
 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnes) 

(Cymru) 2020 

Paratowyd y nodyn hwn ar gyfer Aelodau’r Cynulliad yn dilyn penderfyniadau’r Pwyllgor Busnes ar 27 

Mawrth 2020 a 3 Ebrill 2020 ynghylch delio, dros dro, ag offerynnau statudol a osodwyd gerbron y 

Cynulliad. 

Crynodeb 

Noder: Mae’r Rheoliadau hyn wedi’u dirymu gan reoliad 2(1) o Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Cyfyngiadau) (Cymru) 2020 (y Rheoliadau Cyfyngiadau Coronafeirws) a ddaeth i rym am 4pm ar 26 

Mawrth 2020. Fodd bynnag, mae’r Rheoliadau hyn yn parhau mewn grym mewn perthynas ag unrhyw 

drosedd a gyflawnwyd oddi tanynt cyn i'r Rheoliadau Cyfyngiadau Coronafeirws ddod i rym. 

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

i fynychder a lledaeniad coronafeirws syndrom anadlu aciwt 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), (4)(d), 45F(2) a 45P o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 

(Rheoli Clefyd) 1984 (Deddf 1984). Pwrpas y Rheoliadau hyn yw ei gwneud yn ofynnol i fusnesau sy’n 

gwerthu bwyd neu ddiod i’w bwyta ar y safle, a busnesau a restrir yn yr Atodlen, i gau er mwyn diogelu 

rhag y risgiau i iechyd y cyhoedd sy’n deillio o coronafeirws.   

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn darparu mewn perthynas â throseddau a chosbau sy’n ymwneud â 

thorri’r gofyniad i gau adeilad yn ystod yr argyfwng. Mae’r Rheoliadau yn darparu pwerau ar wahân 

mewn perthynas â gorfodi cyfyngiadau ac erlyn.  

Gweithdrefn 

Gweithdrefn “gwneud cadarnhaol”: mae’r Rheoliadau eisoes wedi cael eu gwneud, ond mae angen i’r 

Cynulliad eu cymeradwyo er mwyn iddynt aros mewn grym am fwy na 28 diwrnod. 

Mae’r Rheoliadau bellach wedi’u dirymu gan y Rheoliadau Cyfyngiadau Coronafeirws.  

Pwyntiau Ychwanwegol i Nodi 

Nodwyd y pwynt canlynol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. 

1. Cyhoeddi cyfarwyddyd pan nad oes angen y cyfyngiadau mwyach 

 

Nodwn fod rheoliad 2(7) o’r Rheoliadau hyn yn darparu bod yn rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi 

cyfarwyddyd, 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.  

 

Oherwydd natur yr amgylchiadau brys y darperir ar eu cyfer gan Ddeddf 1984, rhagwelir rhoi caniatâd o’r 

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

 

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’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 yn unol â rheoliad 5. 

 

Gwasanaethau Cyfreithiol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

7 Ebrill 2020 

 

 

 

 

 

  


