
 

SL(5)548 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020  

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (“y prif 

Reoliadau”), a daethant i rym am 4.00 p.m. ar 11 Mai 2020.  

 

Gwnaed y Rheoliadau hyn o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 

(Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), mewn ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 

cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2, sy’n achosi’r 

clefyd a elwir yn COVID-19 neu'r “coronafeirws”. 

Diben y prif Reoliadau, y mae'r Rheoliadau hyn yn eu diwygio, yw: 

• rhoi cyfyngiadau ar symudiadau unigolion, gan nodi amgylchiadau pan ganiateir iddynt adael y 

man lle y maent yn byw ac atal grwpiau o fwy na dau o bobl rhag ymgynnull, ac eithrio mewn 

amgylchiadau penodol; 

• ei gwneud yn ofynnol cau busnesau penodol a gosod gofynion ar fusnesau eraill, yn ogystal â 

dyletswyddau i gau llwybrau troed cyhoeddus penodol a thir, er mwyn diogelu rhag y risgiau i 

iechyd y cyhoedd sy'n deillio o’r coronafeirws. 

Yn benodol, mae'r Rheoliadau hyn: 

• yn ychwanegu cymesuredd y gofynion a’r cyfyngiadau fel ystyriaeth pan fydd Gweinidogion 

Cymru yn adolygu’r prif Reoliadau; 

• yn dileu darpariaethau sy’n ymwneud â therfynu gofynion neu gyfyngiadau drwy gyfarwyddyd 

gweinidogol (sy’n golygu bod rhaid eu terfynu drwy ddiwygio’r prif Reoliadau); 

• yn caniatáu i lyfrgelloedd, canolfannau garddio a meithrinfeydd planhigion agor yn 

ddarostyngedig i ofynion i gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr gan 

bersonau yn y fangre a phersonau sy’n aros i fynd i’r fangre; 

• yn pennu bod gadael y man lle yr ydych yn byw i gasglu nwyddau a archebir o siop sy’n 

gweithredu ar sail “archebu a chasglu” yn esgus rhesymol at ddibenion rheoliad 8(1) o’r prif 

Reoliadau; ac 

• yn dileu'r cyfyngiad ar beidio â gwneud ymarfer corff fwy nag unwaith y dydd. 

Gweithdrefn 

Gwneud Cadarnhaol: mae’r Rheoliadau eisoes wedi eu gwneud, ond mae angen i’r Senedd eu 

cymeradwyo er mwyn iddynt barhau mewn grym am fwy nag 28 diwrnod. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 



 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn.   

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad.  

 

Mae'r Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Rheoliadau hyn yn darparu bod cynnwys gofyniad i 

Weinidogion Cymru ystyried cymesuredd y gofynion a'r cyfyngiadau 

 

  “yn adlewyrchu'n gywirach natur yr adolygu a dyletswydd barhaus Gweinidogion Cymru i 

adolygu cymesuredd y gofynion a'r cyfyngiadau o safbwynt Hawliau Dynol.” 

 

Mae cymesuredd yn ystyriaeth allweddol wrth asesu’r cyfiawnhad o ymyrraeth â hawliau unigol penodol 

o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998. Yn hynny o beth, mae'r tîm Gwasanaethau Cyfreithiol yn croesawu'r 

gwelliant hwn gan ei fod yn cydnabod nid yn unig ddyletswydd gyffredinol Gweinidogion Cymru i 

sicrhau cymesuredd, sydd wedi'i chynnwys yn adran 45D o Ddeddf 1984, ond hefyd eu dyletswydd 

gyffredinol i sicrhau cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Hawliau Dynol. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Ni nodir unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 18 Mai 2020 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn 

unol â'r pwynt adrodd uchod. 

 


