'r Llawlyfr Llywodraethu ac fe'u 
cynlluniwyd i sicrhau bod contractau'n cael eu gosod mewn ffordd sy'n: 
 
 

• Yn cael y gwerth gorau am arian. 
• Mae'n cynnal y safonau uchaf o ran priodoldeb. 
• Yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol. 
• Gweithio gyda pholisïau’r Comisiynydd 

 
Rhaid cael digon o gystadleuaeth i sicrhau nad yw'r prisiau a delir i gontractwyr yn 
ormodol a rhaid cael gwiriadau a gwrthbwysau i warchod rhag amhriodoldeb wrth 
osod contractau cyhoeddus. Yn yr un modd, rhaid cael gweithdrefnau ar gyfer sicrhau 
bod sail gyfreithiol contractau yn gadarn ond ar yr un pryd hyrwyddo effeithlonrwydd. 
Mae'r Rheolau Sefydlog hyn yn darparu'r fframwaith ar gyfer cyflawni'r amcanion 
amrywiol hyn. 
 
RHAN A:  CYFFREDINOL 
 
Bydd yr Adran A hon yn gymwys i bob contract a wnaed gan Gomisiynydd Heddlu a 
Throsedd Gogledd Cymru ("y Comisiynydd"). 
 
1 CYFLWYNIAD 

 
 

1.1 Rhaid i bob contract a wneir gan neu ar ran y Comisiynydd gydymffurfio â:- 
 

a) yr holl ddarpariaethau statudol perthnasol gan gynnwys Deddf 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwerth Cymdeithasol) 2012, Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a'r holl addasiadau neu 
ailddeddfiadau statudol a holl gyfarwyddebau perthnasol yr Undeb 
Ewropeaidd sydd mewn grym am y tro yn y Deyrnas Unedig; 

b) y Rheolau Sefydlog hyn; 
c) y dogfennau canlynol i'r graddau nad ydynt yn gwrthdaro â'r Rheolau 

Sefydlog hyn: Rheoliadau Ariannol y Comisiynydd; a Pholisi Prynu'r 
Comisiynydd. 
 

1.2 Yn y Rheolau Sefydlog hyn bydd i'r geiriau canlynol yr ystyron canlynol:- 
 
a) bydd "y Dirprwy Gomisiynydd" yn golygu'r Dirprwy Gomisiynydd 

Heddlu a Throsedd 
b) bydd "y Prif Gwnstabl" yn golygu Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru 
c) bydd "y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau" yn golygu Prif Swyddog Cyllid 

Prif Gwnstabl Gogledd Cymru 
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d) bydd "y Prif Weithredwr" yn golygu Prif Weithredwr Swyddfa 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 

e) bydd "y Prif Swyddog Cyllid" yn golygu Prif Swyddog Cyllid Swyddfa'r 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
 

2 AMCANGYFRIFON 
 
2.1 Ni wneir unrhyw gontract ar gyfer cyflawni gwaith na chyflenwi nwyddau a 

deunyddiau neu wasanaethau os nad oes darpariaeth ar gyfer yr un peth 
wedi'i gwneud o fewn yr amcangyfrifon cyfalaf neu refeniw blynyddol a 
gymeradwywyd gan y Comisiynydd hyd nes y caiff amcangyfrif ei adrodd yn 
ysgrifenedig a'i gymeradwyo gan: 

 
a) Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau lle mae cost flynyddol 

amcangyfrifedig y contract o dan £100,000, ac amcangyfrifir bod cost y 
contract dros ei oes o dan £250,000 
 

b) Os yw cost flynyddol amcangyfrifedig y contract dros £100,000, neu os 
yw'r gost gyfanredol amcangyfrifedig dros £250,000, rhaid i'r adroddiad 
hefyd gael ei gymeradwyo gan y Comisiynydd neu yn absenoldeb 
anochel y Comisiynydd, gan y Dirprwy Gomisiynydd, y Prif Swyddog 
Gweithredol neu'r Prif Swyddog Cyllid. 

 
2.2 At ddibenion cymal (2.1) amcangyfrifir mai cost y contract fydd gwerth yr 

ystyriaeth y mae'r Comisiynydd yn disgwyl ei rhoi drwy gydol cyfnod y 
contract. 

 
2.3 Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yn cadw cofnod o bob 

cymeradwyaeth o'r fath gan gynnwys manylion trefniadau ariannu a/neu 
drosglwyddiadau yn unol â'r Rheoliadau Ariannol. 

RHAN B:  CONTRACTAU SY'N YMWNEUD Â PHROSIECTAU PFI A FFURFIO MATHAU 
ERAILL O BARTNERIAETHAU CYHOEDDUS/PREIFAT 
 

3 CYDYMFFURFIAETH 
 

3.1 Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yn cadw cofnod o bob 
cymeradwyaeth o'r fath gan gynnwys manylion trefniadau ariannu a/neu 
drosglwyddiadau yn unol â'r Rheoliadau Ariannol. 
 

3.2 Ni chymerir bod unrhyw beth yn y Rheolau Sefydlog hyn yn eithrio'r 
Comisiynydd mewn perthynas ag unrhyw gontract o brif ddarpariaethau 
unrhyw ddeddfiad, cyfarwyddeb, rheoliad neu orchymyn statudol. 
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4 GWAHODDIADAU I DENDRO NEU I DRAFOD 
 

4.1 Bydd pob gwahoddiad i dendro neu i negodi yn nodi nad yw'r Comisiynydd 
yn rhwymo ei hun i dderbyn unrhyw gais neu gyflwyniad. 
 

4.2 Bydd pob gwahoddiad i dendro neu i drafod yn cynnwys cyfarwyddiadau clir 
ynghylch sut y dylid cyflwyno ceisiadau neu gyflwyniadau, gan gynnwys: a oes 
rhaid i'r cyflwyniad fod yn electronig neu ar ffurf copi caled; i bwy y mae'n 
rhaid eu darparu; ac erbyn pa ddyddiad ac amser. Os bydd angen copi caled, 
rhaid i'r deunydd pacio gael ei labelu'n glir gyda "Cyflwyniad Bid mewn 
perthynas â" ac yna enw'r prosiect, ac nid oes ganddo enw na marc sy'n nodi 
pwy yw'r anfonwr. 
 

5 DERBYN AC AGOR CYFLWYNIADAU 
 

5.1 Bydd cyflwyniadau cais yn parhau yn nalfa Cyfreithiwr yr Heddlu tan yr amser 
a benodwyd ar gyfer eu hagor. 
 

5.2 Bydd ceisiadau electronig yn cael eu hagor ar un adeg a dim ond ym 
mhresenoldeb Cyfreithiwr yr Heddlu neu Gyfreithiwr Cynorthwyol yr Heddlu. 
Bydd manylion y dogfennau ym mhob cyflwyniad yn cael eu cofnodi yn y 
Gofrestr Contractau, wedi'u llofnodi gan y person sy'n gyfrifol am agor y 
tendrau ac yn cael eu cadw gan y Gwasanaethau Cyfreithiol. 

 
5.3 Bydd unrhyw gyflwyniad a dderbynnir ar ôl yr amser a benodwyd ar gyfer 

derbyn cyflwyniadau yn cael ei drin fel cyflwyniad hwyr. Bydd dyddiad ac 
amser derbyn pob cyflwyniad hwyr yn cael eu cofnodi. Bydd cyflwyniad hwyr 
yn cael ei agor a'i werthuso yn ôl disgresiwn y Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau neu Gyfreithiwr yr Heddlu mewn ymgynghoriad â'r cynghorydd 
cyfreithiol allanol os caiff ei benodi. 
 

6 CYFLWYNO'R CONTRACT 
 

6.1 Dyfernir pob contract ar sail meini prawf a gymeradwywyd gan y Comisiynydd 
ac unrhyw baramedrau a bennir gan y Swyddfa Gartref neu'r Trysorlys. 
 

7 FFURF Y CONTRACT 
 

7.1 Bydd pob contract yn ysgrifenedig ar ffurf a gymeradwyir gan Gyfreithiwr yr 
Heddlu a, lle bo'n briodol, ar ffurf sy'n cydymffurfio i raddau helaeth â 
chanllawiau Tasglu'r Trysorlys. 
 

7.2 Bydd contractau'n cael eu gweithredu fel gweithred gyda gosod sêl y 
Comisiynydd a'i dystio gan y Comisiynydd neu yn absenoldeb y Comisiynydd 
gan y Dirprwy Gomisiynydd. 
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RHAN C:  CONTRACTAU ERAILL 
 
8 CYFLWYNIAD 
 
8.1 Ni fydd yr Adran C hon o'r Rheolau Sefydlog yn gymwys i brosiectau PFI a 

ffurfio mathau eraill o Bartneriaethau Cyhoeddus/Preifat sy'n dod o dan 
Adran B uchod o dan y pennawd "Contractau sy'n ymwneud â Phrosiectau 
PFI a Ffurfio mathau eraill o Bartneriaethau Cyhoeddus/Preifat". 

 
9 GWAHODDIAD I DENDRO 

 
9.1.1 Nid oes angen gwahodd tendrau lle: 

 
a) Amcangyfrifir bod gan y contract werth o £50,000 neu lai ac at 

ddibenion y cymal hwn, amcangyfrifir mai gwerth amcangyfrifedig y 
contract fydd gwerth yr ystyriaeth y mae'r Comisiynydd yn disgwyl ei 
rhoi drwy gydol cyfnod y contract; neu 

b) Yn unol â Pholisi Prynu'r Comisiynydd, mae'r Pennaeth Caffael o'r farn 
bod y nwyddau neu'r gwasanaethau neu'r gwaith sydd eu hangen o 
natur briodoldeb neu arbennig nad yw'n bosibl nac yn ddymunol cael 
prisiau cystadleuol ar eu cyfer; neu 

c) Yn unol â Pholisi Prynu'r Comisiynydd, mae'r angen am y nwyddau 
neu'r gwasanaethau neu'r gwaith yn cael ei ardystio fel mater o frys 
gan y Pennaeth Caffael; neu 

d) Mae'r gwasanaethau nwyddau neu'r gwaith sy'n ofynnol i'w cyflenwi 
gan gontractwr sy'n rhan o Drefniant Consortiwm neu Gytundeb 
Fframwaith a gymeradwywyd gan y Llywodraeth ac sydd wedi cael y 
contract o ganlyniad i broses dendro a drefnwyd gan y Consortiwm 
perthnasol neu adran y Llywodraeth yn ôl fel y digwydd.  

 
9.2 Gwahoddir tendrau ym mhob contract arall ar gyfer cyflenwi nwyddau neu 

wasanaethau neu ar gyfer cyflawni gwaith gan o leiaf dri pherson o gwmnïau 
neu gwmnïau yn unol â Pholisi Prynu'r Comisiynydd. 
 

9.3 At ddibenion archwilio os yw unrhyw un o'r cymalau 9.1 yn gymwys yna 
dylai'r Pennaeth Caffael gadw adroddiad byr. 

 
9.4 Mewn rhai amgylchiadau eithriadol, bydd y Comisiynydd neu, yn ei 

absenoldeb, y Prif Weithredwr neu'r person a enwebir gan y Prif Weithredwr 
yn ystyried caniatáu hepgor y Rheolau Sefydlog ar yr amod bod adroddiad 
llawn yn nodi'r rhesymau dros y cais a gymeradwywyd gan y Pennaeth Caffael 
yn cael ei ddarparu. 

 
9.5 Pan fo cymal 9.1 yn gymwys, bydd prynu'r nwyddau neu'r gwasanaethau a 

enwyd yn unol â'r canllawiau prynu perthnasol y gellir eu cael gan yr Adran 
Gaffael. 
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10 HYSBYSIADAU PENDERFYNIAD 
 

10.1 Os yw gwerth y nwyddau, y gwasanaethau neu'r gwaith yn fwy na £100,000, 
ceir hysbysiad penderfynu (fel y'i disgrifir ym Mholisi Gwneud 
Penderfyniadau'r Comisiynydd) cyn dechrau caffael y nwyddau neu'r 
gwasanaethau a enwyd. 

 
11 Y WEITHDREFN AR GYFER GWAHODD TENDRAU 
 
11.1 Ac eithrio'r canlynol:- 

 
a) Contractau y mae'n ofynnol eu hysbysebu yn unol â'r Rheoliadau 

Ewropeaidd;  
b) Contractau ar gyfer darparu prydlesi gweithredu neu gyllid lle gellir 

dewis darpar gynigwyr i dendro am ddarparu'r brydles weithredu neu 
gyllid o restr o gynigwyr cymeradwy 
 

Gellir gwahodd tendrau gan ddefnyddio system e-dendro gymeradwy'r 
Comisiynydd. Bydd hysbysiad cyhoeddus yn cael ei roi mewn cyhoeddiad 
priodol (mae hyn yn cynnwys gwefannau priodol) ac yn ôl disgresiwn y 
Pennaeth Caffael, un cyfnodolyn masnach neu bapur newydd sy'n nodi natur 
a diben y contract yn gwahodd tendrau ac yn nodi'r dyddiad olaf pan fydd 
tendrau'n cael eu derbyn a'u cyhoeddi.  

 
11.2 Bydd pob gwahoddiad i dendro yn nodi'r canlynol:- 

 
a) Na dderbynnir tendr ac eithrio yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddir yn 

y dogfennau tendro; 
b) Na fydd unrhyw amlen yn dwyn unrhyw enw neu farc sy'n nodi'r 

anfonwr; 
c) Y dylid dychwelyd pob tendr i Gyfreithiwr yr Heddlu erbyn y dyddiad 

dyledus. 
 

12 YMGAIS I NEWID Y TENDR 
 
12.1 Ni chaniateir i bersonau sy'n tendro newid eu tendrau ar ôl y dyddiad a 

bennwyd ar gyfer eu derbyn ond gellir cywiro gwallau rhifyddol. 
 Er gwaethaf hyn, ni fydd unrhyw beth yn atal y Comisiynydd rhag gofyn am 
eglurhad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd i'w darparu (gan gynnwys 
eglurhad o ran pris) ar ôl y dyddiad a bennwyd ar gyfer derbyn tendrau. 
 

13 AGOR TENDRAU 
 

13.1 Bydd pob tendr electronig yn cael ei agor fel y disgrifir ym mharagraff 5.2.  
Bydd pob tendr arall ar gyfer contract yn cael ei agor ar yr un pryd ac ym 
mhresenoldeb (a) y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau neu'r person a 
enwebwyd gan y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau neu Gyfreithiwr yr Heddlu 
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(neu yn eu habsenoldeb Cyfreithiwr y Gweithlu Cynorthwyol) A (b) Deiliad y 
Gyllideb neu'r Pennaeth Caffael (neu yn eu habsenoldeb,  swyddog prynu). 
 

13.2 Bydd cofrestr o dendrau a agorir yn cael ei chynnal a bydd yn cael ei llofnodi 
gan y swyddogion yr agorwyd y tendrau yn eu presenoldeb.  Bydd y gofrestr 
o dendrau yn cael ei chadw yn yr Adran Gyfreithiol ar ran y Comisiynydd.     

 
13.3 Bydd unrhyw gyflwyniad a dderbynnir ar ôl yr amser a benodwyd ar gyfer 

derbyn cyflwyniadau yn cael ei drin fel 'cyflwyniad hwyr'.   Bydd dyddiad ac 
amser derbyn pob tendr hwyr yn cael eu cofnodi ar glawr unrhyw dendr o'r 
fath a'u llofnodi gan y swyddog sy'n derbyn.  Bydd tendr hwyr yn cael ei agor 
a'i werthuso yn ôl disgresiwn y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau neu 
Gyfreithiwr yr Heddlu.  
 

14 DERBYN TENDRAU 
 

14.1 Ar ôl gwerthuso tendrau, gall y Pennaeth Caffael gynhyrchu rhestr fer o 
gynigwyr y gellir gofyn am gynigion gorau a therfynol ganddynt.  
 

14.2 Os yw'r tendr isaf a dderbynnir yn fwy na'r swm a gymeradwywyd gan y 
Comisiynydd, yna rhaid i Ddeiliad y Gyllideb gael cymeradwyaeth bellach gan 
y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau cyn y gellir derbyn y tendr.    

 
14.3 Os yw'r tendr isaf yn annerbyniol, yna bydd adroddiad ar bob tendr ar gyfer 

y contract penodol yn cael ei gyflwyno i'r Pennaeth Caffael i'w ystyried a'i 
benderfynu.  

 
14.4 Ar ddiwedd y broses, rhaid i'r tîm gwerthuso lunio adroddiad cryno a chadw 

copi yn yr Adran Gaffael at ddibenion archwilio. 
 

15 GWERTHU NWYDDAU 
 

15.1 Os amcangyfrifir bod gwerth y nwyddau yn uwch na £100 ond heb fod yn fwy 
na £5000, bydd Deiliad y Gyllideb yn cael o leiaf un dyfynbris ar gyfer 
gwerthu'r nwyddau a enwyd.    
 

15.2 Os yw gwerth y nwyddau dros £5000 bydd Deiliad y Gyllideb yn cael tri 
dyfynbris ar gyfer gwerthu'r nwyddau a enwyd.   

 
15.3 Bydd y nwyddau'n cael eu gwerthu am y pris uchaf a dderbynnir gan Ddeiliad 

y Gyllideb sy'n dderbyniol iddynt.      
 
15.4 Bydd y nwyddau a enwyd yn cael eu gwerthu yn ddarostyngedig i Amodau 

Gwerthu Safonol y Comisiynydd y gellir eu cael naill ai gan y Pennaeth Caffael 
neu Gyfreithiwr yr Heddlu.     
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15.5 Bydd y nwyddau a enwyd yn cael eu talu cyn neu ar ôl casglu'r nwyddau o 
safle'r heddlu.  

 
16 FFURF Y CONTRACT 
 
16.1 Bydd pob contract yn ysgrifenedig neu'n seiliedig ar dystiolaeth ysgrifenedig 

ar ffurf a gymeradwyir gan Gyfreithiwr yr Heddlu. Bydd pob contract 
ysgrifenedig yn pennu'r deunyddiau neu wasanaethau nwyddau sydd i'w 
cyflenwi a'r gwaith sydd i'w wneud, y pris sydd i'w dalu, y cyfnod y mae'r 
contract i'w gyflawni ac unrhyw delerau neu amodau eraill y cytunir arnynt 
rhwng y partïon.        
 

16.2 Bydd unrhyw gontract y mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith iddo fod o dan sêl yn 
cael ei selio ar ran y Comisiynydd a'i lofnodi gan y Comisiynydd neu yn 
absenoldeb y Comisiynydd gan y Dirprwy Gomisiynydd, y Prif Swyddog 
Gweithredol neu'r Prif Swyddog Cyllid. 

 
16.3 Bydd pob contract lle mae'r gwerth yn fwy na £100,000 y flwyddyn neu 

£250,000 gyda'i gilydd yn cael ei lofnodi gan y Comisiynydd neu yn 
absenoldeb y Comisiynydd gan y Dirprwy Gomisiynydd, y Prif Swyddog 
Gweithredol neu'r Prif Swyddog Cyllid. Os yw gwerth y contract yn £100,000 
neu lai ac nad yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith i'r contract fod o dan sêl, yna gall 
y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau lofnodi'r contract.   

 
16.4 Bydd pob contract ar gyfer gwaith lle mae'r gost amcangyfrifedig yn fwy na 

£500,000, oni bai ei fod wedi'i gymeradwyo fel arall gan y Comisiynydd, yn 
pennu yn amodau'r tendr natur a swm y sicrwydd sydd i'w roi a bydd bond 
neu sicrwydd digonol arall yn cael ei gymryd gan y Comisiynydd ar gyfer 
cyflawni'r contract yn briodol. 

 
17 DIDDYMU CONTRACT/ATAL TWYLL 

 
17.1 Bydd cymal yn cael ei fewnosod ym mhob contract ysgrifenedig sy'n 

grymuso'r Comisiynydd i ganslo'r contract ac i adennill oddi wrth y contractwr 
swm unrhyw golled sy'n deillio o ganslo o'r fath os:- 

 
a) Rhaid i'r contractwr fod wedi cynnig neu wedi rhoi neu gytuno i roi i 

unrhyw berson unrhyw rodd neu ystyriaeth o unrhyw fath fel 
cymhelliad neu wobr am wneud neu fforffedu i wneud neu wedi 
gwneud neu wedi'i ddwyn i wneud unrhyw gamau mewn perthynas â 
chael neu weithredu'r contract neu unrhyw gontract arall gyda'r 
Comisiynydd; neu 

b) Ar gyfer dangos neu fforffedu i ddangos ffafriaeth neu anffafriaeth i 
unrhyw berson mewn perthynas â'r contract neu unrhyw gontract arall 
gyda'r Comisiynydd; neu  
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c) Os bydd y gweithredoedd tebyg wedi'u gwneud gan unrhyw berson a 
gyflogir ganddynt neu sy'n gweithredu ar eu rhan (boed hynny gyda 
neu heb wybodaeth y contractwr); neu 

d) Os bydd y contractwr neu unrhyw berson a gyflogir ganddo neu sy'n 
gweithredu ar ei ran mewn perthynas ag unrhyw gontract gyda'r 
Comisiynydd wedi cyflawni unrhyw drosedd o dan Ddeddf 
Llwgrwobrwyo 2010; 

 
18 RHEOLI CONTRACTAU 
 
18.1 Rhaid i unrhyw berson sy'n atebol i'r Comisiynydd am oruchwylio neu reoli 

contract sicrhau y cydymffurfir â'r Rheolau Sefydlog hyn ym mhob ffordd a 
rhaid iddynt ddangos ar gais i'r Adran Gaffael neu Gyfreithiwr yr Heddlu yr 
holl gofnodion a gedwir mewn perthynas â'r contract y mae'n ofynnol iddo 
eu goruchwylio 
 

18.2 Bydd unrhyw ddiwygiadau neu amrywiadau i gontractau ar "Ffurflen 
Amrywio Contractau" a gafwyd gan yr Adran Gaffael ac eithrio pan gyhoeddir 
amrywiad mewn perthynas â chontract adeiladu lle defnyddir 
cyfarwyddiadau RIBA neu RICS safonol (neu ddogfennaeth safonedig debyg).  
Bydd ffurflenni o'r fath, unwaith y byddant wedi'u cwblhau, yn cael eu cadw 
gyda'r contract y mae'r ffurflen yn ymwneud ag ef yn yr Adran Gyfreithiol.    

 
19 CADW SÊL A SELIO DOGFENNAU 
 
19.1 Bydd Sêl Gyffredin y Comisiynydd yn cael ei chadw yn yr Adran Gyfreithiol ar 

ran y Comisiynydd. 
 
19.2 Bydd y sêl yn cael ei dystio yn unol â pharagraff 16.2 uchod. 
 
20 DILYSU DOGFENNAU AR GYFER ACHOSION CYFREITHIOL 
 
20.1 Pan fo unrhyw ddogfen yn gam angenrheidiol mewn achos cyfreithiol ar ran 

y Comisiynydd, caiff ei llofnodi gan Gyfreithiwr yr Heddlu oni bai bod unrhyw 
ddeddfiad yn ei gwneud yn ofynnol neu'n awdurdodi fel arall neu fod y 
Comisiynydd yn rhoi'r awdurdod angenrheidiol i ryw berson arall at 
ddibenion achos o'r fath.   

 
21 EIDDO 

 
21.1 Bydd gweithredoedd a dogfennau pob eiddo sy'n perthyn i'r Comisiynydd yn 

cael eu cadw yn yr Adran Gyfreithiol ar ran y Comisiynydd. 
 

21.2 Bydd cofrestr eiddo yn cael ei chynnal lle bydd manylion holl eiddo'r 
Comisiynydd yn cael eu cofnodi a bydd cofrestr eiddo o'r fath yn cael ei chadw 
yn yr Adran Gyfreithiol ar ran y Comisiynydd. 
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