
 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau 

Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (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: ers 26 Mawrth 2020, mae'r Rheoliadau hyn wedi'u dirymu gan Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud mewn ymateb i'r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 

cyhoedd o ganlyniad i fynychder a lledaeniad coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2) 

sy'n achosi'r clefyd a adwaenir fel COVID-19 neu "coronafeirws". 

Gwneir y Rheoliadau o dan adran 45C(1), (3)(c), (4)(d), 45F(2) a 45P o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 

Clefyd) 1984 (Deddf 1984).  Mae Deddf 1984 a’r rheoliadau a wnaed oddi tani yn darparu fframwaith 

deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng Nghymru a Lloegr.  Mae Rhan 2A o Ddeddf 1984 yn darparu 

sylfaen gyfreithiol i ddiogelu’r cyhoedd rhag bygythiadau sy'n deillio o glefyd heintus. 

Rhaid i berson sy’n gyfrifol am redeg busnes a restrir yn Rhan 1 o’r Atodlen beidio â rhedeg y busnes 

hwnnw.  Y busnesau y mae'n rhaid iddynt gau yw safleoedd carafanau gwyliau, safleoedd gwersylla, 

arcêdau difyrion a chanolfannau chwarae dan do.  Rhaid i Weinidogion Cymru adolygu’r angen am y 

cyfyngiadau bob 28 diwrnod.  Cyn gynted ag y bydd Gweinidogion Cymru yn ystyried nad oes angen y 

cyfyngiadau mwyach i atal, i ddiogelu rhag, i reoli neu i ddarparu ymateb iechyd y cyhoedd i fynychder 

neu ledaeniad haint yng Nghymru â’r coronafeirws, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi cyfarwyddyd.  

Gellir cosbi unigolyn sy'n mynd yn groes i'r gofyniad i roi'r gorau i redeg busnes yn groes i'r Rheoliadau 

hyn ar gollfarn ddiannod trwy ddirwy ddiderfyn. 

Mae'r Rheoliadau hefyd yn gosod dyletswydd, at yr un diben, ar awdurdodau lleol, awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gau llwybrau troed a thir 

mynediad cyhoeddus yng Nghymru erbyn 12:00pm ar 25 Mawrth 2020.  Mae'r gofyniad yn gymwys i'r 

llwybrau troed a'r tir mynediad y mae’r awdurdod perthnasol yn ystyried (a) sydd â thuedd i niferoedd 

mawr o bobl yn ymgasglu arnynt neu i fod yn agos at ei gilydd arnynt, neu (b) mae'r defnydd ohono'n 

peri risg uchel fel arall i fynychder neu ymlediad haint yn ei ardal gyda'r coronafeirws.   Diben y cyfyngiad 

yw atal nifer fawr o bobl rhag ymgynnull neu fod yn agos at ei gilydd.  Mae'n ofynnol i'r awdurdod 

perthnasol gyhoeddi rhestr o'r llwybrau troed neu dir mynediad sydd wedi cau ar wefan. 

Daw’r Rheoliadau hyn i ben ar ddiwedd y cyfnod o chwe mis sy’n dechrau ar y diwrnod y deuant i rym. 

Mae Gweinidogion Cymru o'r farn bod y cyfyngiadau a’r gofynion a osodir gan y Rheoliadau yn gymesur 

â'r hyn y maent yn ceisio'i gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 

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


 

Gweithdrefn 

Gweithdrefn “gwneud cadarnhaol”: gwnaed y Rheoliadau am 10:00pm ar 23 Mawrth 2020 cyn cael eu 

gosod (o dan y weithdrefn frys y darperir ar ei chyfer yn Neddf 1984), ac maent yn ddarostyngedig i 

gymeradwyaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru o fewn 28 diwrnod o gael eu gwneud.   

Mae’r Rheoliadau bellach wedi’u dirymu gan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 

(Cymru) 2020 

Pwyntiau Ychwanwegol i Nodi 

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

1. Amseriad gosod gerbron y Cynulliad 

 

Daeth y Rheoliadau hyn i rym ar 24 Mawrth am 12:00pm, ond cawsant eu gosod ar ôl yr amser hwn 

(4:55pm ar 24 Mawrth).  Ni roddwyd unrhyw hysbysiad mewn perthynas â'r oedi hwn i egluro pam na 

ellid bod wedi gosod y Rheoliadau hyn cyn iddynt ddod i rym.  Fodd bynnag, yn yr amseroedd digynsail 

hyn, derbynnir bod Llywodraeth Cymru yn gweithio dan bwysau eithafol. 

 

2. Iawnderau Dynol 

 

Nodwn, oherwydd natur y mesurau y darperir ar eu cyfer gan y Rheoliadau hyn, ei bod yn ymddangos 

bod yr Erthyglau canlynol o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yn cael eu defnyddio:  Erthygl 8 – 

yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol; Erthygl 11 – rhyddid i ymgynnull a chymdeithasu; ac Erthygl 1 

o'r Protocol Cyntaf – gwarchod eiddo.  Mae pob un o'r rhain yn hawliau amodol, sy'n caniatáu i 

Weinidogion Cymru ymyrryd ag arfer yr hawliau os oes angen mewn cymdeithas ddemocrataidd er budd 

diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd. 

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

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. 

 

Gwasanaethau Cyfreithiol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

7 Ebrill 2020 

 

 

 

 

 

  


