
 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 

(Cymru) 2020 

Paratoir y nodyn hwn ar gyfer Aelodau'r Cynulliad yn dilyn penderfyniadau'r Pwyllgor Busnes ar 27 

Mawrth 2020 a 3 Ebrill 2020 ynghylch proses dros dro o ymdrin ag offerynnau statudol a osodwyd 

gerbron y Cynulliad. 

Crynodeb 

Sylwer: Diwygiwyd y Rheoliadau hyn gan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 

(Diwygio) 2020 (“y Rheoliadau Diwygio”), a ddaeth i rym am 12.01 am ar 7 Ebrill 2020.   

Gwnaed y Rheoliadau hyn mewn ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd o 

ganlyniad i fynychder a lledaeniad coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 sy’n achosi’r clefyd a 

elwir yn COVID-19 neu “coronafeirws”. 

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

Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”). Diben y rheoliadau hyn yw: 

• rhoi cyfyngiadau ar symudiad gan unigolion, gan nodi amgylchiadau pan gânt 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. 

Mae'r Rheoliadau'n dirymu Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnes) (Cymru) 2020 (“y 

Rheoliadau Cau Busnes”) a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau 

Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Busnesau Hamdden”). 

Gwnaed rheoliadau tebyg yn Lloegr o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cyfyngiadau) (Lloegr) 

2020 (“Rheoliadau Lloegr”). 

Gweithdrefn 

Gwneud cadarnhaol: mae’r Rheoliadau eisoes wedi eu gwneud, ond mae angen i’r Cynulliad eu 

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

Pwyntiau Pellach i'w Nodi 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. 

1. Amseriad gosod gerbron y Cynulliad 

Daeth y Rheoliadau hyn i rym ar 26 Mawrth am 4.00 pm, ond cawsant eu gosod ar ôl hyn (27 Mawrth).  

Ni roddwyd hysbysiad mewn perthynas â'r oedi hwn i esbonio pam na ellid gosod y Rheoliadau hyn cyn 

iddynt ddod i rym. 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s100389/Ymrin%20ag%20offerynnau%20statudol%20o%20dan%20Reol%20Sefydlog%2021.2%20a%20Rheol%20Sefydlog%2021.3%20Ebrill%202020.pdf


 

Mae gosod gerbron y Cynulliad yn rhan bwysig o fynediad at gyfiawnder a rheolaeth y gyfraith.  Mae'r 

trefniadau statudol ar gyfer gosod gerbron y Cynulliad yn rhan o'r mesurau ffurfiol gofynnol ar gyfer 

sicrhau cyhoeddusrwydd.  Ar ôl i offeryn statudol gael ei wneud, mae'n gyfraith o'r adeg honno (er mai 

mater i'r trefniadau cychwyn yw a yw'n gyfraith mewn grym). 

Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod digynsail hwn, derbynnir bod Llywodraeth Cymru yn gweithio dan 

bwysau eithafol.  Hefyd, cydnabyddir y cyfeiriodd y Prif Weinidog at rai o'r cyfyngiadau a osodwyd gan y 

Rheoliadau hyn yn ystod sesiynau briffio’r cyfryngau a gynhaliwyd cyn i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud 

a, thrwy hynny, roi rhywfaint o rybudd i'r Cynulliad a'r cyhoedd o'r gyfraith. 

Fodd bynnag, gan nad yw Llywodraeth Cymru wedi darparu ei hesboniad am yr oedi, efallai y bydd 

angen i’r Aelodau geisio eglurhad ar y pwynt hwn gan Lywodraeth Cymru. 

2. Hawliau dynol 

Nodwn, oherwydd y math o fesurau y darperir ar eu cyfer gan y Rheoliadau hyn, ei bod yn ymddangos 

bod yr Erthyglau a ganlyn o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yn cael eu defnyddio: 

• Erthygl 8 – hawl i barch at fywyd preifat a theuluol – mewn perthynas â rheoliadau 8 ac 11; 

• Erthygl 9 – rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd – mewn perthynas â rheoliadau 7 ac 8; 

• Erthygl 11 – rhyddid ymgynnull a chymdeithasu – mewn perthynas â rheoliadau 4, 6, 7, 8, 9 a 10; 

• Erthygl 1 o'r Protocol Cyntaf – diogelu eiddo – mewn perthynas â rheoliadau 4, 5, 6, 7, 8 ac 11. 

Mae pob un o'r rhain yn hawliau amodol, sy'n caniatáu i Weinidogion Cymru ymyrryd ag arfer yr hawliau.  

Yn achos y tair hawl gyntaf, caniateir ymyrryd os oes angen mewn cymdeithas ddemocrataidd er budd 

diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd.  Yn achos diogelu eiddo, caniateir ymyrryd os yw er 

budd y cyhoedd ac yn unol ag egwyddorion cyffredinol cyfraith ryngwladol. 

Anghenraid y sefyllfa sydd wedi arwain at y Rheoliadau hyn yw'r sail debygol y dibynnir arni i 

gyfiawnhau'r ymyrraeth â'r hawliau hyn fel ffordd gymesur o gyflawni'r nod cyfreithlon o ddiogelu 

dinasyddion Cymru. 

Tan ddiwedd y cyfnod pontio, bydd Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd yn gymwys yn y 

Deyrnas Unedig.  Mae mesurau diogelu cyfatebol i'r rhai uchod wedi eu cynnwys yn Siarter Hawliau 

Sylfaenol yr UE.  Yn ddarostyngedig i egwyddor cymesuredd, gellir gwneud cyfyngiadau sy'n effeithio ar 

yr hawliau o dan y Siarter os ydynt yn angenrheidiol ac yn wirioneddol yn bodloni amcanion o fudd 

cyffredinol a gydnabyddir gan yr Undeb neu'r angen i amddiffyn hawliau a rhyddid eraill. 

Nid yw'r Memorandwm Esboniadol yn cynnwys cyfiawnhad dros ymyrryd â'r hawliau dynol hyn.  Efallai y 

bydd angen i’r Aelodau geisio eglurhad gan Lywodraeth Cymru ynghylch ei hasesiad o'r ymyrraeth â'r 

hawliau dynol hyn. 

3. Pwerau galluogi 

Gwneir y Rheoliadau hyn wrth arfer y pwerau a roddir i Weinidogion Cymru gan adrannau 45C(1) a (3)(c), 

45F(2) a 45P o Ddeddf 1984.  Yn wahanol i'r Rheoliadau Cau Busnesau a'r Rheoliadau Busnesau 

Hamdden, nid yw Gweinidogion Cymru wedi dibynnu ar y pŵer galluogi sydd wedi ei gynnwys yn adran 

45C(4)(d) o Ddeddf 1984.  Mae adran 45C(4)(d) o Ddeddf 1984 yn galluogi Gweinidogion Cymru i 

gynnwys cyfyngiad neu ofyniad arbennig mewn rheoliadau.  At y dibenion hyn, cyfyngiad neu ofyniad 



 

arbennig yw cyfyngiad neu ofyniad y gellir ei osod gan ynad heddwch yn rhinwedd adran 45G(2), 45H(2) 

neu 45I(2) o Ddeddf 1984.  Mae'r cyfyngiadau a'r gofynion hynny'n cynnwys cau mangre (adran 45I(2)(a) 

o Ddeddf 1984). 

Mae rheoliadau 4, 5, 6 a 7 o'r Rheoliadau hyn yn gosod gofyniad i gau mangre a nodir yn yr Atodlen i'r 

Rheoliadau hyn.  Mae'n ymddangos y dylai Gweinidogion Cymru ddibynnu ar y pwerau galluogi o dan 

adrannau 45C(4)(d), fel y gwnaethant gyda'r Rheoliadau Cau Busnes a'r Rheoliadau Busnesau Hamdden, 

er mwyn gwneud rheoliadau 4, 5, 6 a 7 o'r Rheoliadau hyn. Hefyd, nodir bod Rheoliadau Lloegr, sy'n 

cynnwys darpariaethau tebyg, yn dibynnu ar y pŵer galluogi yn adran 45C(4)(d) o Ddeddf 1984. 

Efallai y bydd angen i’r Aelodau geisio eglurhad gan Lywodraeth Cymru o ran pam nad ystyrir ei bod yn 

angenrheidiol dibynnu ar adran 45C(4)(d) o Ddeddf 1984 er mwyn gwneud y Rheoliadau hyn. 

4. Rheoliad 7(4) a 7(5)(b) – anghysondebau rhwng y Gymraeg a'r Saesneg 

Efallai y bydd angen i’r Aelodau geisio eglurhad gan Lywodraeth Cymru ynghylch y testun a ddefnyddir 

yn rheoliad 7(4) a 7(5)(b), mewn perthynas â’r fersiwn Gymraeg o'r Rheoliadau.  

Mae rheoliad 7(4) o'r testun Saesneg yn dechrau gyda'r testun a ganlyn: "If all reasonable measures are 

taken to ensure a distance of 2 metres…".  

Mae'r testun Cymraeg ar gyfer y rheoliad hwn fel a ganlyn: "Os cymrir pob cam rhesymol wedi ei gymryd i 

sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr…".  

Rydym o'r farn y dylid dileu’r geiriau "wedi ei gymryd” o'r testun hwn, gan ei fod yn ailadrodd y ferf "to 

take" yn y testun Saesneg yn ddiangen. Mae’r un mater yn codi yn rheoliad 7(5)(b). 

5. Rheoliad 7 – darparu eithriad i gadw bwlch 2 fetr mewn mannau addoli 

Nodwn fod rheoliad 7, mewn perthynas â chyfyngiadau ar fannau addoli, amlosgfeydd a chanolfannau 

cymunedol, wedi ei ddiwygio gan y Rheoliadau Diwygio. Mae rheoliad 4 o'r Rheoliadau Diwygio yn 

ymdrin ag anghysondebau yn y Rheoliadau mewn perthynas â darparu eithriad i ddau aelod o'r un 

aelwyd neu ofalwr a'r person a gynorthwyir gan y gofalwr, o ran cadw pellter 2 fetr rhyngddynt mewn 

man addoli. Gwneir eithriadau o'r fath mewn perthynas â mannau busnes (rheoliad 6) o dan y Rheoliadau 

hyn, ond ni chawsant eu gwneud mewn perthynas â mannau addoli nes iddynt gael eu diwygio gan y 

Rheoliadau Diwygio.  

6. Rheoliad 3 – cyfnod yr argyfwng ac adolygu'r cyfyngiadau  

Mae rheoliad 3(2) o'r Rheoliadau hyn yn darparu bod yn rhaid i Weinidogion Cymru adolygu'r angen am 

gyfyngiadau a gofynion a osodir gan y Rheoliadau bob 21 diwrnod. Croesewir bod y cyfnod hwn yn 

fyrrach na'r cyfnod 28 diwrnod y darparwyd ar ei gyfer yn y rheoliadau a ddirymwyd. (Rheoliad 2(6) o'r 

Rheoliadau Cau Busnes, a rheoliad 2(3) o'r Rheoliadau Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed ac ati).  

Nodwn fod rheoliad 3(3) o’r Rheoliadau hyn yn darparu bod yn rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi 

cyfarwyddyd yn terfynu gofyniad neu gyfyngiad cyn gynted ag y bydd Gweinidogion Cymru o’r farn nad 

oes angen y cyfyngiadau a nodir yn y Rheoliadau hyn mwyach i atal, amddiffyn rhag, rheoli neu ddarparu 

ymateb iechyd y cyhoedd i fynychder neu ledaeniad haint yng Nghymru gyda’r coronafeirws. Mae 

rheoliad 3(4) yn gwneud rhagor o ddarpariaeth ynghylch yr hyn y caniateir ei derfynu o dan y 

cyfarwyddyd. 

Oherwydd y math o amgylchiadau argyfwng y darperir ar eu cyfer gan Ddeddf 1984, rhagwelir rhoi 

caniatâd o’r fath o dan adran 45D(5)(a) o Ddeddf 1984.  



 

Mae’r Rheoliadau hyn a’r pwerau perthnasol a roddir i Weinidogion Cymru yn dod i ben ar ddiwedd 

chwe mis o’r dyddiad y daw’r Rheoliadau hyn i rym.   Croesewir bod y cyfnod dod i ben chwe mis yn 

gyson â chyfnod dod i ben y rheoliadau a ddirymwyd, a'i fod yn sylweddol fyrrach na'r cyfnod dod i ben 

dwy flynedd sy'n gymwys i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020.  

7. Rheoliad 9(5) – cyhoeddusrwydd ar gyfer cau llwybrau cyhoeddus a thir 

Mae rheoliad 9(5)(b) o'r Rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod perthnasol (awdurdod lleol, 

awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, neu'r Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol) godi a chynnal hysbysiadau mewn mannau amlwg sy'n rhoi gwybod i'r cyhoedd am gau 

llwybr cyhoeddus neu dir mynediad.  Mae hyn ar ben cyhoeddi rhestr o lwybrau cyhoeddus neu dir 

mynediad sydd ar gau yn ei ardal ar wefan.  Croesewir bod y Rheoliadau hyn yn cynnwys gofyniad 

ychwanegol i hysbysebu'r trefniadau cau mewn mannau amlwg, sy'n fwy tebygol o ddod i sylw'r rhai sy'n 

ceisio defnyddio llwybrau cyhoeddus neu dir mynediad na rhestr ar wefan. 

8. Rheoliad 11 – pŵer mynediad 

Mae'n ofynnol i berson sy'n arfer pŵer mynediad o dan reoliad 11 o'r Rheoliadau hyn ddarparu 

tystiolaeth o'i hunaniaeth ac amlinellu at ba ddiben y mae'r pŵer yn cael ei arfer.  Er y gall hyn awgrymu 

bod yn rhaid i'r person ddarparu tystiolaeth o'i awdurdod i arfer y pŵer mynediad (yn enwedig pan fydd 

yn berson a ddynodwyd gan Weinidogion Cymru, awdurdod lleol, awdurdod parc cenedlaethol yng 

Nghymru neu Cyfoeth Naturiol Cymru), nid yw’n glir bod y dystiolaeth o hunaniaeth yn cynnwys 

tystiolaeth o awdurdod i arfer y pŵer yn benodol.  Mae gofyniad i ddarparu tystiolaeth o awdurdod yn 

gyffredin wrth arfer pwerau o'r math hwn. 

At hynny, er y gall nodi at ba ddiben yr arferir y pŵer hefyd ei gwneud yn ofynnol i berson ddarparu'r 

seiliau rhesymol dros dybio bod gofyniad a osodir gan y Rheoliadau hyn yn cael ei dorri, wedi ei dorri 

neu ar fin cael ei dorri ar y fangre, byddai'n rhesymol nodi gofyniad yn benodol i ddarparu'r wybodaeth 

honno. 

Er nad yw hepgor geiriad penodol yn cael effaith andwyol sylweddol ar y Rheoliadau hyn, byddai 

cynnwys geiriad penodol priodol yn darparu mesurau diogelu ychwanegol, a mwy o eglurder, i'r rhai sy'n 

ddarostyngedig i’r pŵer mynediad. 

9. Rheoliad 13 – hysbysiadau cosb benodedig 

Efallai y bydd angen i’r Aelodau nodi'r materion a ganlyn mewn perthynas â hysbysiadau cosb 

benodedig o dan y Rheoliadau hyn: 

• mae’n rhaid i hysbysiad nodi'r awdurdod lleol y mae'n rhaid talu cosb benodedig iddo1, ond 

mewn perthynas â thorri rheoliad 9(4) o'r Rheoliadau hyn mewn parc cenedlaethol, nid yw'n glir a 

fyddai cosb benodedig yn cael ei thalu i’r awdurdod parc cenedlaethol neu'r cyngor sir neu’r 

cyngor bwrdeistref sirol y mae'r parc cenedlaethol hwnnw ynddo; 

• mae rheoliad 13(7) o'r Rheoliadau hyn yn rhoi disgresiwn i bob awdurdod gynnig gostyngiad ar 

gyfer taliad cynnar o dan hysbysiad cosb benodedig – gallai hyn greu anghydraddoldeb rhwng 

ardaloedd yng Nghymru pan fo rhai awdurdodau’n mabwysiadu'r gostyngiad, ond nid eraill; 

 

1 Nodir bod y gofyniad hwn wedi ei ddiwygio gan y Rheoliadau Diwygio i ddarparu hefyd i Weinidogion Cymru 

ddynodi person i gael taliad. 



 

• nid yw'n eglur a fydd yn bosibl nodi a yw person eisoes wedi cael hysbysiad cosb benodedig o 

dan y Rheoliadau hyn at ddibenion gosod cosb benodedig uwch o dan reoliad 13(8) o'r 

Rheoliadau hyn – gan ei bod yn bosibl i o leiaf 30 o sefydliadau fod yn gweinyddu hysbysiadau 

cosb benodedig, mae’n bosibl y bydd anghydraddoldeb yn y modd y trinnir troseddwyr ar draws 

Cymru; 

• yr unig ddull o dalu hysbysiad cosb benodedig sy'n ofynnol yn benodol o dan y Rheoliadau yw 

taliad drwy'r post wedi'i gyfeirio i’r awdurdod lleol dan sylw, er bod llawer o awdurdodau lleol yng 

Nghymru wedi cau eu canolfannau cyswllt a gall fod ganddynt nifer gyfyngedig o staff yn 

gweithio yn eu swyddfeydd – er y gall awdurdodau gynnig talu dros y ffôn neu ar-lein, ac y 

gwnânt hynny yn ôl pob tebyg, byddai'n ddefnyddiol cyfeirio'n benodol at yr opsiynau hynny yn y 

Rheoliadau hyn, yn enwedig yn sgil yr angen i leihau'r rhesymau i berson adael ei gartref. 

10. Cymhariaeth â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cyfyngiadau) (Lloegr) 2020 

Efallai y bydd angen i’r Aelodau nodi bod rhai gwahaniaethau sylweddol rhwng y Rheoliadau hyn a 

Rheoliadau Lloegr.  Y gwahaniaethau sylweddol hynny yw: 

• yng Nghymru, dim ond unwaith y dydd y caiff person adael y man lle y mae'n byw ar gyfer 

ymarfer corff – nid oes terfyn tebyg yn Lloegr; 

• eglurir cwmpas aelod teulu agos mewn perthynas â phresenoldeb mewn angladdau yng 

Nghymru fel bod y cyfeiriad yn cynnwys partner, plentyn, llysblentyn neu blentyn maeth, neu 

riant, er nad yw’n debygol bod y rhain yn rhestr gynhwysfawr o aelodau teulu agos – nid oes 

geiriad eglurhaol tebyg mewn perthynas â Rheoliadau Lloegr, er nad yw’n debygol y bydd dull 

neu ddehongliad gwahanol rhwng pob set o reoliadau; 

• mae'r Rheoliadau hyn yn caniatáu'n benodol i ofalwr fynd i angladd gyda pherson y caniateir iddo 

fynd i'r angladd hwnnw fel arall – nid oes caniatâd penodol o'r fath o dan Reoliadau Lloegr; 

• nid yw Rheoliadau Lloegr yn cynnwys gofynion i gau a pheidio â mynd ar lwybrau cyhoeddus 

penodol a thir yn ystod cyfnod yr argyfwng; 

• nid yw Rheoliadau Lloegr yn cynnwys pŵer mynediad – gweler pwynt 8 uchod hefyd; 

• mae'r Rheoliadau hyn yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â thrin troseddau a gyflawnir gan 

bartneriaethau a chymdeithasau anghorfforedig – nid yw darpariaethau cyfatebol wedi'u cynnwys 

yn Rheoliadau Lloegr; 

• mae'r Rheoliadau hyn yn darparu disgresiwn i'r swm sy'n daladwy dan hysbysiad cosb benodedig 

gael ei ostwng os telir y swm o fewn 14 diwrnod – mae Rheoliadau Lloegr yn ei gwneud yn 

ofynnol i'r swm gael ei ostwng os caiff ei dalu yn ystod y cyfnod hwnnw – gweler pwynt 9 uchod 

hefyd; 

• mae Rheoliadau Lloegr yn darparu i'r swm sy'n daladwy dan hysbysiad cosb benodedig gael ei 

ddyblu ar gyfer trydydd hysbysiad cosb benodedig a rhai dilynol, hyd at £960. 

Gall y gwahaniaethau rhwng y ddwy set o reoliadau greu anghydraddoldeb i rai dinasyddion yng 

Nghymru, yn enwedig y rhai ar y ffin â Lloegr. 

Efallai y bydd angen i’r Aelodau geisio eglurhad gan Lywodraeth Cymru ynghylch y rhesymau dros y 

gwahaniaethau, neu rai o'r gwahaniaethau, rhwng y rheoliadau. 

 



 

 

Gwasanaethau Cyfreithiol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

15 Ebrill 2020 


