Beth yw datganoledig?

Gelwir yn bwerau 'wedi'u trosglwyddo' yng Ngogledd
Iwerddon

Wedi'i ddatganoli

Nid yw setliadau datganoli cyfredol Cymru a'r Alban yn nodi pa faterion sydd wedi'u datganoli i'r cyrff deddfwriaethol perthnasol. Yn
hytrach, maent yn pennu'r materion hynny sydd wedi'u cadw'n ôl i Senedd y DU. Mae gan y cyrff deddfwriaethol hyn bwerau
deddfwriaethol sylfaenol ym mhob maes polisi arall. Mewn egwyddor, gall Cynulliad Gogledd Iwerddon hefyd ddeddfu mewn perthynas
â chategori o faterion ‘wedi'u cadw'n ôl’ yn unol â chaniatadau amrywiol, ond nid yw wedi gwneud hynny eto i raddau arwyddocaol.
Gogledd Iwerddon,
yr Alban a Chymru

Hefyd wedi'i ddatganoli yng
Ngogledd Iwerddon,

Hefyd wedi'i ddatganoli yn yr Alban

Hefyd wedi'i ddatganoli yng Nghymru

Iechyd a gwasanaethau
cymdeithasol
Addysg, hyfforddi a sgiliau

Cyfiawnder a phlismona

Cyfiawnder a phlismona

Y Gymraeg

Cyfraith Elusennau

Cyfraith Elusennau

Peth treth incwm

Llywodraeth leol

Ynni

Terfyn yfed a gyrru

Treth stamp

Tai

Cyfraith cyflogaeth

Treth stamp

Treth tirlenwi

Datblygu economaidd

Nawdd cymdeithasol, cynnal
plant, pensiynau

Trwyddedu cloddio olew a nwy ar y tir

Arwyddion ffyrdd a therfynau cyflymder

Amaethyddiaeth, coedwigaeth a
physgodfeydd

Gwasanaeth Sifil Gogledd
Iwerddon

Peth treth incwm (gan gynnwys gallu i osod
cyfraddau a throthwyon )

Cyfleoedd Cyfartal mewn perthynas â chyrff
cyhoeddus yng Nghymru

Amgylchedd a
chynllunio

Cyfleoedd cyfartal

Rheoli asedau Ystadau'r Goron yn yr Alban

Trwyddedu cloddio olew a nwy ar y tir

Trafnidiaeth

Amser

Cyfleoedd Cyfartal mewn perthynas â
chyrff cyhoeddus yn yr Alban

Cynulliad ac etholiadau llywodraethau lleol

Twristiaeth, chwaraeon,
diwylliant a threftadaeth

Treth cludiant teithwyr mewn awyren (Toll
Teithwyr Awyr a ddisgwylir yn 2018)

Gwasanaethau tân ac achub

Rheoleiddio arfau aer

Amddiffyn rhag dŵr a llifogydd

Erthyliad
Treth tirlenwi
Peth elfennau nawdd cymdeithasol
Eiriolaeth a chyngor i brynwyr
Senedd yr Alban ac etholiadau
llywodraeth leol
Plismona'r rheilffyrdd yn yr Alban
Arwyddion ffyrdd a therfynau cyflymder
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Datganoli a Chi

Beth sydd wedi’i gadw'n ôl?

Mae hyn yn drosolwg lefel uchel o'r pwerau sydd wedi'u datganoli ac sydd wedi'u cadw'n ôl yn y DU. Cofiwch fod setliadau
datganoli'n unigryw a gallant fod yn gymhleth ar adegau. Er enghraifft, gall elfennau o un maes polisi gael eu cadw'n ôl, tra bydd
eraill wedi'u datganoli, neu gall fod maes polisi wedi'i gadw'n ôl, ond bydd agweddau ar ei gyflwyno wedi'u datganoli.
Gogledd Iwerddon,
yr Alban a Chymru

Hefyd wedi'i gadw'n ôl yn yr Alban

Hefyd wedi'i gadw'n ôl yng Nghymru

Cyfraith cyflogaeth

Cyfraith cyflogaeth

Rheilffyrdd trawsffiniol

Rheilffyrdd trawsffiniol

Ynni

Ynni

Cenedligrwydd, mewnfudo a
lloches

Nawdd cymdeithasol*

Nawdd cymdeithasol

Materion macroeconomaidd a chyllidol

Geneteg, benthyg croth,
meddyginiaethau, embryoleg

Erthyliad, geneteg, benthyg croth,
meddyginiaethau, embryoleg

Gwasanaethau ariannol a rheoleiddio
phensiynau

Cyfleoedd cyfartal*

Cyfleoedd cyfartal*

Masnach ryngwladol a marchnadoedd
ariannol

Y Gwasanaeth Sifil

Y Gwasanaeth Sifil

Datblygu rhyngwladol

Gwasanaethau post

Gwasanaethau post

Gelwir yn bwerau 'wedi'u heithrio' yng Ngogledd Iwerddon

Wedi'i gadw'n ôl

Y cyfansoddiad
Materion tramor
Amffiddyn a diogelwch cenedlaethol

Hefyd wedi'i gadw'n ôl
yng
Ngogledd Iwerddon
Ynni niwclear
Arfau tanio a
ffrwydron

Etholiadau i Senedd y DU a Senedd
Ewrop

Cyfiawnder a phlismona

Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Cyfraith Elusennau

Cystadlu
Eiddo deallusol
Anrhydeddau
Rheoleiddio gwasanaethau awyr a
morgludiant rhyngwladol
Darlledu
Telathrebu a gwasanaethau
diwifr
Blaendraeth a gwely môr

*ac eithrio ellfennau sydd wedi'u
datganoli gan Ddeddf yr Alban 2016
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*ac eithrio ellfennau sydd wedi'u
datganoli gan Ddeddf Cymru 2017

Datganoli a Chi

