Y defnydd o’r Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio gan Gyngor Caerdydd 2010 - 2014
Caerdydd
Nifer y ceisiadau

Nifer a
gymeradwywyd

Rheswm dros weithredu
cudd (e.e. tipio
anghyfreithlon, nwyddau
ffug)

Canlyniadau (e.e. dim
gweithredu, rhybudd,
erlyn ac ati)

2010

Gwyliadwriaeth
Gyfeiriedig

10

9

Nwyddau ffug (2)

Nwyddau ffug – 2
Erlyniad a 2 gollfarn
unigol

Gwerthu Bwyd yn
Anghyfreithlon (1)

Gwerthu Bwyd yn
Anghyfreithlon – diffyg
tystiolaeth ddigonol

Masnachu ar y Stryd (1)

Benthyca Arian yn
Anghyfreithlon (4)
Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol (1)

CHIS

0

0

-

Masnachu ar y Stryd – 1
Erlyniad ac 1 gollfarn
unigol
Benthyca Arian yn
Anghyfreithlon – diffyg
tystiolaeth ddigonol
Ymddygiad
gwrthgymdeithasol –
cyflwyno Gorchymyn
Gorfodi
-

Ymholiadau’n ymwneud â data cyfathrebu: Mae’r ffigyrau hyn yn cyfeirio at nifer yr ymholiadau a wnaed mewn
cysylltiad â data tanysgrifio, h.y. pwy sy’n defnyddio ffôn, cyfeiriad e-bost, gwefan benodol, ac ati. Yn y rhan fwyaf o
achosion bydd mwy nag un ymholiad mewn cysylltiad â’r un ymchwiliad. D.S. Ni chaniateir i’r Cyngor gael gafael ar gynnwys unrhyw
alwad ffôn neu e-bost, ac ni chaiff godi unrhyw alwadau ffôn sy’n perthyn i bobl eraill.

Deddf Nodau Masnach

Data Cyfathrebu nifer yr
ymholiadau)*

27

27

Rheoliadau Amddiffyn
Defnyddwyr rhag
Masnach Annheg
Deddfwriaeth Bwyd

Deddf Nodau Masnach –
3 Erlyniad a 3 collfarn
unigol
CPR – trosglwyddwyd 1
achos i Wasanaeth Erlyn
y Goron

Deddfwriaeth Bwyd diffyg manylion am y
tanysgrifiwr / rhagdalwr

Ymholiadau’n ymwneud â data cyfathrebu: Mae’r ffigyrau hyn yn cyfeirio at nifer yr ymholiadau a wnaed mewn
cysylltiad â data tanysgrifio, h.y. pwy sy’n defnyddio ffôn, cyfeiriad e-bost, gwefan benodol, ac ati. Yn y rhan fwyaf o
achosion bydd mwy nag un ymholiad mewn cysylltiad â’r un ymchwiliad. D.S. Ni chaniateir i’r Cyngor gael gafael ar gynnwys unrhyw
alwad ffôn neu e-bost, ac ni chaiff godi unrhyw alwadau ffôn sy’n perthyn i bobl eraill.

Nifer y ceisiadau

Nifer a
gymeradwywyd

Rheswm dros weithredu
cudd (e.e. Tipio
anghyfreithlon, nwyddau
ffug)

Canlyniadau (e.e. dim
gweithredu, rhybudd,
erlyn ac ati)

2011
1 Erlyniad ac 1 gollfarn
unigol
Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig

2

2

CHIS

0

0

Data Cyfathrebu nifer yr
ymholiadau)*

15

15

2 - Benthyca Arian yn
Anghyfreithlon

Benthyca Arian yn
Anghyfreithlon.

Rheoliadau Amddiffyn
Defnyddwyr rhag
Masnach Annheg
Tipio Anghyfreithlon

Deddf Disgrifiadau
Masnach

1 - Diffyg tystiolaeth o’r
weithred anghyfreithlon
honedig
Benthyca Arian yn
Anghyfreithlon – 1 Erlyniad
ac 1 gollfarn unigol
CPR - trosglwyddwyd yr
achos i Wasanaeth Erlyn y
Goron

Ni chafwyd manylion am y
tanysgrifiwr / rhagdalwr

Ymholiadau’n ymwneud â data cyfathrebu: Mae’r ffigyrau hyn yn cyfeirio at nifer yr ymholiadau a wnaed mewn
cysylltiad â data tanysgrifio, h.y. pwy sy’n defnyddio ffôn, cyfeiriad e-bost, gwefan benodol, ac ati. Yn y rhan fwyaf o
achosion bydd mwy nag un ymholiad mewn cysylltiad â’r un ymchwiliad. D.S. Ni chaniateir i’r Cyngor gael gafael ar gynnwys unrhyw
alwad ffôn neu e-bost, ac ni chaiff godi unrhyw alwadau ffôn sy’n perthyn i bobl eraill.

Nifer y ceisiadau

Nifer a
gymeradwywyd

Rheswm dros weithredu
cudd (e.e. Tipio
anghyfreithlon, nwyddau
ffug)

Canlyniadau (e.e. dim
gweithredu, rhybudd,
erlyn ac ati)

2012
Tipio Anghyfreithlon (2)

Benthyca Arian yn
Anghyfreithlon (3)
Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig

7

5

CHIS

0

0

Data Cyfathrebu nifer yr
ymholiadau)*

16

16

Benthyca Arian yn
Anghyfreithlon.

Rheoliadau Amddiffyn
Defnyddwyr rhag
Masnach Annheg

2 Erlyniad am dipio
anghyfreithlon ac 1
Rhybudd
1 Erlyniad am Fenthyca
Arian yn Anghyfreithlon ac
1 gollfarn unigol
1 – Diffyg tystiolaeth o’r
weithred anghyfreithlon
honedig
1 – ni chynhaliwyd
gwyliadwriaeth
1 Erlyniad am Fenthyca
Arian yn Anghyfreithlon ac
1
Rhybudd Ffurfiol am
fenthyca arian yn
anghyfreithlon

CPR - Ni chafwyd
manylion am y tanysgrifiwr
/ rhagdalwr
Ymholiadau’n ymwneud â data cyfathrebu: Mae’r ffigyrau hyn yn cyfeirio at nifer yr ymholiadau a wnaed mewn
cysylltiad â data tanysgrifio, h.y. pwy sy’n defnyddio ffôn, cyfeiriad e-bost, gwefan benodol, ac ati. Yn y rhan fwyaf o
achosion bydd mwy nag un ymholiad mewn cysylltiad â’r un ymchwiliad. D.S. Ni chaniateir i’r Cyngor gael gafael ar gynnwys unrhyw
alwad ffôn neu e-bost, ac ni chaiff godi unrhyw alwadau ffôn sy’n perthyn i bobl eraill.

Nifer y ceisiadau

Nifer a
gymeradwywyd

Rheswm dros weithredu
cudd (e.e. Tipio
anghyfreithlon, nwyddau
ffug)

Canlyniadau (e.e. dim
gweithredu, rhybudd,
erlyn ac ati)

2013
Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig

1

1

CHIS

0

0

Benthyca Arian yn
3 Erlyniad a 3 collfarn
Anghyfreithlon, Twyll (1) unigol
1. Tipio Anghyfreithlon

Data Cyfathrebu nifer yr
ymholiadau)*

3

3

Rhagdalwr anghofrestredig
- dim modd adnabod y
tanysgrifiwr

2. Deddf Cymdogaethau 1 Erlyniad ac 1 gollfarn
Glân a'r Amgylchedd
unigol
2005 ac Amddiffyn
Defnyddwyr rhag
Masnach Annheg 2008

3. Rheoliadau Amddiffyn Rhagdalwr anghofrestredig
Defnyddwyr rhag
- dim modd adnabod y
Masnach Annheg 2008
tanysgrifiwr
a Deddf Twyll 2006

Ymholiadau’n ymwneud â data cyfathrebu: Mae’r ffigyrau hyn yn cyfeirio at nifer yr ymholiadau a wnaed mewn
cysylltiad â data tanysgrifio, h.y. pwy sy’n defnyddio ffôn, cyfeiriad e-bost, gwefan benodol, ac ati. Yn y rhan fwyaf o
achosion bydd mwy nag un ymholiad mewn cysylltiad â’r un ymchwiliad. D.S. Ni chaniateir i’r Cyngor gael gafael ar gynnwys unrhyw
alwad ffôn neu e-bost, ac ni chaiff godi unrhyw alwadau ffôn sy’n perthyn i bobl eraill.

Nifer y ceisiadau

Nifer a
gymeradwywyd

Rheswm dros weithredu
cudd (e.e. Tipio
anghyfreithlon, nwyddau
ffug)

Canlyniadau (e.e. dim
gweithredu, rhybudd,
erlyn ac ati)

2014

Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig

3

Benthyca Arian yn
Anghyfreithlon (2)

1 Erlyniad yn mynd
rhagddo yn y llys. Mae’r
prawf yn cael ei herio.
1 achos o ddiffyg
tystiolaeth i ategu’r
honiadau

Diogelwch bwyd (1)

Achos wedi’i gau a’r
wybodaeth wedi’i rhoi i
Uned Twyll Bwyd Cymru
1 Erlyniad ac 1 gollfarn
unigol
Daethpwyd o hyd i 1
Masnachwr a sicrhawyd
Gorchymyn Fforffedu

3

CHIS

0

0

Data Cyfathrebu nifer yr
ymholiadau)*

3

3

2 achos dan y Ddeddf
Nodau Masnach

1 achos dan Ddeddf
Twyll 2006 ac Amddiffyn Dim manylion am y
Defnyddwyr rhag
tanysgrifiwr ond mae’r
ymchwiliad yn dal i fynd
Masnach Annheg 2008
rhagddo

Ymholiadau’n ymwneud â data cyfathrebu: Mae’r ffigyrau hyn yn cyfeirio at nifer yr ymholiadau a wnaed mewn
cysylltiad â data tanysgrifio, h.y. pwy sy’n defnyddio ffôn, cyfeiriad e-bost, gwefan benodol, ac ati. Yn y rhan fwyaf o
achosion bydd mwy nag un ymholiad mewn cysylltiad â’r un ymchwiliad. D.S. Ni chaniateir i’r Cyngor gael gafael ar gynnwys unrhyw
alwad ffôn neu e-bost, ac ni chaiff godi unrhyw alwadau ffôn sy’n perthyn i bobl eraill.

