
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 28 Mehefin 2021 

Amser: 10.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddIsDdeddfwriaeth@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod anffurfiol (10.00-10.30) 

 

1 Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22 

10.30   

2 Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon 

10.35   

3 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

10.35-10.45   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

3.1 SL(6)013 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: 

Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021  

 (Tudalennau 1 - 21) 

LJC(6)-03-21 – Papur 1 – Adroddiad 

LJC(6)-03-21 – Papur 2 – Rheoliadau 

LJC(6)-03-21 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-03-21 - Papur 4 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 14 

Mehefin 2021 

Offerynnau Cyfansawdd y Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

3.2 SL(6)012 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 

(Rhif 2) 2021  

 (Tudalennau 22 - 35) 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

LJC(6)-03-21 – Papur 5 – Adroddiad 

LJC(6)-03-21 – Papur 6 – Rheoliadau 

LJC(6)-03-21 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol 

3.3 SL(6)014 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021  

 (Tudalennau 36 - 56) 

LJC(6)-03-21 – Papur 8 – Adroddiad 

LJC(6)-03-21 – Papur 9 – Rheoliadau 

LJC(6)-03-21 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-03-21 - Papur 11 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 18 Mehefin 2021 

 

4 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn 

flaenorol. 

10.45-10.50   

4.1 SL(6)008 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, 

Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) 

(Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021  

 (Tudalennau 57 - 60) 

LJC(6)-03-21 – Papur 12 – Adroddiad 

LJC(6)-03-21 - Papur 13 - Ymateb Llywodraeth Cymru 



   
 

 

SL(6)013 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 
(Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth 
Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae Adran 81 o Ddeddf y Coronafeirws 2020 (“Deddf 2020”) ac Atodlen 29 iddi yn darparu 
gwarchodaeth rhag troi allan drwy gynyddu’r cyfnod hysbysu y mae’n rhaid i landlord ei roi i 
denant wrth adennill meddiant. Mae’r Rheoliadau hyn yn estyn tan 30 Medi 2021 (o'r terfyn 
amser blaenorol sef 30 Mehefin 2021) y cyfnod pan fydd yn rhaid rhoi mwy o hysbysiad i 
denantiaid, a bydd hyn yn berthnasol i  denantiaid sy'n cael tenantiaethau o dan Ddeddf 
Rhenti 1977 a Deddfau Tai 1985, 1988 a 1996.  

Yn benodol, mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 29 i Ddeddf 2020 ("Atodlen 29"). Mae 
Atodlen 29 yn addasu darpariaethau statudol amrywiol, sy'n ymwneud â hysbysiadau y mae 
angen eu rhoi er mwyn ceisio adennill meddiant o anheddau, yn ystod "y cyfnod perthnasol" 
(fel y diffinnir “the relevant period” ym mharagraff 1(1) o'r Atodlen honno). Roedd 
Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Sicr a Thenantiaethau Byrddaliadol 
Sicr, Estyn Cyfnodau Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/778 (Cy. 172)) ac yn 
rhannol, Reoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag 
Troi Allan) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/1044 (Cy. 233)), yn diwygio’r addasiadau a wneir gan 
Atodlen 29.  Roedd y ddarpariaeth a wneir gan Atodlen 29 i ddod i ben yn wreiddiol ar 30 
Medi 2020 (ar ddiwedd y cyfnod perthnasol). Roedd rheoliad 3 o O.S. 2020/1044 (Cy. 233) yn 
diwygio paragraff 1(1)(b)(ii) o’r diffiniad o’r cyfnod perthnasol fel bod Atodlen 29 yn cael 
effaith o ran Cymru hyd at 31 Mawrth 2021. Roedd rheoliad 2 o Reoliadau Deddf y 
Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) 
(Cymru) 2021 (O.S. 2021/377 (Cy. 118)) yn diwygio paragraff 1(1)(b)(ii) o’r diffiniad o’r cyfnod 
perthnasol ymhellach fel bod Atodlen 29 yn cael effaith, o ran Cymru, hyd at 30 Mehefin 
2021. Mae rheoliad 2 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio paragraff 1(1)(b)(ii) ymhellach fel bod 
Atodlen 29 yn cael effaith, o ran Cymru, hyd at 30 Medi 2021.  

Gweithdrefn 

Penderfyniad negyddol.   

Gall y Senedd ddirymu’r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y 
cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 
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Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd 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 Senedd 

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod wedi’i thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio 
rhwng y dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y 
daw'r offeryn i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Julie James AS, 
y Gweinidog Newid Hinsawdd, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 17 Mehefin 2021.  Yn 
benodol, nodwn yr hyn a ganlyn yn y llythyr: 

"Yng ngoleuni parhad y pandemig, a’r ansicrwydd sydd hefyd yn parhau o ran effaith yr 
amrywiolion newydd sydd wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar, mae Gweinidogion Cymru 
wedi dod i’r casgliad bod angen brys o hyd i sicrhau bod cyn lleied â phosibl o denantiaid 
mewn perygl o gael eu troi allan o’u cartrefi.  Bydd hyn yn helpu i gyfyngu ar y 
Coronafeirws, lleihau’r baich ar staff rheng flaen, a sicrhau bod tenantiaid yn cael 
cymorth priodol. Mae’r Rheoliadau’n gwneud cyfraniad pwysig tuag at ddiwallu’r angen 
brys hwnnw. Er mwyn sicrhau bod darpariaethau Atodlen 29 yn parhau i fod yn gymwys 
ar ôl 30 Mehefin, daw'r Rheoliadau i rym ar 30 Mehefin.” 

2. 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 Senedd 

Mae hawliau landlordiaid o dan Erthygl 1 o Brotocol 1 o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol (“A1P1”) yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. Mae'r Pwyllgor yn nodi na fydd y 
Rheoliadau ond yn estyn y cyfnod perthnasol am gyfnod penodedig (hyd at 30 Medi 2021). 

Rydym yn nodi cyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau 
dynol. Yn benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

Ym mharagraff 4.4, nodir: “dylai parhau â’r cyfnodau hysbysu hirach olygu bod llai o 
bobl yn cael eu troi allan a dod yn ddigartref, neu fod llai o bobl mewn perygl o gael eu 
troi allan a dod yn ddigartref. Os daw rhywun yn ddigartref, mae’n bosibl y bydd yn fwy 
agored i niwed o ganlyniad i’r feirws ac y bydd yn fwy tebygol o’i ledaenu (“cyfyngu ac 
arafu’r feirws”).  

Ers i’r cyfnod perthnasol gael ei ymestyn ddiwethaf, gwelwyd gwelliannau sylweddol a 
chyson mewn perthynas â’r feirws, ac nid yw’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn 
parhau i fod yn argyfyngus yn yr un ffordd bellach.  Mae cyfradd y feirws o fewn y 
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gymuned erbyn hyn yn golygu bod gohirio troi pobl allan yn annhebygol ar hyn o bryd 
o chwarae rôl fawr yn nhrosglwyddiad y feirws. Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae cryn 
ansicrwydd o hyd o ran y llwybr y mae’r pandemig am ei gymryd ac, yn benodol, o ran 
yr amrywiolion newydd.  A chyfraddau’r achosion yn cynyddu yn yr Alban ac yn Lloegr, 
ymddengys bod trydedd don yn bosibl yng Nghymru gan fod y dystiolaeth gyfredol yn 
awgrymu bod yr amrywiolyn Delta diweddaraf yn fwy trosglwyddadwy nag amrywiolyn 
Alpha, sef y prif amrywiolyn cyn hynny. 

Mae’r ansicrwydd hwn yn ymwneud â throsglwyddadwyedd yr amrywiolion newydd, 
ond yn bwysicach, effeithiolrwydd tebygol y brechlynnau cyfredol o ran atal salwch 
difrifol a’r nifer a gymerir i’r ysbyty yn eu sgil. Er bod lefel uchel o optimistiaeth ar hyn 
o bryd ynghylch effeithiolrwydd y brechlynnau o hyd, ni fydd modd bod yn sicr am beth 
amser eto. Ymddengys bod dau ddos yn diogelu yn erbyn amrywiolyn Delta lawer yn 
well nag un dos, ac felly, i lawer o’r boblogaeth ar hyn o bryd, dim ond i ryw bwynt y 
maent wedi’u diogelu rhag yr haint. Yn y cyfamser, mae’r feirws yn dal i fod yn 
fygythiad i iechyd y cyhoedd, a fyddai’n cynyddu’n sylweddol pe bai ton sydyn o 
achosion o droi pobl allan o’u cartrefi, a chynnydd mewn digartrefedd o ganlyniad i 
hynny, yn digwydd ar yr un pryd â thon newydd o achosion o’r feirws, neu glystyrau 
mewn ardaloedd penodol. O dan yr amgylchiadau hyn, ystyrir ei bod yn gymesur 
parhau i weithredu i gyfyngu ar y perygl o gynnydd sydyn yn yr achosion o droi pobl 
allan o’u cartrefi er mwyn parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd." 

Gan ystyried y sylwadau uchod, mae'r Pwyllgor yn nodi bod cyfyngiadau eisoes wedi'u gosod 
ar Landlordiaid am gyfnod sylweddol o amser. Roedd y cyfyngiadau a gynhwyswyd yn 
wreiddiol yn Neddf y Coronafeirws ym mis Ebrill 2020 wedi’u gosod ar landlordiaid hyd at 30 
Medi 2020. Er yr ystyriwyd ei bod yn gymesur ymestyn y "cyfnod perthnasol" ar ddau 
achlysur blaenorol oherwydd y pandemig, mae'r amgylchiadau wedi newid yn sylweddol ers 
hynny ac adlewyrchwyd hyn gan ddeddfwriaeth sydd wedi lleihau'r lefel rhybudd ledled 
Cymru gyfan i lefel rhybudd 2. Mae’r cyfyngiadau wedi'u llacio mewn sawl sector yn sgil 
hynny. Er enghraifft, yn y diwydiant hamdden, mae sinemâu yn cael agor erbyn hyn. Mae 
canolfannau chwarae meddal a champfeydd ar agor. A all Llywodraeth Cymru gyfiawnhau'r 
cyfyngiadau estynedig ar Landlordiaid, tra bod y cyfyngiadau wedi'u codi mewn meysydd 
eraill? Yn y Memorandwm Esboniadol, mae Llywodraeth Cymru yn nodi: “Mae cyfradd y 
feirws o fewn y gymuned erbyn hyn yn golygu bod gohirio troi pobl allan yn annhebygol ar 
hyn o bryd o chwarae rôl fawr yn nhrosglwyddiad y feirws.”  Yn sgil y sylwadau hyn yn y 
Memorandwm Esboniadol, a all Llywodraeth Cymru roi unrhyw dystiolaeth i'r Pwyllgor sy'n 
dangos bod troi tenantiaid allan yn peri mwy o risg i iechyd na chaniatáu i ddinasyddion 
gymryd rhan a mynychu lleoliadau eraill lle y mae’r cyfyngiadau wedi'u codi. Mae'r Pwyllgor 
o'r farn bod angen tystiolaeth o'r fath i ddangos bod y dull a gymerir yn parhau i fod yn 
gymesur ar sail hawliau dynol. 

3. 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 Senedd 
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Mae'r Pwyllgor yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried opsiynau eraill cyn penderfynu 
estyn y cyfyngiadau presennol am dri mis arall. Mae Opsiwn B yn y Memorandwm 
Esboniadol yn ystyried y posibilrwydd o gymryd camau mwy graddol a chymesur mewn 
perthynas â landlordiaid o ystyried bod y darlun cyffredinol o ran iechyd y cyhoedd wedi 
gwella. 

Ym mharagraff 6.7, nodir fel a ganlyn:  

 "...gan gydnabod bod y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd wedi gwella, gellid dadlau ei 
bod yn briodol dechrau cwtogi’r cyfnodau hysbysu yn nes i’r hyn oeddent cyn Covid. O 
dan yr opsiwn hwn, felly, byddai’r rheoliadau sy’n ymestyn y cyfnod perthnasol hefyd yn 
cwtogi’r cyfnodau hysbysu o’r chwe mis presennol i bedwar mis. Yn achos hysbysiadau a 
roddir o dan adran 21 o Ddeddf Tai 1988, y man canol rhwng y cyfnod hysbysu 
presennol o chwe mis a’r cyfnod cyn y coronafeirws o ddau fis fyddai hyn.  Er y byddai 
hyn yn dal i olygu bod hysbysiad a roddid ym mis Mehefin yn dod i ben ar ôl hysbysiad a 
roddid ym mis Gorffennaf, byddai’n lleihau graddau’r gwahaniaeth yn sylweddol ac yn 
golygu bod y broses o fynd yn ôl i gyfnodau hysbysu cyn Covid o fis Medi ymlaen yn 
digwydd yn fwy graddol." 

Mae'r Pwyllgor yn nodi bod Lloegr wedi defnyddio dull mwy graddol (nad yw’n annhebyg i'r 
opsiwn uchod) i ystyried y gwelliannau o ran y risgiau i iechyd y cyhoedd ac i gynnig ateb 
cymesur i'r ffordd y gall landlordiaid droi eu tenantiaid allan. Mae'r ddeddfwriaeth 
(Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi 
Allan) (Diwygio) (Lloegr) (Rhif 2) 2021) yn cyflwyno dull graddol. Mae'r Rheoliadau yn Lloegr 
wedi'u drafftio mewn ffordd sy'n lleihau’r cyfnodau rhybudd yn raddol o chwe mis i ddeufis 
neu bedwar mis yn dibynnu ar yr amgylchiadau ac a oes bai ar y tenant neu a ydynt yn 
achosion o droi allan heb fai. Nodir yn y Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau yn 
Lloegr: “this is to ensure that the measures remain proportionate to the public health risks, and 
to mitigate the risk of a cliff-edge in protections that could encourage a spike in possession 
claims and create pressures for public services.” 

Mae'r Pwyllgor yn nodi'r opsiynau a'r rhesymau a roddir yn y Memorandwm Esboniadol a 
hoffai i Lywodraeth Cymru ymhelaethu ar y dull deddfwriaethol a gymerir yn y Rheoliadau 
hyn a chyfiawnhau’r dull hwnnw. Yn benodol, a all Llywodraeth Cymru egluro pam na wnaeth 
ddefnyddio dull graddol tebyg i'r un yn Lloegr. 

4. 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 Senedd 

Nodwn na chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“O ganlyniad i'r argyfwng, nid yw wedi bod yn bosibl cynnal unrhyw ymgynghoriad ar 
y Rheoliadau hyn ac nid oes gofyniad statudol i wneud hynny.  Fodd bynnag, mae gan 
Lywodraeth Cymru gysylltiadau cadarn â rhanddeiliaid o bob rhan o’r sector tai; mae 
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cyrff sy’n cynrychioli landlordiaid wedi ymgysylltu’n anffurfiol ar ddiben ac effaith y 
Rheoliadau hyn." 

5. 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 Senedd 

Mae'r Pwyllgor yn nodi nad oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi ei baratoi ar gyfer y 
Rheoliadau hyn a bod y Memorandwm Esboniadol yn nodi’r canlynol: 

“Mae argyfwng COVID-19 a'r brys i baratoi’r Rheoliadau hyn yn golygu nad oedd hi'n 
bosibl paratoi Asesiad Effaith Rheoleiddiol meintioledig.” 

6. 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 Senedd. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn estyn y cyfnod o amser (tua 12 wythnos) pan fydd landlord yn 
ddarostyngedig i'r cyfnodau hysbysu estynedig y mae'n rhaid eu rhoi er mwyn ceisio adennill 
meddiant o'u heiddo, a bydd y cyfnodau estynedig hynny'n gymwys pan fo landlord yn 
dymuno ceisio adennill meddiant am nad yw’r tenant wedi talu’r rhent. Mae'r Rheoliadau 
hyn, ynghyd â'r darpariaethau a wnaed gan Reoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth 
Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws*) 2021 a Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd 
(Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws*) 2021 (sy'n atal, ac eithrio 
mewn amgylchiadau penodedig, bod yn bresennol mewn tŷ annedd at ddiben gweithredu 
gwarant meddiant neu ddanfon hysbysiad troi allan), yn golygu y bydd landlordiaid wedi 
bod yn destun nifer o gyfyngiadau o ran adennill meddiant am gyfnod sylweddol o amser. 
Gall hyn arwain at anawsterau ariannol i rai landlordiaid yn y sector rhentu preifat, yn 
enwedig landlordiaid ar raddfa fach a allai ddibynnu ar eu hincwm rhent i dalu am daliadau 
morgais neu fel eu hunig ffynhonnell incwm. O ystyried na fu ymgynghoriad ffurfiol nac 
asesiad effaith rheoleiddiol trylwyr, pa gamau, os o gwbl, y mae Llywodraeth Cymru wedi'u 
cymryd i liniaru effeithiau economaidd y Rheoliadau hyn ar Landlordiaid? 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pwyntiau 2, 3 a 6 o ran rhinweddau. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
23 Mehefin 2021  
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 708 (Cy. 178) 

TAI, CYMRU 

Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 

2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn 

Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi 

Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 29 i 

Ddeddf y Coronafeirws 2020 (“Atodlen 29”). 

Mae Atodlen 29 yn addasu darpariaethau statudol 

amrywiol, sy’n ymwneud â hysbysiadau y mae angen 

eu rhoi er mwyn ceisio adennill meddiant o anheddau, 

yn ystod y cyfnod perthnasol (fel y diffinnir “the 

relevant period” gan baragraff 1(1) o’r Atodlen 

honno). 

Roedd Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 

(Tenantiaethau Sicr a Thenantiaethau Byrddaliadol 

Sicr, Estyn Cyfnodau Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 

2020 (O.S. 2020/778 (Cy. 172)), ac yn rhannol, 

Reoliadau Deddf y Coronafeirws 2020  (Tenantiaethau 

Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 

2020 (O.S. 2020/1044 (Cy. 233)), yn diwygio’r 

addasiadau a wneir gan Atodlen 29. 

Roedd y ddarpariaeth a wneir gan Atodlen 29 i ddod 

i ben yn wreiddiol ar 30 Medi 2020 (ar ddiwedd y 

cyfnod perthnasol). Roedd rheoliad 3 o O.S. 

2020/1044 (Cy. 233) yn diwygio paragraff 1(1)(b)(ii) 

o’r diffiniad o’r cyfnod perthnasol fel bod Atodlen 29 

yn cael effaith o ran Cymru hyd at 31 Mawrth 2021. 

Roedd rheoliad 2 o Reoliadau Deddf y Coronafeirws 

2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod 

Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2021 (O.S. 

2021/377 (Cy. 118)) yn diwygio paragraff 1(1)(b)(ii) 

o’r diffiniad o’r cyfnod perthnasol ymhellach fel bod 

Atodlen 29 yn cael effaith, o ran Cymru, hyd at 30 

Mehefin 2021. 

Mae rheoliad 2 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

paragraff 1(1)(b)(ii) ymhellach fel bod Atodlen 29 yn 

cael effaith (fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2020/778 (Cy. 
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172) ac wedi hynny gan O.S. 2020/1044 (Cy. 233)), o 

ran Cymru, hyd at 30 Medi 2021. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 708 (Cy. 178) 

TAI, CYMRU 

Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 

2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn 

Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi 

Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021 

Gwnaed 15 Mehefin 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru 17 Mehefin 2021 

Yn dod i rym 30 Mehefin 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan 

baragraffau 1(2) a 14(1) o Atodlen 29 i Ddeddf y 

Coronafeirws 2020(1). 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Deddf 

y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn 

Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) 

(Cymru) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 30 Mehefin 

2021. 

Estyn y cyfnod perthnasol yn Atodlen 29 i Ddeddf y 

Coronafeirws 2020 

2. Ym mharagraff 1(1)(b)(ii) o Atodlen 29 i Ddeddf 

y Coronafeirws 2020(2) (ystyr “the relevant period” o 

ran Cymru), yn lle “30 June 2021” rhodder “30 

September 2021”. 

                                                                               
(1) 2020 p. 7. Mae’r pwerau a roddir gan baragraffau 1(2) a 

14(1) o Atodlen 29 i Ddeddf y Coronafeirws 2020 yn 
arferadwy gan y “relevant national authority”. Gweinidogion 
Cymru yw’r awdurdod cenedlaethol perthnasol o ran Cymru 
(gweler paragraff 1(3) o Atodlen 29 i’r Ddeddf honno). 

(2) Fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2020/1044 (Cy. 233) ac O.S. 
2021/377 (Cy. 118). 
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Julie James 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd, un o Weinidogion 

Cymru 

15 Mehefin 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 
(Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod y Gwarchodaeth rhag Troi Allan) 
(Rhif 2) (Cymru) 2021 
 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Adran Addysg a Gwasanaethau 
Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, ac fe’i gosodir gerbron Senedd Cymru ar y cyd 
â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1.  
 
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 
(Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod y Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 
2) (Cymru) 2021.  
 
Julie James 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
17 Mehefin 2021 
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1. Disgrifiad 
 
1.1 Mae Adran 81 ac Atodlen 29 i Ddeddf y Coronafeirws 2020 (“Deddf 2020”) 

yn darparu amddiffyniad rhag troi allan drwy gynyddu’r cyfnod hysbysu y 
mae’n rhaid i landlord ei roi i denant wrth geisio meddiant. Mae’r Rheoliadau 
hyn yn ymestyn tan 30 Medi 2021 (o'r dyddiad terfynu blaenorol sef 30 
Mehefin 2021) y cyfnod (“y cyfnod perthnasol”) pan fydd yn rhaid rhoi mwy 
o rybudd i denantiaid sy'n cael tenantiaethau o dan Ddeddf Rhenti 1977 a 
Deddfau Tai 1985, 1988 a 1996. 
 

2. Materion o ddiddordeb arbennig i Senedd Cymru 

 
2.1  Mae angen brys i sicrhau bod y cyfnod perthnasol yn cael ei ymestyn y tu 

hwnt i 30 Mehefin. Rhaid cadw nifer y bobl sydd mewn perygl 
uniongyrchol o gael eu troi allan o’u cartrefi yn isel, er mwyn parhau i 
gyfrannu at yr ystod o fesurau sydd ar waith er mwyn ymateb i effeithiau’r 
pandemig sy’n parhau. Felly, daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 30 Mehefin 
2021 er mwyn sicrhau nad oes bwlch yn y gwarchodaeth a roddir i 
denantiaid, sy’n golygu nad ydynt yn dilyn y confensiwn na ddylai 
Rheoliadau ddod i rym am o leiaf 21 diwrnod ar ôl eu gosod. Mae'r 
penderfyniad i estyn y cyfnod perthnasol wedi'i wneud ar fyr rybudd mewn 
ymateb i sefyllfa sy'n dal i esblygu'n gyflym, ac yng ngoleuni’r ansicrwydd 
sy’n parhau o ran effaith amrywiolion newydd y feirws. Mae gwneud y 
penderfyniad ar fyr rybudd wedi bod yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y 
mesurau a gymerwyd i fynd i'r afael ag effeithiau'r pandemig yn 
cydweddu'n briodol. Felly ni fu'n bosibl cydymffurfio â chonfensiwn y 21 
diwrnod. 

  
2.2 Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, (fel y’i 

mewnosodwyd gan Atodlen 10 paragraff 3 Deddf Llywodraeth Cymru 
2006), hysbyswyd y Llywydd y daw’r Rheoliadau i rym lai nag 21 diwrnod 
ar ôl dyddiad eu gosod. 

 
2.3 Er bod y Rheoliadau hyn yn berthnasol yn y dyfodol (hy ar y dyddiad y 

daw’r diwygiadau i rym, neu ar ôl hynny) mae elfen ôl-weithredol yn 
perthyn i’r Rheoliadau hyn oherwydd bod y cyfnodau hysbysu mewn 
tenantiaethau presennol yn cael eu newid dros dro. Fodd bynnag, bydd y 
cyfnod hysbysu estynedig yn berthnasol i hysbysiadau a gyflwynir ar y 
dyddiad y daw'r Rheoliadau hyn i rym, neu ar ôl hynny. 

3. Y cefndir deddfwriaethol 
 

3.1 Gwneir y Rheoliadau hyn o dan baragraffau 1(2) a 14(1)(a) o Atodlen 29 i 
Ddeddf y Coronafeirws 2020 ("Deddf 2020").  

 
3.2 Mae Adran 81 ac Atodlen 29 i Ddeddf 2020 yn oedi pa bryd y caiff 

landlordiaid droi tenantiaid allan, naill ai drwy ddiwygio'r cyfnod hysbysu y 
mae'n rhaid i landlord ei roi i denant neu, mewn rhai achosion, creu 
gofyniad hysbysu lle nad oes gofyniad o'r fath yn bodoli ar hyn o bryd.  
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Mae hysbysiadau a gyflwynir mewn cysylltiad â thenantiaethau 
gwarchodedig, tenantiaethau statudol, tenantiaethau diogel, tenantiaethau 
sicr, tenantiaethau byrddaliadol sicr, tenantiaethau rhagarweiniol a 
thenantiaethau isradd yn ystod y cyfnod perthnasol yn rhwym wrth gyfnod 
hysbysu estynedig. Mae’n bosibl i’r “awdurdod cenedlaethol perthnasol” 
(sy’n golygu Gweinidogion Cymru mewn perthynas â Chymru) estyn y 
cyfnod perthnasol, sydd i fod i ddod i ben ar 30 Mehefin 2021, dan bŵer a 
nodir ym mharagraff 1(2) o Atodlen 29.   

  
3.3 Mae Atodlen 29 yn berthnasol i bob landlord sydd wedi rhoi tenantiaeth o 

dan Ddeddf Rhenti 1977 a Deddfau Tai 1985, 1988 ac 1996. Yn dilyn 
diwygiadau a wnaed i Atodlen 29 i Ddeddf 2020 gan Reoliadau Deddf y 
Coronafeirws (Tenantiaethau Sicr a Thenantiaethau Byrddaliadol Sicr, 
Estyn Cyfnodau Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 2020, a Rheoliadau Deddf y 
Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth rhag Troi 
Allan) (Cymru) 2020, mae angen chwe mis o rybudd ar hyn o bryd ar 
gyfer y rhan fwyaf o hysbysiadau a gyflwynir mewn perthynas â 
thenantiaethau gwarchodedig; tenantiaethau statudol; tenantiaethau 
diogel; tenantiaethau sicr; tenantiaethau byrddaliadol sicr; tenantiaethau 
rhagarweiniol; a thenantiaethau isradd. Ar gyfer pob tenantiaeth lle mae'r 
sail neu'r rheswm dros roi hysbysiad yn ymwneud ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol neu drais domestig, mae’r cyfnodau hysbysu bellach 
fel yr oeddent cyn y coronafeirws. 

  
3.4 Mae paragraff 14(1)(a) Atodlen 29 yn datgan y caiff rheoliadau a wnaed dan 

Atodlen 29... “gael eu harfer fwy nag unwaith”. Mae paragraff 14(3) yn 

datgan bod offeryn statudol sy’n cynnwys rheoliadau Gweinidogion Cymru 
o dan baragraff 1 yn ddarostyngedig i’w ddirymu yn unol â phenderfyniad 
gan y Senedd (hy y weithdrefn penderfyniad negyddol). 

 

4. Diben y ddeddfwriaeth a'r effaith y bwriedir iddi ei chael 

 

4.1  Mae’r Rheoliadau’n diwygio Atodlen 29 i Ddeddf 2020 er mwyn sicrhau 
bod tenantiaethau, tan 30 Medi 2021, yn rhwym wrth gyfnod hysbysu o 
chwe mis ar gyfer terfynu’r denantiaeth, ac eithrio pan fydd y rheswm dros 
geisio terfynu’r denantiaeth yn ymwneud ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol neu drais domestig.  

 

4.2 O edrych ar y dystiolaeth sydd ar gael, mae graddfa’r niferoedd a gaiff eu 
troi allan o’r sector rhentu preifat yn debygol o fod yn sylweddol. Heb 
gyfnod hirach i gynnig cefnogaeth, mynd i’r afael ag ôl-ddyledion rhent, ac 
i landlordiaid a thenantiaid baratoi ar gyfer y troi allan posibl, gallai 
awdurdodau lleol ei chael yn anodd bodloni’r galw am lety dros dro, a allai 
olygu ein bod yn gweld nifer fawr o bobl yn cysgu allan. 

 

4.3 Yng ngoleuni’r uchod, nod yr estyniad i’r cyfnod perthnasol yw cefnogi tri o 
nodau trosfwaol Deddf 2020, sef: 
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• cyfyngu ac arafu’r feirws 

• lleihau’r baich ar staff rheng flaen; 

• cefnogi pobl. 

4.4 Mae’n gwneud hyn drwy: 

 
 

• Lleihau digartrefedd - dylai parhau â’r cyfnodau hysbysu hirach olygu 
bod llai o bobl yn cael eu troi allan a dod yn ddigartref, neu fod llai o bobl 
mewn perygl o gael eu troi allan a dod yn ddigartref. Os daw rhywun yn 
ddigartref, mae’n bosibl y bydd yn fwy agored i niwed o ganlyniad i’r 
feirws ac y bydd yn fwy tebygol o’i ledaenu (“cyfyngu ac arafu’r feirws”).  
 
Ers i’r cyfnod perthnasol gael ei ymestyn ddiwethaf, gwelwyd 
gwelliannau sylweddol a chyson mewn perthynas â’r feirws, ac nid yw’r 
sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn parhau i fod yn argyfyngus yn yr un 
ffordd bellach. Mae cyfradd y feirws o fewn y gymuned erbyn hyn yn 
golygu bod gohirio troi pobl allan yn annhebygol ar hyn o bryd o chwarae 
rôl fawr yn nhrosglwyddiad y feirws. Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae 
cryn ansicrwydd o hyd o ran y llwybr y mae’r pandemig am ei gymryd ac, 
yn benodol, o ran yr amrywiolion newydd. A chyfraddau’r achosion yn 
cynyddu yn yr Alban ac yn Lloegr, ymddengys bod trydedd don yn bosibl 
yng Nghymru gan fod y dystiolaeth gyfredol yn awgrymu bod yr 
amrywiolyn Delta diweddaraf yn fwy trosglwyddadwy nag amrywiolyn 
Alpha, sef y prif amrywiolyn cyn hynny. 
 
Mae’r ansicrwydd hwn yn ymwneud â throsglwyddadwyedd yr 
amrywiolion newydd, ond yn bwysicach, effeithiolrwydd tebygol y 
brechlynnau cyfredol o ran atal salwch difrifol a’r nifer a gymerir i’r ysbyty 
yn eu sgil. Er bod lefel uchel o optimistiaeth ar hyn o bryd ynghylch 
effeithiolrwydd y brechlynnau o hyd, ni fydd modd bod yn sicr am beth 
amser eto. Ymddengys bod dau ddos yn diogelu yn erbyn amrywiolyn 
Delta lawer yn well nag un dos, ac felly, i lawer o’r boblogaeth ar hyn o 
bryd, dim ond i ryw bwynt y maent wedi’u diogelu rhag yr haint. Yn y 
cyfamser, mae’r feirws yn dal i fod yn fygythiad i iechyd y cyhoedd, a 
fyddai’n cynyddu’n sylweddol pe bai ton sydyn o achosion o droi pobl 
allan o’u cartrefi, a chynnydd mewn digartrefedd o ganlyniad i hynny, yn 
digwydd ar yr un pryd â thon newydd o achosion o’r feirws, neu glystyrau 
mewn ardaloedd penodol. O dan yr amgylchiadau hyn, ystyrir ei bod yn 
gymesur parhau i weithredu i gyfyngu ar y perygl o gynnydd sydyn yn yr 
achosion o droi pobl allan o’u cartrefi er mwyn parhau i ddiogelu iechyd y 
cyhoedd. 

 
 

 

• Llai o bwysau ar wasanaethau – Byddai llai o bobl yn cael eu troi allan 

i fod yn ddigartref, neu mewn perygl o gael eu troi allan i fod yn 

ddigartref, ar adeg pan mae awdurdodau lleol yn llai tebygol o allu 

ymateb i’r sefyllfaoedd hyn o ganlyniad i’r pwysau sy’n parhau ar 
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wasanaethau yn sgil effeithiau parhaol y pandemig. Mae’r pwysau hyn 

yn cynnwys dod o hyd i gartrefi addas ar gyfer y rheini sy’n byw mewn 

llety dros dro ar hyn o bryd. Bydd dargyfeirio adnoddau oddi wrth 

agweddau hanfodol eraill ar ymateb awdurdodau lleol i’r effaith y mae 

Covid-19 wedi’i chael, o bosibl yn golygu nad yw’r ymateb hwnnw mor 

effeithiol ac yn tanseilio’r adferiad (“lleihau’r baich ar staff rheng flaen”). 

Mae hyn yn berthnasol iawn gan fod y diwydiant lletygarwch wedi 

ailagor, a nifer o Awdurdodau Lleol wedi bod yn defnyddio gwestai sydd 

wedi cau fel llety dros dro. Bydd y gwestai hyn yn awyddus i ailgydio yn 

eu busnes craidd wrth i’r cyfyngiadau godi, a bydd llai o gyflenwad i 

awdurdodau lleol, a fydd yn dwysáu’r pwysau presennol. Mae 

awdurdodau lleol o dan gryn bwysau mewn perthynas â digartrefedd – 

mae tua 1000 o bobl ddigartref yn dod i’w sylw bob mis. Byddant yn ei 

chael yn anodd darparu ar gyfer cynnydd sylweddol yn y niferoedd, a 

allai arwain at gynnydd sylweddol yn y niferoedd sy’n eu cael eu hunain 

yn ddigartref, gan orfod cysgu allan o bosibl. 

 

 

• Mwy o ddiogelwch a llai o bryder - Bydd y rheini sy’n rhentu eu cartrefi 

yn dal i elwa o wybod na fyddant yn wynebu’r bygythiad o gael eu troi 

allan ar fyr rybudd.   

 

Yn ogystal â mwy o ddiogelwch, bydd hyn yn lleihau lefelau pryder 

ymysg tenantiaid sydd yn cael eu heffeithio’n anghymesur yn barod 

mewn ffyrdd eraill gan ansicrwydd ariannol ac economaidd parhaus y 

pandemig (“cefnogi pobl”) (mae canran uchel o’r rheini yn y sector 

rhentu yn ifanc ac mewn grwpiau incwm isel, sef y rhai sydd wedi 

wynebu’r risg fwyaf o ran eu cyflogaeth yn sgil y pandemig). Mae 

mantais amlwg i iechyd y cyhoedd drwy leihau pryder yn y boblogaeth 

gyffredinol (canfu’r ONS fod bron i 50% o bobl wedi profi lefelau uwch o 

bryder ar adegau yn ystod y pandemig), ac mae’n lleihau’r baich ar 

wasanaethau cyhoeddus gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl 

(“lleihau’r baich ar staff rheng flaen”); bydd hefyd yn galluogi’r 

gwasanaethau hynny i ddelio’n well â chanlyniadau unrhyw achosion 

newydd o’r feirws. Bydd colli cartref, wynebu’r bygythiad o gysgu allan, 

bod yn bell o gartref efallai ac o rwydweithiau cymorth ac, os oes 

ganddynt blant, oddi wrth ffrindiau a rhwydweithiau cymorth y plant, yn 

cynyddu straen a phryder pobl.   

 

 

 

• Mwy o le i gefnogi unigolion sydd mewn perygl o gael eu troi allan 

– Byddai ymestyn y cyfnod perthnasol ymhellach, a pharhau â’r 

cyfnodau hysbysu hirach, hefyd yn cyfrannu at roi amser ychwanegol i 
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landlordiaid, tenantiaid ac asiantaethau cymorth gydweithio i ganfod a 

chytuno ar drefniadau i helpu tenantiaid i reoli eu harian yn well, ac ad-

dalu unrhyw ôl-ddyledion rhent a allai gronni o ganlyniad i’r coronafeirws 

(“cefnogi pobl”). 

 
 

 

5. Ymgynghori 

5.1 O ganlyniad i'r argyfwng, nid yw wedi bod yn bosibl cynnal unrhyw 
ymgynghoriad ar y Rheoliadau hyn ac nid oes gofyniad statudol i wneud 
hynny. Fodd bynnag, mae gan Lywodraeth Cymru gysylltiadau cadarn â 
rhanddeiliaid o bob rhan o’r sector tai; mae cyrff sy’n cynrychioli 
landlordiaid wedi ymgysylltu’n anffurfiol ar ddiben ac effaith y Rheoliadau 
hyn. 

 

 
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
6.1 Mae argyfwng COVID-19 a'r brys i baratoi’r Rheoliadau hyn yn golygu nad 

oedd hi'n bosibl paratoi Asesiad Effaith Rheoleiddiol meintioledig.  Fodd 
bynnag, mae'r adran ganlynol yn darparu disgrifiad ansoddol o'r effeithiau 
tebygol.  
 

 
Opsiynau 
 
6.2 Mae tri opsiwn wedi cael eu hystyried: 
 
  

Opsiwn A – Gwneud dim byd 
 
 Opsiwn B – Estyn y cyfnod perthnasol tan 30 Medi 2021, ond gan gwtogi’r 

cyfnodau hysbysu presennol o chwe mis i bedwar mis 
 
 Opsiwn C – Estyn y cyfnod perthnasol tan 30 Medi 2021 a chadw’r holl 

gyfnodau hysbysu presennol 
 
 
Costau a Manteision 

 
Opsiwn A – Gwneud dim byd 
 
6.3 Os na chaiff dim ei wneud, o 1 Gorffennaf 2021 ymlaen, bydd y trefniadau 

ar gyfer cyfnodau hysbysu yn dychwelyd i'r rheini a oedd yn berthnasol 
cyn cyflwyno’r diwygiadau dros dro drwy Atodlen 29 i Ddeddf 2020. Bydd 
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hyn yn golygu pethau gwahanol mewn perthynas â thenantiaethau 
gwahanol, ond yn y rhan fwyaf o achosion (hynny yw, ac eithrio’r 
eithriadau cyfredol sy’n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
thrais domestig), bydd yn golygu bod y cyfnod hysbysu a roddir i denant 
yn llai nag ydyw ar hyn o bryd. Er enghraifft, mewn perthynas â 
thenantiaethau sicr, byddai’r cyfnod hysbysu sy’n ofynnol o dan adran 8 o 
Ddeddf Tai 1988, lle rhoddir yr hysbysiad ar sail orfodol ôl-ddyledion 
rhent, yn lleihau o chwe mis i ddwy wythnos. Mewn perthynas â 
thenantiaethau byrddaliadol sicr, byddai’r cyfnod hysbysu sy’n ofynnol o 
dan adran 21 o Ddeddf Tai 1988 yn lleihau o chwe mis i ddau fis. 

 
6.4 Er nad oes unrhyw gostau ychwanegol uniongyrchol yn gysylltiedig â’r 

opsiwn hwn, nac unrhyw gostau o gwbl i landlordiaid, ni fydd yn cyflawni 
unrhyw rai o’r buddion a nodir yn 4.4 uchod. At hyn, ar sail arolygon a 
gynhaliwyd gan sefydliadau sy’n cynrychioli buddiannau landlordiaid a 
thenantiaid, mae’n weddol glir bod y caledi ariannol sy’n deillio o 
effeithiau’r pandemig wedi cael effaith niweidiol ar allu rhai tenantiaid i 
dalu eu rhent. O ganlyniad i’r olaf, bydd cost sylweddol o bosibl yn y tymor 
canolig i’r tymor hwy, o ran niwed posibl i iechyd y cyhoedd a’r effaith 
ariannol ar wasanaethau, os ceir cynnydd sydyn yn yr achosion o droi 
pobl allan o’u cartrefi neu fygythiad o droi pobl allan yn sgil ailsefydlu ar 
unwaith neu cyn pryd y cyfnodau hysbysu a oedd yn bodoli cyn Covid. 

 
6.5 Yn ogystal, ni fyddai’r opsiwn hwn yn mynd i’r afael â’r senario ryfedd lle 

byddai’r cyfnod sy’n ymwneud â hysbysiad a roddid ddiwedd Mehefin yn 
dod i ben fisoedd ar ôl hysbysiad tebyg a roddid ddechrau Gorffennaf. 

 
 
Opsiwn B – Estyn y cyfnod perthnasol tan 30 Medi, ond gan gwtogi’r cyfnodau 
hysbysu o chwe mis i bedwar mis (ac eithrio achosion sy’n ymwneud ag 
ymddygiad gwrthgymdeithasol neu drais domestig, lle bydd trefniadau cyn Covid 
yn berthnasol)  
 
6.6 Dan yr opsiwn hwn, byddai rheoliadau’n cael eu gwneud sy’n ymestyn y 

cyfnod perthnasol tan 30 Medi 2021 er mwyn cwmpasu cyfnod pan 
ddisgwylir i effaith y pandemig barhau i fod yn sylweddol. O ganlyniad, 
byddai manteision ymestyn y cyfnod pan fydd mesurau diogelu 
ychwanegol yn cael eu rhoi ar waith, fel yr amlinellir o dan 4.4, yn cael eu 
gwireddu am dri mis ychwanegol (ac ar gyfer gweddill y cyfnod y mae 
disgwyl i’r gwaith o frechu oedolion yng Nghymru gael ei gwblhau ynddo). 
Byddai arbedion i awdurdodau lleol a sefydliadau sy'n rhoi cefnogaeth i 
unigolion sy'n wynebu cael eu troi allan o’u cartrefi, a hynny ar ffurf lleihad 
dros dro yn eu llwyth achosion, gan ganiatáu iddynt ailgyfeirio adnoddau.  

 
6.7 Fodd bynnag, gan gydnabod bod y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd wedi 

gwella, gellid dadlau ei bod yn briodol dechrau cwtogi’r cyfnodau hysbysu 
yn nes i’r hyn oeddent cyn Covid. O dan yr opsiwn hwn, felly, byddai’r 
rheoliadau sy’n ymestyn y cyfnod perthnasol hefyd yn cwtogi’r cyfnodau 
hysbysu o’r chwe mis presennol i bedwar mis. Yn achos hysbysiadau a 
roddir o dan adran 21 o Ddeddf Tai 1988, y man canol rhwng y cyfnod 
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hysbysu presennol o chwe mis a’r cyfnod cyn y coronafeirws o ddau fis 
fyddai hyn. Er y byddai hyn yn dal i olygu bod hysbysiad a roddid ym mis 
Mehefin yn dod i ben ar ôl hysbysiad a roddid ym mis Gorffennaf, byddai’n 
lleihau graddau’r gwahaniaeth yn sylweddol ac yn golygu bod y broses o 
fynd yn ôl i gyfnodau hysbysu cyn Covid o fis Medi ymlaen yn digwydd yn 
fwy graddol. 

 

6.8 Disgwylir mai bach iawn fydd y costau gweinyddol a phontio i landlordiaid 
wrth ymestyn y cyfnod perthnasol. Fodd bynnag, pan fydd landlord yn ceisio 
meddiant eiddo ar sail ôl-ddyledion rhent, mae costau ychwanegol o bosibl yn 
deillio o’r oedi ychwanegol cyn y gallai’r landlord gyflwyno hawliad i’r llys a’r ôl-
ddyledion a allai gronni yn ystod y cyfnod hwnnw. Gallai hyn yn ei dro arwain at 
anawsterau ariannol i rai landlordiaid yn y sector rhentu preifat – yn enwedig 
landlordiaid ar raddfa fach sydd o bosibl yn dibynnu ar eu hincwm rhent i dalu 
am daliadau morgais neu fel eu hunig ffynhonnell incwm. Fodd bynnag, mae’n 
angenrheidiol i unrhyw drafferthion ariannol yr eir iddynt gan landlordiaid gael eu 
cydbwyso yn erbyn y gost i iechyd y cyhoedd, a’r sgil-effeithiau i’r gwasanaeth 
iechyd, awdurdodau lleol a sefydliadau eraill, pe bai cynnydd cyflym mewn 
achosion o droi allan yn digwydd. 
 
Opsiwn C – Estyn y cyfnod perthnasol tan 30 Medi a chadw’r cyfnod hysbysu o 
chwe mis ar gyfer pob math o denantiaeth (ac eithrio achosion sy’n ymwneud ag 
ymddygiad gwrthgymdeithasol neu drais domestig, lle bydd trefniadau cyn Covid 
yn berthnasol) 
 
6.10 Fel yn achos Opsiwn B, câi rheoliadau eu gwneud i ymestyn y cyfnod 
perthnasol tan 30 Medi 2021 er mwyn cwmpasu cyfnod pan fydd effaith y 
pandemig yn parhau i gael ei theimlo, gan sicrhau’r manteision a nodir ym 
mharagraff 4.4. 
 
6.11 Ac unwaith eto, fel yn achos Opsiwn B, byddai’r estyniad yn helpu i sicrhau 
bod tenantiaid yn y sectorau rhentu preifat a chymdeithasol yn cael aros yn eu 
cartrefi ac yn cael digon o amser i ddod o hyd i lety arall yn ystod y cyfnod 
arfaethedig o ailsefydlu trefniadau arferol ac ailagor yr economi yn llawn. Bydd 
sicrhau bod tenantiaid yn dal i gael eu diogelu tan ddiwedd Medi yn parhau i 
helpu i leihau’r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus hanfodol. 
 
6.12 Fodd bynnag, o dan yr opsiwn hwn, câi cyfnodau hysbysu chwe mis eu 
cadw ar gyfer pob hysbysiad y pennwyd y cyfnod hwnnw ar eu cyfer ar hyn o 
bryd. Ni fyddai hyn yn darparu ar gyfer y broses fwy graddol o symud tuag at y 
cyfnodau hysbysu cyn y coronafeirws a nodir yn  Opsiwn B. O ystyried yr 
ansicrwydd sy’n parhau yn sgil yr amrywiolion newydd a’r graddau y mae 
effeithiau ehangach y pandemig ar yr economi ac ar gymdeithas yn dal i gael eu 
teimlo, parhau â’r cyfnodau hysbysu chwe mis sy’n debygol o gefnogi orau yr 
amcanion o gyfyngu ar ac arafu’r feirws, lleihau’r baich ar staff y rheng flaen a 
chefnogi pobl. Yn benodol, mae’r pryderon ynghylch trydedd don bosibl yn sgil 
trosglwyddadwyedd mwy amrywiolyn Delta, a’r gyfran sylweddol o’r boblogaeth 
sydd eto i gael y ddau ddos o’r brechlyn, ac y mae’r diogelwch sydd iddynt yn dal 
yn gyfyngedig, felly, yn gymhelliad i weithredu’n fwy gofalus. Ar yr un pryd, rydym 
hefyd yn ystyried pa gefnogaeth bellach y gellir ei rhoi i’r sector rhentu er mwyn 
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lliniaru effeithiau’r pandemig. Am y rhesymau hyn, mae Gweinidogion Cymru o’r 
farn mai Opsiwn C yw’r opsiwn mwyaf priodol i’n sefyllfa nawr.  

 
 
Asesu’r Gystadleuaeth 
 

6.13 Nid yw wedi bod yn bosibl cyflawni asesiad llawn o'r gystadleuaeth mewn 
cysylltiad â'r Rheoliadau hyn.  Fodd bynnag, mae’r newidiadau’n gymwys i 
bob landlord sy'n gosod eiddo ar rent fel cartref.  Yn sgil gweithredu’n 
gyffredinol fel hyn, ni ddisgwylir y bydd yn arwain at unrhyw newidiadau i 
strwythur cyffredinol na maint y sector rhentu preifat. Yn ogystal â hynny, 
ni ddisgwylir unrhyw newid o ran cystadleurwydd busnesau, y sector 
gwirfoddol nac elusennau. O’r herwydd, nid oes unrhyw risg o effaith 
andwyol ar gystadleuaeth. 

 
Profion ar gyfer Effeithiau Penodol   

  
6.14 Cydraddoldeb 

 
Bydd ymestyn y cyfnod perthnasol am dri mis arall, gan gadw’r cyfnodau 

hysbysu hirach o chwe mis (yn hytrach nag ailsefydlu’r cyfnodau hysbysu 
a oedd yn bodoli cyn Covid), yn cael effaith bositif ar y rheini sydd â 
nodweddion gwarchodedig; mae'n bosibl y bydd yn arbennig o fuddiol i 
unigolion agored i niwed a allai, fel arall, fod mewn perygl o gael eu troi 
allan, ac a fyddai efallai, pe na bai’r rheoliadau yn cael eu hymestyn, yn 
gorfod dod o hyd i lety arall ar fyr rybudd yn ystod yr argyfwng presennol o 
ran iechyd y cyhoedd. Mae’r rheini sydd â nodweddion gwarchodedig 
penodol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn debygol o gael cynrychiolaeth 
anghyfrannol ymysg y rheini sy’n byw yn y sector rhentu preifat, ac felly'n 
fwy agored i gael eu troi allan o’u cartrefi, ee rhai grwpiau du, Asiaidd ac 
ethnig leiafrifol. Mae data dibynadwy ar nodweddion gwarchodedig 
landlordiaid yng Nghymru yn gyfyngedig1. O’r herwydd, nid yw 
swyddogion yn ymwybodol o unrhyw oblygiadau negyddol i’r Rheoliadau 
a fyddai’n effeithio mewn modd anghymesur ar bobl a chanddynt 
nodweddion gwarchodedig. 

  
6.15 Hawliau plant 

Nid nodwyd unrhyw wrthdaro â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn ac nid oes disgwyl i unrhyw effeithiau andwyol ar blant a 
phobl ifanc godi o ganlyniad i'r Rheoliadau hyn.  Ac ystyried bod cyfran 
sylweddol o'r aelwydydd yn y sector rhentu yn deuluoedd â phlant 
dibynnol, mae'n bosibl y bydd ymestyn y cyfnod perthnasol yn helpu i 
leihau'r amharu a fyddai ar blant yn sgil symud tŷ – gan gynnwys gorfod 
newid ysgol o bosibl – drwy roi rhagor o amser i rieni ddod o hyd i lety 

 
1 Mae Rhentu Doeth Cymru yn casglu data ar nodweddion gwarchodedig landlordiaid cofrestredig ond, 
oherwydd bod nifer sylweddol ohonynt yn dewis “mae’n well gen i beidio â dweud” mewn nifer o 
gategorïau, nid yw’r data yn gwbl ddibynadwy. Am y rheswm hwnnw, nid ydym wedi gallu cynnal 
asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb mewn perthynas â landlordiaid. 
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arall addas gerllaw, neu ddigon o amser i wneud trefniadau ar gyfer 
symud yn bellach i ffwrdd lle bo hynny'n angenrheidiol neu'n ddymunol.  

  
6.16 Y Gymraeg 
 Ni ddylai'r Rheoliadau hyn achosi unrhyw effeithiau andwyol o ran llesiant 

diwylliannol neu'r Gymraeg. 
  
6.17 Llywodraeth Leol 

Mae'n bosibl y caiff y Rheoliadau hyn effaith gadarnhaol gyfyngedig ar 
awdurdodau lleol drwy leihau’r galw ar wasanaethau digartrefedd mewn 
argyfwng. 

  
6.18 Effeithiau economaidd  

Fel yr amlinellir uchod, er y byddai landlordiaid yn dal yn gallu adennill 
meddiant os bydd tenant yn peidio â thalu rhent neu'n torri telerau ei 
denantiaeth fel arall, gallai ymestyn y cyfnod perthnasol, fel bod y 
cyfnodau hysbysu yn parhau i fod yn hirach, beri i denantiaid gronni 
lefelau uwch o ôl-ddyledion rhent, gan arwain at galedi ariannol i 
landlordiaid yn y sector rhentu preifat – yn enwedig landlordiaid sy’n 
gweithredu ar raddfa lai, sydd efallai yn dibynnu ar eu hincwm rhent i dalu 
eu morgais, neu fel eu hunig ffynhonnell incwm. Fodd bynnag, gallai’r 
amser ychwanegol i landlordiaid, tenantiaid ac asiantaethau cymorth 
weithio gyda’i gilydd i bennu a chytuno ar drefniadau i gefnogi tenantiaid i 
reoli eu harian yn well ac ad-dalu unrhyw ôl-ddyledion rhent wrthbwyso’r 
effaith ariannol. Mewn termau economaidd mwy cyffredinol, efallai y bydd 
y sicrwydd deiliadaeth uwch a ddarperir yn sgil y cyfnodau hysbysu 
estynedig yn cael effeithiau buddiol. Er enghraifft, gallai hyn sicrhau bod 
tenantiaid mewn amgylchiadau mwy sefydlog, a’i gwneud yn haws iddynt 
gael gwaith neu i ddal gafael arno. 

  
6.19 Effaith ar Breifatrwydd 

Nid yw'r Rheoliadau hyn yn creu unrhyw ofynion newydd mewn cysylltiad 
â phreifatrwydd neu rannu gwybodaeth.  
 

6.20 Prawfesur gwledig 
Bydd y Rheoliadau hyn yn berthnasol i gartrefi sy'n cael eu rhentu gan 
bobl mewn ardaloedd gwledig ac ardaloedd trefol. O ganlyniad, ni fydd yr 
effeithiau – na'r manteision – yn wahanol rhwng ardaloedd gwledig ac 
ardaloedd trefol.   

  
6.21 Iechyd a llesiant 

Yn ogystal â’r manteision iechyd y cyhoedd ehangach a fyddai’n deillio o 
leihau nifer y bobl sydd wedi’u troi allan ac wedi dod yn ddigartref yn ystod 
y pandemig presennol. Cydnabyddir hefyd bod tai diogel o ansawdd da yn 
ffactor pwysig o ran iechyd a llesiant cyffredinol unigolion. Felly, dylai'r 
Rheoliadau hyn gefnogi iechyd a llesiant tenantiaid unigol drwy roi 
sicrwydd na fyddant yn cael eu troi allan ar fyr rybudd yn ystod y 
pandemig.     
 
6.22 Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
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Mae’r warchodaeth dros dro a ddarperir drwy estyn y cyfnod perthnasol 
yn helpu i gyfrannu at gyflawni nodau llesiant, yn enwedig y nodau o 
sicrhau Cymru fwy cyfartal a Chymru iachach. Mae’r pum ffordd o weithio 
wedi’u hymgorffori o ran natur ataliol y cam gweithredu hwn; ystyried yr 
effaith hirdymor ar y rhai a fyddai’n debygol o gael eu troi allan fel arall; 
gweithredu ar y cyd â phartneriaid trydydd sector, fel Shelter Cymru; 
mabwysiadu dull integredig mewn perthynas ag iechyd a thai a meysydd 
eraill; a chynnwys rhanddeiliaid drwy gyfarfodydd rhanddeiliaid. 

  
6.23 Effaith ar y System Gyfiawnder 

Disgwylir i effaith net y newidiadau sy'n deillio o’r ddeddfwriaeth hon fod 
yn niwtral neu hyd yn oed yn bositif ar y sail y byddai caniatáu mwy o 
amser i denantiaid ddatrys problemau ariannol yn arwain at lai o achosion 
ôl-ddyledion rhent yn mynd i’r llys.   

Tudalen y pecyn 20



Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd  
Minister for Climate Change 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Elin Jones AS 
Y Llywydd 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CAERDYDD 
CF99 1SN 
 

17 Mehefin 2021 
 
 
 
Annwyl Elin, 

 

Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod 

Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021 

 

Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y’i mewnosodwyd gan 

baragraff 3 o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwy’n eich hysbysu y daw’r 

offeryn statudol hwn i rym ar 30 Mehefin 2021, lai na 21 o ddiwrnodau ar ôl ei osod. Mae’r 

offeryn a’r Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd ag ef wedi’u hatodi er gwybodaeth. 

 

Mae’r Rheoliadau yn diwygio paragraff 1(1) o Atodlen 29 i Ddeddf y Coronafeirws 2020 

(“Deddf 2020”) drwy estyn y cyfnod perthnasol y mae Atodlen 29 yn gymwys ynddo hyd 30 

Medi 2021. 

 

Effaith y newidiadau hyn fydd estyn, am dri mis arall, y cyfnod pan fydd angen i landlordiaid, 

yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, roi mwy o rybudd i denantiaid cyn cychwyn achos cymryd 

meddiant yn y llysoedd. 

 

Yng ngoleuni parhad y pandemig, a’r ansicrwydd sydd hefyd yn parhau o ran effaith yr 

amrywiolion newydd sydd wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar, mae Gweinidogion Cymru wedi 

dod i’r casgliad bod angen brys o hyd i sicrhau bod cyn lleied â phosibl o denantiaid mewn 

perygl o gael eu troi allan o’u cartrefi. Bydd hyn yn helpu i gyfyngu ar y Coronafeirws, 

lleihau’r baich ar staff rheng flaen, a sicrhau bod tenantiaid yn cael cymorth priodol. Mae’r 

Rheoliadau’n gwneud cyfraniad pwysig tuag at ddiwallu’r angen brys hwnnw. Er mwyn 

sicrhau bod darpariaethau Atodlen 29 yn parhau i fod yn gymwys ar ôl 30 Mehefin, daw'r 

Rheoliadau i rym ar 30 Mehefin. Oherwydd y brys, nid yw’r Rheoliadau wedi bod yn destun 
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ymgynghoriad ac ni chafwyd amser i gynnal Asesiad Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â 

nhw. 

 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Weinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 

Trefnydd, David Rees AS, Cadeirydd y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Interim, Siwan Davies, 

Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a’r 

Pwyllgorau a Julian Lake, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth.  

  

 

Yn gywir, 

 
 
Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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SL(6)012 – Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i 
Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 2) 2021 

Cefndir a diben 

Mae Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 2) 2021 (“y 
Rheoliadau”) yn diwygio Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) 2009 (“y Prif 
Reoliadau”), sy'n gwneud darpariaeth ar gyfer y llog i'w godi ar fenthyciadau i fyfyrwyr sy’n 
amodol ar incwm yng Nghymru a Lloegr, ac ar gyfer eu had-dalu.  Y pwerau galluogi y 
dibynnir arnynt ar gyfer y Rheoliadau yw adran 22(2)(g), adran (3)(a), adran (4)(a) ac adran 
42(6) o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 (“Deddf 1998”). 

Roedd adran 44 o Ddeddf Addysg Uwch 2004 ('Deddf 2004') yn darparu ar gyfer 
trosglwyddo swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â Chymru o dan 
rannau perthnasol adran 22 o Ddeddf 1998 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar y pryd.   

Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 42(6) o Ddeddf 1998 i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar y pryd, i’r graddau y maent yn arferadwy mewn perthynas â 
Chymru, drwy Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 
1999. 

Trosglwyddwyd swyddogaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y pryd wedyn i 
Weinidogion Cymru yn rhinwedd adran 162, a pharagraff 30 o Atodlen 11, i Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006. 

Mae'n ofynnol, yn ôl adran 22(4)(a) o Ddeddf 1998, i Weinidogion Cymru ac Ysgrifennydd 
Gwladol Cymru sicrhau bod cyfradd llog benthyciadau i fyfyrwyr naill ai'n is na chyfradd y 
farchnad ar y pryd ('PMR'), neu'n gyfwerth â chyfradd y farchnad ar y pryd, gyda thelerau ac 
amodau gwell. 

Mae Rheoliad 2(2) o'r Rheoliadau yn gwneud darpariaeth ar gyfer gostyngiad dros dro yn y 
cyfraddau llog ar fenthyciadau i fyfyrwyr israddedig a bennir yn rheoliad 21A o'r Prif 
Reoliadau; mae rheoliad 2(3) yn gwneud darpariaeth debyg mewn perthynas â benthyciadau 
i fyfyrwyr ôl-raddedig a bennir yn rheoliad 21B o'r Prif Reoliadau. Mae’n ofynnol cael 
gostyngiad yn y gyfradd llog oherwydd bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi penderfynu bod 
cyfradd y farchnad ar y pryd wedi bod yn is na'r cyfraddau llog a bennir yn rheoliad 21A neu 
reoliad 21B am 3 mis yn olynol.  

Daw'r Rheoliadau i ben ar 30 Medi 2021. Mae'r gostyngiad mewn cyfraddau llog yn parhau 
am 3 mis, ac ar ôl i'r Rheoliadau ddod i ben, bydd y gyfradd llog ar fenthyciadau i fyfyrwyr 
israddedig a’r benthyciadau i fyfyrwyr ôl-raddedig yn dychwelyd i'r gyfradd a bennir yn y Prif 
Reoliadau. 

Gweithdrefn 

Negyddol cyfansawdd. 
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Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru ynghyd â'r Ysgrifennydd Gwladol, cyn iddynt 
gael eu gosod gerbron y Senedd ynghyd â Senedd y Deyrnas Unedig. Gall y Senedd 
ddirymu'r Gorchymyn cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan fydd y 
Senedd: (i) wedi'i diddymu, neu (ii) ar doriad sy’n fwy na phedwar diwrnod) o'r dyddiad y 
cafodd ei osod gerbron y Senedd. Gall Senedd y Deyrnas Unedig hefyd ddirymu'r 
Rheoliadau, yn unol â'r rheolau ar gyfer dirymu sy'n gymwys i Senedd y Deyrnas Unedig. 

Materion technegol: craffu 

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas 
â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2 (ix) - nad yw wedi’i wneud neu i’w wneud yn Gymraeg ac yn 
Saesneg. 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi cael eu gwneud fel offeryn cyfansawdd, felly mae’r Rheoliadau: 
(a) wedi cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru ynghyd â’r Ysgrifennydd Gwladol, a (b) 
wedi cael eu gosod gerbron y Senedd ynghyd â Senedd y DU. 

O ganlyniad, gwnaed y Rheoliadau yn Saesneg yn unig. 

Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi’r canlynol: 

“The 2021 Regulations are composite regulations and, as such, it should be noted that 
there are no routine parliamentary processes in place to lay bilingual regulations before 
Parliament. Therefore, the amending regulations are made in English only.” 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
15 Mehefin 2021 
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S T A T U T O R Y  I N S T R U M E N T S  

2021 No. 677 

EDUCATION, ENGLAND AND WALES 

The Education (Student Loans) (Repayment) (Amendment) (No. 

2) Regulations 2021 

Made - - - - 7th June 2021 

Laid before Parliament 9th June 2021 

Laid before Senedd Cymru 9th June 2021 

Coming into force - - 1st July 2021 

The Secretary of State and the Welsh Ministers, in exercise of the powers conferred by sections 

22(2)(g), (3)(a), (4)(a) and 42(6) of the Teaching and Higher Education Act 1998(a), make these 

Regulations. 

Citation, commencement and expiry 

1.—(1) These Regulations may be cited as the Education (Student Loans) (Repayment) 

(Amendment) (No. 2) Regulations 2021 and come into force on 1st July 2021. 

(2) These Regulations expire at the end of 30 September 2021. 

Amendment of the Education (Student Loans) (Repayment) Regulations 2009 

2.—(1) The Education (Student Loans) (Repayment) Regulations 2009(b) are amended in 

accordance with paragraphs (2) and (3). 

(2) In regulation 21A (interest rate on post-2012 student loans)— 

(a) in paragraph (2), after “(2F),” insert “(2G),”; 

(b) in paragraph (2A), for “and (2C)” substitute “, (2C) and (2G)”; 

(c) in paragraph (2D), for “and (2F)” substitute “, (2F) and (2G)”; 

(d) after paragraph (2F) insert— 

“(2G) The maximum annual percentage rate charge determined under paragraph (2), 

(2A), or (2D) is— 

                                                                                                                                            
(a) 1998 c. 30; section 22(4)(a) was amended by section 76(1) of the Education Act 2011 (c. 21). Section 43(1) of the Teaching 

and Higher Education Act 1998 defines “prescribed” and “regulations”. The functions of the Secretary of State under 
section 22(2)(g), (3)(a) and (4)(a) of the Teaching and Higher Education Act 1998 as regards Wales were transferred to the 
National Assembly for Wales by section 44 of the Higher Education Act 2004. The functions of the Secretary of State under 
section 42(6) of the Teaching and Higher Education Act 1998 as regards Wales were transferred to the National Assembly 
for Wales by the National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 (S.I. 1999/672). The section 22(2)(g), 
(3)(a), (4)(a) and 42(6) functions which were transferred to the National Assembly for Wales were subsequently transferred 
to the Welsh Ministers by section 162 and paragraph 30 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 2006 (c. 32).  

(b) S.I. 2009/470, amended by S.I. 2012/1309, 2013/607, 2013/1881, 2017/831, 2018/599, 2019/189; there are other amending 
instruments but none is relevant. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 24



 2

(a) 5.3% for the period beginning with 1 July 2021 and ending with 31 August 2021; 

and 

(b) 4.2% for the period beginning with 1 September 2021 and ending with 30 

September 2021.”; 

(e) in paragraph (4), for “During” substitute “Subject to paragraph (4A), during”; 

(f) after paragraph (4) insert— 

“(4A) The annual percentage rate charge determined under paragraph (4) is— 

(a) 5.3% for the period beginning with 1 July 2021 and ending with 31 August 2021; 

and 

(b) 4.2% for the period beginning with 1 September 2021 and ending with 30 

September 2021.”. 

(3) In regulation 21B (interest rate on postgraduate degree loans)— 

(a) in paragraph (1), for “The” substitute “Subject to paragraph (1A), the”; 

(b) after paragraph (1) insert— 

“(1A) The interest rate for postgraduate degree loans determined under paragraph (1) is— 

(a) 5.3% for the period beginning with 1 July 2021 and ending with 31 August 2021; 

and 

(b) 4.2% for the period beginning with 1 September 2021 and ending with 30 

September 2021.”. 

 

 

 

 Michelle Donelan 

 Minister of State 

7th June 2021 Department for Education 

 

 

 

 Jeremy Miles 

7th June 2021 Minister for Education and the Welsh Language, one of the Welsh Ministers 

 

 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Regulations) 

These Regulations amend the Education (Student Loans) (Repayment) Regulations 2009 (S.I. 

2009/470) (“the Principal Regulations”), which make provision for the repayment of income-

contingent student loans in England and Wales. The Regulations expire on 30 September 2021. 

Regulation 2(2) makes provision for a temporary reduction of the interest rates on undergraduate 

loans specified in regulation 21A of the Principal Regulations; regulation 2(3) makes similar 

provision in respect of postgraduate degree loans specified in regulation 21B of the Principal 

Regulations. The interest rate reduction is required because the Secretary of State has determined 

that the prevailing market rate has been below the interest rates specified in regulation 21A or 21B 

for 3 consecutive months. The interest rates reduction is for 3 months. After expiry of the 

Regulations, the interest rate on undergraduate loans and postgraduate degree loans will return to 

the rate specified in the Principal Regulations. 

A full impact assessment has not been produced for this instrument as no, or no significant, impact 

on the private, voluntary or public sector is foreseen. 

The Welsh Ministers’ Code of Practice on the carrying out of Regulatory Impact Assessments was 

also considered in relation to these Regulations. As a result, a regulatory impact assessment has 

been prepared as to the likely costs and benefits of complying with these Regulations. A copy can 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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be obtained from the Higher Education Division, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 

3NQ. 

The Explanatory Memorandum laid before Parliament is published alongside the instrument on 

www.legislation.gov.uk. 

 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Explanatory Memorandum to the Education (Student Loans) (Repayment) 
(Amendment) (No.2) Regulations 2021 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Higher Education Division 
and is laid before Senedd Cymru in conjunction with the above subordinate 
legislation and in accordance with Standing Order 27.1. 
 
Minister for Education’s Declaration 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of the 
expected impact of the Education (Student Loans) (Repayment) (Amendment) 
(No.2) Regulations 2021. I am satisfied that the benefits justify the likely costs.  
 
 
 
 
Jeremy Miles MS 
Minister for Education and the Welsh Language 
09 June 2021 
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Part 1 
 
1. Description 
 
The Education (Student Loans) (Repayment) Regulations 2009 (SI 2009/470), as 
amended (“the 2009 Regulations”), provide the basis for the repayment of student 
loans made by the Welsh Ministers. The 2009 Regulations include provision for 
interest to be charged on student loans.  
 
The Education (Student Loans) (Repayment) (Amendment) (No.2) Regulations 2021 
(“the 2021 Regulations”) amend the 2009 Regulations to reduce the rate on student 
loans, resulting in a lower rate of interest being charged to Welsh borrowers with Plan 
2 or Plan 3 loans. Plan 2 loans are post 2012 undergraduate loans and Plan 3 loans 
are postgraduate degree loans.  The rates will apply for a fixed period of three months, 
when they will be re-assessed. 
 
2. Matters of special interest to Senedd Cymru 
 
The repayment of student loans is a complex legal area due to the nature of the 
devolution settlement and the division of functions between the Welsh Ministers and 
the Secretary of State for Education. Repayment of loans is provided for in the 2009 
Regulations which are made on a composite basis by the Secretary of State and, in 
respect of those functions transferred to them, by the Welsh Ministers. The Welsh 
Ministers legislate in relation to Wales in respect of those functions transferred to them 
and the Secretary of State in relation to England and, insofar as the Secretary of State 
retains functions, Wales.  
 
The 2021 Regulations are composite regulations and, as such, it should be noted that 
there are no routine parliamentary processes in place to lay bilingual regulations 
before Parliament. Therefore, the amending regulations are made in English only. 
 
3. Legislative background 
 
Sections 22 and 42 of the Teaching and Higher Education Act 1998 enable the Welsh 
Ministers to make regulations relating to the provision of financial support to students 
ordinarily resident in Wales who are enrolled on designated courses of higher 
education, including provision for the repayment of loans. 
 
The 2009 Regulations provide the basis for the repayment of student loans made by 
the Welsh Ministers and include provision for interest to be charged on student loans. 
The enabling powers for the 2021 Regulations are sections 22(2)(g), (3)(a), (4)(a) and 
42(6) of the Teaching and Higher Education Act 1998. 
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The Welsh Ministers and Secretary of State are required by section 22(4) (a) of the 
Teaching and Higher Education Act 1998 to ensure that the student loan interest rate 
is either below the prevailing market rate (‘PMR’), or equal to the PMR with better 
T&Cs.  
 
Section 44 of the Higher Education Act 2004 (‘the 2004 Act’) provided for the transfer 
to the National Assembly for Wales of the functions of the Secretary of State in relation 
to Wales under section 22 of the 1998 Act (except insofar as they relate to the making 
of any provision authorised by subsections (2)(j), (3)(e) or (f) or (5) of section 22). 
Section 44 of the 2004 Act also provided for the functions of the Secretary of State in 
section 22(2)(a), (c) and (k) of the 1998 Act to be exercisable concurrently with the 
National Assembly for Wales in relation to Wales. 
 
The functions of the Secretary of State under section 42(6) of the 1998 Act were 
transferred to the National Assembly for Wales, so far as exercisable in relation to 
Wales, by the National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 (SI 
1999/672). 
 
The functions of the National Assembly for Wales were transferred to the Welsh 
Ministers by virtue of section 162 of, and paragraph 30 of Schedule 11 to, the 
Government of Wales Act 2006. 
 
Each year, a number of functions of the Welsh Ministers in regulations made under 
section 22 of the 1998 Act are delegated to the Student Loans Company under section 
23 of the 1998 Act. 
 
This instrument will follow the negative resolution procedure. 
 
4. Purpose and intended effect of the legislation 
 
In addition to the duty on the Welsh Ministers and Secretary of State as outlined above, 
student loan interest rates must also be below the PMR, or equal to the PMR with 
better T&Cs, to remain exempt from the Consumer Credit Directive (‘CCD’). While 
student loans are exempt from the CCD, they do not have to show on borrower’s credit 
files meaning that student loans will not affect a borrower’s credit rating. If the CCD 
exemption were removed, student loans would have to be included within a customer’s 
credit file, potentially affecting their credit rating.   
 
Student loan interest rates are set according to the 2009 Regulations (as amended) 
and currently give no consideration to the PMR. The interest charged on Plan 2 loans 
is set out in regulation 21A of the 2009 Regulations and varies from the “standard rate” 
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to the “standard rate plus the additional rate” to the “standard rate plus 3%”. The 
standard rate is the greater of 0% and an amount equal to the percentage increase 
between the retail prices all items index published by the ONS for the two Marches 
immediately before the commencement of the academic year. The rate charged on 
Plan 3 loans is set out in regulation 21B of the 2009 Regulations as RPI+3%. “RPI” is 
defined for these purposes as “the percentage increase between the retail prices all 
items index published by the National Office for Statistics for the two Marches 
immediately before the commencement of the academic year”. The regulations leave 
the potential for the student loan interest rate to exceed the PMR, which, as set out 
above, would be unlawful. 
 
The PMR has generally been declining over recent months. The PMR has now 
declined to a point where for three consecutive months it has been below the current 
maximum Plan 2 and Plan 3 student loan interest rates.  
 
At the point of monitoring, for the months of February 2021, March 2021 and April 
2021, the Bank of England’s effective interest rate dropped 0.1 percentage points, or 
more, below the current maximum, Plan 2 and the Plan 3 student loan interest rate. 
As this has occurred for three consecutive months, it has been agreed with UK 
Government for amending regulations to be made, to implement the PMR cap on 
interest rates for three months. 
 
The 2021 Regulations alter the interest rate for Plan 2 and Plan 3 loans for a fixed 
period of three months, to bring the student loan interest rates in line with PMR. For 
Plan 2 student loans, this will mean a maximum interest rate equal to PMR. For Plan 
3 loans, this will mean an interest rate equal to PMR.  
 
The interest rate reduction will remain in place for 3 months from 1 July 2021. After 
expiry of the Regulations on 30 September 2021, the interest rate on undergraduate 
loans and postgraduate degree loans will return to the rate specified in the 2009 
Regulations, unless they remain above the PMR. 
 
The student loan interest rate is revised in September each year (based on the annual 
percentage increase in RPI of the preceding two Marches). The timing of this change 
means that a separate maximum interest rate will be set for the period before 
September (5.3% for 1 July to 31 August) and for the period after (4.2% for 1 
September to 30 September). This will ensure that borrowers with affected loans will 
receive the same reduction to the applicable interest rates regardless of this change 
falling across the next academic year. 
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5. Consultation 
 
No consultation has been undertaken. 
 
 
Part 2 – Regulatory Impact Assessment 
 
An RIA has been conducted for the 2021 Regulations.  
 
6. Options 
 
Option 1: Business as usual 
 
If the 2021 Regulations are not made, Welsh Ministers will be in breach of their duty 
to ensure that the student loan interest rate is either below the prevailing market rate 
(PMR), or equal to the PMR with better T&Cs. 
 
In addition, student loans would no longer be exempt from the Consumer Credit 
Directive and, as such, will show on borrowers credit file and may affect their credit 
rating. 
 
 
Option 2: Make the Regulations 
 
Making the 2021 Regulations ensures that the consequences outlined above are 
avoided. 
 
7. Costs and benefits 
 
Option 1: Business as usual  
 
There would be no additional costs or particular benefits in continuing with business 
as usual.  
 
Leaving the existing regulations in place would mean Welsh Ministers will be in breach 
of their duty to ensure that the student loan interest rate is either below the PMR, or 
equal to the PMR with better T&Cs. 
 
Student loans would no longer be exempt from the CCD and, as such, will show on 
borrowers credit file and may affect their credit rating. 
 
Option 2: Make the Regulations  
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Making the 2021 Regulations would ensure that there is no breach of Welsh Ministers’ 
duty in relation to the student loan interest rate (section 22(4)(a) of the Teaching and 
Higher Education Act 1998). 
 
Under the 2021 Regulations, the effect of a temporary decrease in the prevailing 
market rate below the maximum student loans interest rate would be to temporarily 
reduce the interest rate applied to the loans of some student loan borrowers in Wales.  
The affected categories of student loan borrower would be: all Plan 3 borrowers (both 
in-study and post-study); all in-study Plan 2 borrowers; and some post-study Plan 2 
borrowers. The latest estimates suggest that approximately 1,300 (or 1.5% of) post-
study Plan 2 borrowers will benefit from the temporary reduction in maximum interest 
rates between 1 July and 30 September 2021. The majority of post-study Plan 2 
borrowers would remain unaffected unless the prevailing market rate were to drop 
below the minimum Plan 2 interest rate, which is considered to be highly unlikely. 
Further detail on the proportion of post-study Plan 2 borrowers that may be affected 
by the changes is presented in Technical Annex A. 
 
The potential changes to student loan interest rates associated with making the 2021 
Regulations may have a small cost impact on the Welsh Government. The Resource 
Accounting and Budgeting (RAB) charge is the estimated cost to Government of 
borrowing to support the student finance system. It is based on predicted future loan 
write-offs and interest subsidies in net present value terms. A temporary reduction in 
student loan interest rates would lead to relatively less interest being accrued on some 
borrowers’ student loan accounts, therefore their loan balance would decrease and 
those borrowers who go on to fully repay their student loan will repay a relatively 
smaller amount. Predicted repayments may fall overall, and thus the RAB charge, 
which the Welsh Government must fund, may rise. However, the majority of student 
loan borrowers (both Plan 2 and Plan 3) are predicted to repay less than the principal 
of their loan before the loan is written off. Any reduction in the interest rate would have 
no impact on the predicted repayments of this majority; therefore the potential impact 
on the overall RAB charge is expected to be relatively small. 
 
In this instance, where the maximum Plan 2 and Plan 3 interest rate is to be reduced 
by 0.3 percentage points from 1 July to 30 September 2021, the latest modelled 
estimates suggest a negligible impact (less than £0.1 million) on the amount of non-
cash provision required for the 2021-22 financial year. 
 
In general, the anticipated potential expenditure associated with any future interest 
rate reductions, should the PMR remain below the maximum student loans interest 
rate over the coming months, can be met from within existing resources.  
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The new arrangements under the 2021 Regulations will also have implications for 
Welsh student loan borrowers. These will be positive, as affected borrowers would see 
a reduction in their loan balance as a result of the change. However, it would only be 
those who fully repaid their loan who would see an impact in terms of the repayments 
made against the loan. 
 
Student loans would remain exempt from the CCD and, as such, the current position 
where student loans do not show on a borrowers credit file would be maintained. 
 
 
8. Competition Assessment 
 
The making of the 2021 Regulations has no impact on the competitiveness of 
businesses, charities or the voluntary sector.  
 
9. Post-Implementation Assessment 
 
The 2021 Regulations implement the PMR cap on interest rates for three months. 
Monitoring of the level of the PMR will be carried out on a monthly basis. Further 
amending regulations will be made if, at any point, the Bank of England’s effective 
interest rate drops 0.1 percentage points, or more, below the current maximum, Plan 
2 and the Plan 3 student loan interest rate for three consecutive months. 
 
Summary 
 
The making of the 2021 Regulations is necessary to ensure that there is no breach of 
Welsh Ministers’ duty in relation to the student loan interest rate (section 22(4)(a) of 
the Teaching and Higher Education Act 1998). 
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Technical Annex A 
 
It was explained in Section 7 that under the 2021 Regulations, the effect of a temporary 
decrease in the prevailing market rate below the maximum student loans interest rate 
would be to temporarily reduce the interest rate applied to the loans of: all Plan 3 
borrowers (both in-study and post-study); all in-study Plan 2 borrowers; and some 
post-study Plan 2 borrowers. This Technical Annex provides further detail on the 
proportion of post-study Plan 2 borrowers that may be affected by the changes. 
 
Under the current student loans terms and conditions, the post-study interest rate 
applied to Plan 2 student loans is equal to RPI plus X percentage points, where X is 
calculated for each individual borrower on a sliding scale between 0 and 3 percentage 
points, based on the borrower’s gross income above the Plan 2 repayment threshold. 
The highest-earning Plan 2 graduates are charged an interest rate of RPI plus 3 
percentage points, while those who earn below the repayment threshold are charged 
an interest rate of RPI.1 
 
For illustrative purposes, Table 1 shows the approximate proportion of post-study Plan 
2 borrowers whose student loan interest rate would be reduced if the prevailing market 
rate falls to certain levels (in percentage point terms) below the maximum Plan 2 
interest rate, and if a cap is implemented accordingly. The analysis is based on 
administrative data from the Student Loans Company (SLC), which show the variable 
interest rates applied to Welsh Plan 2 borrowers’ accounts as at 30 November 2020. 
The 0.3 percentage point reduction, as is to be applied between 1 July and 30 
September 2021, will benefit 1.5% of post-study Plan 2 borrowers, and is emboldened 
in Table 1. 
 
Table 1: Approximate proportion of post-study Plan 2 borrowers whose student 
loan interest rate would be reduced under the 2021 Regulations, if the maximum 
Plan 2 interest rate were to be reduced by various increments 
 
Percentage pt. reduction in 
maximum Plan 2 interest rate 

Proportion of post-study 
Plan 2 borrowers affected 

0.10% 1.2% 
𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟎𝟎% 𝟏𝟏.𝟓𝟓% 
0.50% 1.8% 
1.00% 2.9% 
2.00% 8.4% 
3.00% 21.5% 

more than 3.00% 100.0% 
  
It is clear from Table 1 that a slight reduction in the maximum Plan 2 interest rate would 
affect only a small proportion of post-study Plan 2 student loan borrowers; and the 
majority of the borrowers would be unaffected by a decrease in the prevailing market 
rate as long as the PMR does not fall below the minimum Plan 2 interest rate, equal 
to the RPI rate. This is because the majority of Plan 2 graduates earn an income below 

 
1 For the 2021-22 financial year: the Plan 2 repayment threshold is set at £27,295 per annum; and 
individual Plan 2 borrowers are charged a post-study interest rate of RPI plus 3 percentage points if 
their gross income is more than £49,130 per annum. 
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the Plan 2 repayment threshold or are otherwise not required to repay their student 
loan. The case in which the PMR falls to a level below the minimum Plan 2 interest 
rate is considered to be highly unlikely. 
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SL(6)014 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 
2021 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio ymhellach Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (y “prif Reoliadau”) i ddisodli rheoliad 16 o’r Prif 
Reoliadau. Mae'r rheoliad 16 newydd yn ei gwneud yn ofynnol i'r unigolyn sy'n gyfrifol am 
“safle rheoledig” gymryd dull pedwar cam wedi'i ddiweddaru fel y nodir yn y rheoliad 
newydd, gan gynnwys: 

• Cynnal asesiad risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws ar y safle (Cam 1); 

• Darparu gwybodaeth i'r rheini sy'n mynd i’r safle neu sy'n gweithio yno ynghylch sut i 
leihau'r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws (Cam 2); 

• Cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gadw rhwng 
unigolion ar y safle, ac eithrio fel y nodir yn wahanol (fel aelodau o'r un cartref neu, ar 
Lefelau Rhybudd 1 a 2, grwpiau sy'n cynnwys dim mwy na 6 o bobl heb gyfrif unrhyw 
unigolion o dan 11 oed neu ofalwyr) (Cam 3); 

• Cymryd camau rhesymol i liniaru'r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws sy'n codi 
pan fydd pobl yn ymgynnull yn agos at ei gilydd (Cam 4). 

Mae'r Rheoliadau hefyd yn diwygio Atodlen 1 i'r Prif Reoliadau (sy'n nodi'r cyfyngiadau a'r 
gofynion sy'n cael effaith ar hyn o bryd yng Nghymru fel ardal Lefel Rhybudd 1) i: 

• Ddileu’r terfyn blaenorol o 30 ar nifer y bobl y caniateir iddynt ymgynnull mewn 
dathliad o weinyddu priodas, ffurfio partneriaeth sifil neu seremoni briodas amgen, 
neu mewn dathliad o fywyd person sydd wedi marw - bydd yr uchafswm a ganiateir 
bellach yn cael ei bennu yn sgil asesiadau risg perthnasol a'r camau a'r mesurau 
rhesymol a gymerir; 

• Caniatáu i blant ysgolion cynradd ymgynnull mewn llety gwyliau neu i deithio (er 
enghraifft, i aros dros nos) lle mae'r cynulliad wedi’i reoleiddio ac yn ymwneud â 
datblygiad neu lesiant plant; 

• Egluro nad yw effaith y gwaharddiad ar drefnu digwyddiadau yn berthnasol i 
berfformiad adloniant a gynhelir ar safle a ddefnyddir fel arfer at y diben hwnnw (fel 
lleoliadau cerddoriaeth a chomedi bach), a lle nad oes mwy na 200 o bobl yn 
bresennol neu lle mae'n cael ei gynnal yn yr awyr agored. . Maent hefyd yn egluro y 
gellir darparu cyfleusterau lletygarwch dan do mewn digwyddiad awyr agored heb 
newid statws y digwyddiad hwnnw. 

Mae'r Rheoliadau hefyd yn egluro effaith y gwaharddiad ar drefnu digwyddiadau mewn 
perthynas ag ardaloedd yn Lefel Rhybudd 2. 
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Gweithdrefn 

Gwneud cadarnhaol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Rhaid i’r Senedd gymeradwyo’r Rheoliadau o fewn 28 diwrnod (ac eithrio unrhyw 
ddiwrnodau pan fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar 
diwrnod) i'r dyddiad y’u gwnaed er mwyn iddynt barhau i gael effaith. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y ddau bwynt 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 Senedd 

Rydym yn nodi cyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau 
dynol. Yn benodol, nodwn y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygiwyd gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â 
hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal 
lledaenu clefydau heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio 
cyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur.” 

Nodir rhagor o wybodaeth am ystyriaethau perthnasol o ran hawliau yn y Memorandwm 
Esboniadol i'r Rheoliadau hyn. 

2. 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 Senedd 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 
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Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
22 Mehefin 2021 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 722 (Cy. 183) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae Rhan 2A o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 

Clefydau) 1984 yn galluogi Gweinidogion Cymru, 

drwy reoliadau, i wneud darpariaeth at ddiben atal, 

diogelu rhag, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd y 

cyhoedd i fynychder neu ledaeniad haint neu halogiad 

yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn 

ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd 

y cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/1609 (Cy. 335)) (“y prif 

Reoliadau”). 

Mae’r Rheoliadau yn disodli rheoliad 16 o’r prif 

Reoliadau. Mae’r rheoliad 16 newydd yn ei gwneud yn 

ofynnol i’r person sy’n gyfrifol am “mangre 

reoleiddiedig” gymryd y camau a ganlyn. 

Cam 1 – cynnal asesiad o’r risg o ddod i gysylltiad 

â’r coronafeirws yn y fangre. 
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Cam 2 – darparu gwybodaeth i’r rheini sy’n mynd i’r 

fangre neu’n gweithio ynddi ynglŷn â sut i leihau’r risg 

o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws. 

Cam 3 – cymryd pob mesur rhesymol i sicrhau y 

cynhelir pellter o 2 fetr rhwng personau yn y fangre, ac 

eithrio rhwng aelodau o grŵp sy’n cynnwys dim mwy 

na 6 o bersonau neu aelodau o’r un aelwyd ar Lefelau 

Rhybudd 1 a 2, neu ar Lefelau Rhybudd 3 a 4, sy’n 

cynnwys aelodau o’r un aelwyd. 

Cam 4 – cymryd mesurau rhesymol i liniaru’r risg o 

ddod i gysylltiad â’r coronafeirws sy’n codi pan fo 

personau yn ymgynnull yn agos at ei gilydd. Gall y 

mesurau gynnwys ceisio rhwystro personau sy’n profi 

symptomau COVID-19 rhag mynd i’r fangre, sicrhau 

bod pobl yn ymgynnull yn yr awyr agored yn hytrach 

na thu mewn pan fo’n ymarferol gwneud hynny, 

cyfyngu ar ryngweithio agos wyneb yn wyneb, ceisio 

sicrhau bod y fangre wedi ei hawyru’n dda, a chynnal 

hylendid da. Gallant hefyd gynnwys mesurau megis 

peidio â chynnal gweithgareddau penodol a chasglu 

gwybodaeth gyswllt oddi wrth bersonau yn y fangre. 

Wrth benderfynu i ba raddau y mae’n rhesymol 

cymryd mesur penodol o dan Gam 3, caiff y person 

sy’n gyfrifol am y fangre rhoi sylw i fesurau a gymerir 

o dan Gam 4 i liniaru’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws pan fo unrhyw berson o fewn 2 fetr i 

berson arall. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio Atodlen 1 i’r 

prif Reoliadau (sy’n nodi’r cyfyngiadau a’r gofynion 

sy’n cael effaith yng Nghymru ar hyn o bryd fel ardal 

Lefel Rhybudd 1) er mwyn— 

• dileu’r terfyn blaenorol o 30 ar nifer y bobl y 

caniateir iddynt ymgynnull i ddathlu gweinyddiad 

priodas, ffurfiad partneriaeth sifil neu seremoni 

briodas arall, neu i ddathlu bywyd person 

ymadawedig – bydd y niferoedd uchaf a ganiateir 

yn cael eu pennu yn awr yng ngoleuni’r asesiad 

risg a gynhelir o dan reoliad 16 o’r prif Reoliadau 

a’r camau a’r mesurau rhesymol a gymerir o dan 

y rheoliad hwnnw; 

• caniatáu i blant ysgol gynradd ymgynnull mewn 

llety gwyliau neu lety teithio (er enghraifft, er 

mwyn aros dros nos) pan fo’r cynulliad yn 

ymwneud â chynulliad rheoleiddiedig er 

datblygiad neu lesiant plant, megis y rheini a 

ddarperir ar gyfer plant y tu allan i oriau’r ysgol 

ac yn ystod gwyliau’r ysgol mewn mannau megis 

canolfannau addysg awyr agored, neu’n 

ymwneud â chynulliad y mae’r plant yn cymryd 

rhan ynddo at ddiben cael gafael ar addysg neu 

gael addysg; 

• ei gwneud yn glir nad yw’r gwaharddiad ar 

drefnu digwyddiadau yn gymwys i berfformiad 
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adloniant a gynhelir mewn mangre a ddefnyddir 

fel arfer at y diben hwnnw a lle nad yw mwy na 

200 o bobl yn bresennol neu pan y’i cynhelir yn 

yr awyr agored. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio Atodlen 2 i’r 

prif Reoliadau (sy’n ymwneud ag ardaloedd Lefel 

Rhybudd 2) er mwyn gwneud yn glir effaith y 

gwaharddiad ar drefnu digwyddiadau, gan gynnwys 

nad yw’n gymwys i berfformiad adloniant a gynhelir 

mewn mangre a ddefnyddir fel arfer at y diben hwnnw 

a lle nad yw mwy na 200 o bobl yn bresennol neu pan 

y’i cynhelir yn yr awyr agored. 

Maent hefyd yn gwneud mân ddiwygiadau a 

diwygiadau canlyniadol i’r prif Reoliadau, gan 

gynnwys diwygio rheoliad 57 er mwyn ei gwneud yn 

glir nad yw digwyddiad yn peidio â chael ei drin fel pe 

bai’n cael ei gynnal “yn yr awyr agored” dim ond 

oherwydd bod cyfleusterau o dan do yn cael eu 

darparu ar gyfer bwyta bwyd ac yfed diod. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 722 (Cy. 183) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 

2021 

Gwnaed am 1.39 p.m. ar 18 Mehefin 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru am 4.00 p.m. ar 18 Mehefin 2021 

Yn dod i rym 21 Mehefin 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 

45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf Iechyd y 

Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1). 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn ymateb 

i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 

cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd adrannau 45C, 45F a 45P gan adran 

129 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaethau o dan yr adrannau hyn wedi eu rhoi i “the 
appropriate Minister” (“y Gweinidog priodol”). O dan adran 
45T(6) o Ddeddf 1984, y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw 
Gweinidogion Cymru. 
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Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried bod y 

cyfyngiadau a’r gofynion a osodir gan y Rheoliadau 

hyn yn gymesur â’r hyn y maent yn ceisio ei gyflawni, 

sef ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad hwnnw. 

Yn unol ag adran 45R o’r Ddeddf honno, oherwydd 

brys, mae Gweinidogion Cymru o’r farn ei bod yn 

angenrheidiol gwneud yr offeryn hwn heb fod drafft 

wedi ei osod gerbron Senedd Cymru ac wedi ei 

gymeradwyo ganddi drwy benderfyniad. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 21 Mehefin 

2021. 

Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 

2.—(1) Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020(1) 

wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn lle rheoliad 16 rhodder— 

“Gofyniad i gymryd pob mesur rhesymol i 
leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws 

16.—(1) At ddibenion lleihau’r risg o ddod i 

gysylltiad â’r coronafeirws mewn mangre 

reoleiddiedig, neu ledaenu’r coronaferiws gan y 

rheini sydd wedi bod mewn mangre 

reoleiddiedig, rhaid i’r person cyfrifol gymryd y 

camau a ganlyn— 

Cam 1 

Cynnal asesiad penodol o’r risg o ddod i 

gysylltiad â’r coronafeirws yn y fangre, ac wrth 

wneud hynny ymgynghori â phersonau sy’n 

gweithio yn y fangre neu gynrychiolwyr y 

personau hynny. 

Cam 2 

Darparu gwybodaeth i’r rheini sy’n mynd i’r 

fangre neu’n gweithio ynddi ynglŷn â sut i 

                                                                               
(1) O.S. 2020/1609 (Cy. 335) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2020/1610 

(Cy. 336), O.S. 2020/1623 (Cy. 340), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), 
O.S. 2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/46 (Cy. 10), O.S. 2021/57 (Cy. 
13), O.S. 2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/95 (Cy. 26), O.S. 2021/103 
(Cy. 28), O.S. 2021/172 (Cy. 40), O.S. 2021/210 (Cy. 52), O.S. 
2021/307 (Cy. 79), O.S. 2021/413 (Cy. 133), O.S. 2021/502 (Cy. 
150), O.S. 2021/542 (Cy. 154), O.S. 2021/583 (Cy. 160), O.S. 
2021/668 (Cy. 169) ac O.S. 2021/686 (Cy. 172). 
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leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws. 

Cam 3 

Cymryd pob mesur rhesymol i sicrhau— 

(a) y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng 

unrhyw bersonau yn y fangre, ac 

eithrio rhwng aelodau o grŵp a 

ganiateir; 

(b) pan fo’n ofynnol i bersonau aros i fynd 

i’r fangre, y cynhelir pellter o 2 fetr 

rhyngddynt, ac eithrio rhwng aelodau o 

grŵp a ganiateir. 

Cam 4 

Cymryd mesurau rhesymol i liniaru’r risg o 

ddod i gysylltiad â’r coronafeirws sy’n codi pan 

fo personau yn ymgynnull yn agos at ei gilydd, 

megis— 

(a) ceisio rhwystro’r personau a ganlyn 

rhag bod yn bresennol yn y fangre— 

 (i) unrhyw berson sydd wedi cael 

canlyniad positif am y 

coronafeirws yn y 10 niwrnod 

blaenorol, 

 (ii) unrhyw berson sydd wedi cael 

cysylltiad agos yn y 10 niwrnod 

blaenorol â pherson sydd wedi 

cael canlyniad positif am y 

coronafeirws, 

 (iii) unrhyw berson sy’n profi 

symptomau sy’n gysylltiedig â 

COVID-19; 

(b) sicrhau bod personau sy’n ymgynnull 

yn y fangre yn ymgynnull yn yr awyr 

agored pan fo hyn yn ymarferol; 

(c) cyfyngu ar ryngweithio agos wyneb yn 

wyneb rhwng personau yn y fangre, er 

enghraifft drwy— 

 (i) newid trefn mangre gan gynnwys 

lleoliad dodrefn a gweithfannau; 

 (ii) rheoli’r defnydd o fynedfeydd, 

tramwyfeydd, grisiau a lifftiau; 

 (iii) rheoli’r defnydd o gyfleusterau a 

rennir megis toiledau a cheginau; 

 (iv) fel arall, rheoli’r defnydd o 

unrhyw ran arall o’r fangre neu 

fynediad iddi; 

 (v) gosod rhwystrau neu sgriniau; 

(d) cyfyngu ar hyd yr amser y caniateir i 

bersonau fod yn bresennol yn y fangre; 

(e) ceisio sicrhau bod y fangre wedi ei 

hawyru’n dda; 
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(f) cynnal hylendid da yn y fangre; 

(g) darparu, neu ei gwneud yn ofynnol 

defnyddio, cyfarpar diogelu personol. 

(2) Wrth benderfynu i ba raddau y mae’n 

rhesymol cymryd mesur penodol o dan Gam 3, 

caniateir rhoi sylw i fesurau a gymerir o dan 

Gam 4 i liniaru’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws sy’n codi pan fo unrhyw berson o 

fewn pellter o 2 fetr i berson arall. 

(3) Mae mesurau y gellir eu cymryd o dan 

baragraff (1) yn cynnwys— 

(a) peidio â gwneud gweithgareddau 

penodol; 

(b) cau rhan o’r fangre; 

(c) caniatáu i berson sydd fel arfer yn 

gweithio yn y fangre ynysu, a’i alluogi 

i wneud hynny, oherwydd iddo gael 

canlyniad positif am y coronafeirws 

neu am ei fod wedi dod i gysylltiad 

agos â rhywun sydd wedi cael 

canlyniad positif, am gyfnod— 

 (i) a argymhellir mewn canllawiau a 

gyhoeddir gan Weinidogion 

Cymru; 

 (ii) a bennir mewn hysbysiad a roddir 

i’r person gan swyddog olrhain 

cysylltiadau; 

(d) casglu gwybodaeth gyswllt oddi wrth 

bob person yn y fangre a’i chadw am 

21 o ddiwrnodau at ddiben ei darparu i 

unrhyw un o’r canlynol, ar eu cais neu 

ar ei gais— 

 (i) Gweinidogion Cymru; 

 (ii) swyddog olrhain cysylltiadau; 

(e) cymryd mesurau rhesymol i sicrhau 

bod gwybodaeth gyswllt o’r fath yn 

gywir. 

(4) Rhaid i asesiad o dan Gam 1— 

(a) bodloni gofynion rheoliad 3 o 

Reoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch 

yn y Gwaith 1999(1) (“Rheoliadau 

1999”), a 

(b) cael ei gynnal— 

 (i) pa un a yw’r person cyfrifol eisoes 

wedi cynnal asesiad o dan y 

rheoliad hwnnw ai peidio, a 

                                                                               
(1) O.S. 1999/3242. Diwygiwyd rheoliad 3 gan O.S. 2005/1541, O.S. 

2015/21 ac O.S. 2015/1637. 
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 (ii) pa un a yw’r rheoliad hwnnw yn 

gymwys i’r person cyfrifol ai 

peidio. 

(5) At ddibenion paragraff (4)— 

(a) mae rheoliad 3 o Reoliadau 1999 i’w 

ddarllen fel pe bai’r geiriau “by 

regulations 16, 17 and 17A of the 

Health Protection (Coronavirus 

Restrictions) (No. 5) (Wales) 

Regulations 2020” wedi eu rhoi yn lle’r 

geiriau “by or under the relevant 

statutory provisions”, yn y ddau le y 

maent yn digwydd, a 

(b) os na fyddai rheoliad 3 o Reoliadau 

1999 yn gymwys i berson cyfrifol oni 

bai am baragraff (4)(b)(ii)— 

 (i) mae’r rheoliad hwnnw i’w drin fel 

pe bai’n gymwys i’r person fel pe 

bai’r person yn gyflogwr, a 

 (ii) mae personau sy’n gweithio yn y 

fangre i’w trin, at ddibenion y 

rheoliad hwnnw fel y mae’n 

gymwys yn rhinwedd paragraff 

(4)(b)(ii), fel pe baent wedi eu 

cyflogi gan y person cyfrifol. 

(6) At ddibenion Cam 3, ystyr “grŵp a 

ganiateir” yw— 

(a) pan fo’r fangre mewn ardal Lefel 

Rhybudd 1 neu ardal Lefel Rhybudd 2, 

grŵp— 

 (i) sy’n cynnwys dim mwy na 6 o 

bobl, heb gyfrif unrhyw bersonau 

o dan 11 oed nac unrhyw ofalwr i 

berson yn y grŵp, neu 

 (ii) sy’n cynnwys aelodau o’r un 

aelwyd ac unrhyw ofalwr i aelod 

o’r aelwyd; 

(b) pan fo’r fangre mewn ardal Lefel 

Rhybudd 3 neu ardal Lefel Rhybudd 4, 

grŵp sy’n cynnwys aelodau o’r un 

aelwyd ac unrhyw ofalwr i aelod o’r 

aelwyd.” 

(3) Yn rheoliad 17(1), ar ôl “person cyfrifol” 

mewnosoder “o dan Gam 4 o’r rheoliad hwnnw”. 

(4) Yn rheoliad 17A, yn y geiriau o flaen is-

baragraff (a), ar ôl “person cyfrifol” mewnosoder “o 

dan Gam 4 o’r rheoliad hwnnw”. 

(5) Yn rheoliad 57— 

(a) ym mharagraff (1), ar ôl is-baragraff (g) 

mewnosoder— 
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“(ga) “COVID-19” yw dynodiad 

swyddogol y clefyd y gellir ei achosi 

gan y coronafeirws;”; 

(b) ym mharagraff (9)(a), yn lle “bwyd a diod i’w 

fwyta neu i’w hyfed yn yr awyr agored” 

rhodder “neu fwyta neu yfed bwyd a diod”. 

(6) Yn Atodlen 1— 

(a) ym mharagraff 2(5)— 

(i) ym mharagraff (e), yn lle “o ddim mwy 

na 30 o bobl mewn mangre reoleiddiedig, 

heb gyfrif bersonau o dan 11 oed na 

phersonau sy’n gweithio yn y fangre,” 

rhodder “mewn mangre reoleiddiedig”; 

(ii) ar ôl paragraff (k) mewnosoder— 

“(ka) cymryd rhan mewn cynulliad 

rheoleiddiedig o blant ysgol gynradd 

mewn llety gwyliau neu lety teithio, 

neu hwyluso’r cynulliad hwnnw, pan 

fo’r cynulliad yn ymwneud ag— 

(a) cynulliad rheoleiddeidig a ddisgrifir ym 

mharagraff (k), neu 

(b) cynulliad y mae’r plant yn cymryd rhan 

ynddo at y diben a ddisgrifir yn is-

baragraff (4)(i);”; 

(b) ar ôl paragraff 2(5) mewnosoder— 

“(6) At ddibenion y paragraff hwn a 

pharagraff 4— 

(a) ystyr “plentyn ysgol gynradd” yw 

plentyn sydd ym mlwyddyn 6 neu’n is 

mewn ysgol yng Nghymru neu y 

byddai ym mlwyddyn 6 neu’n is pe 

bai’r plentyn yn mynychu ysgol yng 

Nghymru, 

(b) mae i “ysgol” yr ystyr a roddir i 

“school” gan adran 4 o Ddeddf Addysg 

1996, 

(c) mae i “blwyddyn ysgol” yr un ystyr ag 

a roddir i “school year” yn adran 

579(1) o’r Ddeddf honno, 

(d) ystyr “blwyddyn 6” yw grŵp blwyddyn 

y bydd mwyafrif y plant, yn ystod y 

flwyddyn ysgol, yn cyrraedd 11 oed, ac 

(e) ystyr “grŵp blwyddyn” yw grŵp o 

blant mewn ysgol, y bydd y mwyafrif 

ohonynt, mewn blwyddyn ysgol 

benodol, yn cyrraedd yr un oedran.”; 

(c) ym mharagraff 4— 

(i) yn is-baragraff (2)— 

(aa) ym mharagraff (e), hepgorer “lle 

nad yw mwy na 30 o bobl yn 

bresennol,”; 
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(bb) ar ôl paragraff (g) mewnosoder— 

“(ga) cynulliad rheoleiddiedig o blant ysgol 

gynradd mewn llety gwyliau neu lety 

teithio, pan fo’r cynulliad yn ymwneud 

ag— 

(a) cynulliad rheoleiddeidig a ddisgrifir ym 

mharagraff (g), neu 

(b) cynulliad y mae’r plant yn cymryd rhan 

ynddo at ddiben cael gafael ar 

wasanaethau addysgol neu gael 

gwasanaethau addysgol yn unol â 

pharagraff 2(4)(i);”; 

(cc) ym mharagraff (h)— 

(i) yn y geiriau o flaen is-

baragraff (i), ar ôl “mangre 

reoleiddiedig” mewnosoder 

“(ac eithrio mewn llety 

gwyliau neu lety teithio)”; 

(ii) yn is-baragraff (ii), hepgorer 

“neu, os yw’r fangre 

reoleiddiedig yn lety gwyliau 

neu lety teithio, o’r un 

aelwyd estynedig”; 

(dd) ar ôl paragraff (i) mewnosoder— 

“(ia)digwyddiad sy’n unrhyw un o’r 

canlynol, pan fo’n cael ei gynnal mewn 

mangre a ddefnyddir fel arfer at y 

diben hwnnw— 

 (i) arddangosiad ffilm, 

 (ii) perfformiad adloniant pan na fo 

mwy na 200 o bobl yn bresennol 

neu pan y’i cynhelir yn yr awyr 

agored, 

 (iii) marchnad, neu 

 (iv) gwasanaeth crefyddol; 

(ib) digwyddiad chwaraeon elît os 

athletwyr elît a phersonau sy’n 

gweithio yn y digwyddiad neu sy’n 

darparu gwasanaethau gwirfoddol 

ynddo yw’r unig bobl sy’n bresennol;”; 

(ee) ar ôl paragraff (j) mewnosoder— 

“(k) digwyddiad a gynhelir i unrhyw raddau 

o dan do mewn llety gwyliau neu lety 

teithio a lle y mae’r holl bobl sy’n 

bresennol yn aelodau o’r un aelwyd 

neu’r un aelwyd estynedig.”; 

(ii) yn is-baragraff (3), hepgorer paragraffau 

(c) a (d). 

(7) Yn Atodlen 2, paragraff 4— 

(a) yn is-baragraff (2)— 
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(i) ym mharagraff (e), yn lle “o ddim mwy 

na 30 o bobl mewn mangre reoleiddiedig, 

neu gynulliad yn yr awyr agored o ddim 

mwy na 50 o bobl mewn mangre o’r fath, 

heb gyfrif (yn y naill achos na’r llall) 

bersonau o dan 11 oed na phersonau sy’n 

gweithio yn y fangre” rhodder “mewn 

mangre reoleiddiedig lle nad yw mwy na 

30 o bobl yn bresennol, neu gynulliad yn 

yr awyr agored mewn mangre 

reoleiddiedig lle nad yw mwy na 50 o 

bobl yn bresennol”; 

(ii) ym mharagraff (f)(i), hepgorer “heb 

gyfrif personau o dan 11 oed na 

phersonau sy’n gweithio yn y cynulliad 

neu sy’n darparu gwasanaethau 

gwirfoddol ynddo,”; 

(iii) ym mharagraff (g)(i), hepgorer “heb 

gyfrif personau o dan 11 oed na 

phersonau sy’n gweithio yn y cynulliad 

neu sy’n darparu gwasanaethau 

gwirfoddol ynddo,”; 

(iv) ar ôl paragraff (h) mewnosoder— 

“(i) digwyddiad a gynhelir mewn mangre 

reoleiddiedig, ac eithrio mewn llety 

gwyliau neu lety teithio, ac— 

 (i) lle nad yw mwy na 6 o bobl yn 

bresennol, neu 

 (ii) lle y mae’r holl bobl sy’n 

bresennol yn aelodau o’r un 

aelwyd; 

(j) digwyddiad sy’n unrhyw un o’r 

canlynol, pan fo’n cael ei gynnal mewn 

mangre a ddefnyddir fel arfer at y 

diben hwnnw— 

 (i) arddangosiad ffilm, 

 (ii) perfformiad adloniant pan na fo 

mwy na 200 o bobl yn bresennol 

neu pan y’i cynhelir yn yr awyr 

agored, 

 (iii) marchnad, neu 

 (iv) gwasanaeth crefyddol; 

(k) digwyddiad chwaraeon elît os 

athletwyr elît a phersonau sy’n 

gweithio yn y digwyddiad neu sy’n 

darparu gwasanaethau gwirfoddol 

ynddo yw’r unig bobl sy’n bresennol; 

(l) digwyddiad a gynhelir yn yr awyr 

agored mewn mangre nad yw’n fangre 

reoleiddiedig neu yn yr awyr agored 

mewn llety gwyliau neu lety teithio 

ac— 
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 (i) lle nad yw mwy na 6 o bobl yn 

bresennol, neu 

 (ii) lle y mae’r holl bobl sy’n 

bresennol yn aelodau o’r un 

aelwyd neu’r un aelwyd estynedig; 

(m) digwyddiad a gynhelir i unrhyw raddau 

o dan do mewn llety gwyliau neu lety 

teithio a lle y mae’r holl bobl sy’n 

bresennol yn aelodau o’r un aelwyd 

neu’r un aelwyd estynedig.”; 

(b) ar ôl is-baragraff (2) mewnosoder— 

“(2A) Wrth bennu, at ddibenion is-baragraff 

(2), nifer y personau sy’n bresennol mewn 

digwyddiad, nid yw’r canlynol i’w hystyried— 

(a) unrhyw blant o dan 11 oed, 

(b) gofalwr unrhyw berson sy’n bresennol, 

neu 

(c) unrhyw berson sy’n gweithio yn y 

digwyddiad neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol ynddo.”; 

(c) yn is-baragraff (3), hepgorer paragraffau (c) a 

(d). 

 

Mark Drakeford 

Y Prif Weinidog, un o Weinidogion Cymru 

Am 1.39 p.m. ar 18 Mehefin 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021  
   
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi’i 
osod gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1. 
   
Datganiad y Gweinidog    
   
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021.    
   
   
Mark Drakeford   
Y Prif Weinidog    
   
18 Mehefin 2021   
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1. Disgrifiad   
   
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”). 
   
2. Materion o ddiddordeb arbennig i Senedd Cymru 
  
Gwneir y Rheoliadau hyn o dan y weithdrefn frys a amlinellir yn adran 45R o Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 22) (“Deddf 1984”). Caiff y Rheoliadau 
eu gwneud heb fod drafft wedi’i osod gerbron y Senedd a’i gymeradwyo ganddi. Mae 
Gweinidogion Cymru o’r farn, oherwydd brys, ei bod yn angenrheidiol gwneud y 
Rheoliadau heb i ddrafft gael ei osod a’i gymeradwyo fel y gellir gweithredu mesurau 
iechyd y cyhoedd er mwyn ymateb yn gyflym i’r bygythiad a berir i iechyd pobl gan y 
coronafeirws. Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y cyfyngiadau a’r gofynion sydd 
wedi’u nodi yn y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn 
angenrheidiol ac yn gymesur fel ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad presennol a 
berir gan y coronafeirws.   
   
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol    
   
Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â hawliau 
unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol, mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal lledaenu 
clefydau heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio cyflawni 
nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur.   
 
Mae Erthygl 5 (yr hawl i ryddid), Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol), 
Erthygl 9 (rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd), Erthygl 11 (rhyddid i ymgynnull a 
chymdeithasu) ac Erthygl 1 o’r Protocol Cyntaf (diogelu eiddo) yn cael eu cyffwrdd 
gan y prif Reoliadau.    
   
Mae pob un o’r rhain yn hawliau amodol, sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru ymyrryd 
ag arfer yr hawliau os oes angen gwneud hynny mewn cymdeithas ddemocrataidd er 
budd diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd. Rhaid cyfiawnhau’r holl 
gyfyngiadau a gofynion o’r fath ar y sail mai eu bwriad yw cyflawni nod cyfreithlon, 
sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur. Hefyd, mae angen cydbwyso 
unrhyw ymyrraeth â’r hawliau hyn â rhwymedigaethau cadarnhaol y Wladwriaeth o 
dan Erthygl 2 (yr hawl i fywyd). Mae addasu’r cyfyngiadau a’r gofynion o dan y prif 
Reoliadau drwy’r Rheoliadau hyn yn ymateb cymesur i ledaeniad y coronafeirws. 
Mae’n cydbwyso’r angen i gynnal ymateb priodol i’r bygythiad a berir gan y 
coronafeirws yn erbyn hawliau unigolion a busnesau, mewn modd sy’n parhau’n 
gymesur â’r angen i leihau cyfradd trosglwyddo’r coronafeirws, gan ystyried y 
dystiolaeth wyddonol.   
   
Mae’r Rheoliadau diwygio hyn yn lleihau ymyrraeth y cyfyngiadau a’r gofynion o dan 
y prif Reoliadau â’r hawliau unigol hynny.   
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3. Y cefndir deddfwriaethol    
   
Mae Deddf 1984, a rheoliadau a wneir oddi tani, yn darparu fframwaith 
deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r Rheoliadau hyn 
yn cael eu gwneud o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf 1984. 
Caiff rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn eu hamlinellu yn y Memorandwm 
Esboniadol ar gyfer y prif Reoliadau.   
  
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael   
  
Mae’r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud mewn ymateb i’r bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd a berir gan nifer achosion a lledaeniad y 
coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2) sy’n achosi’r clefyd a 
elwir yn COVID-19.   
  
Roedd y prif Reoliadau a wnaed ar 18 Rhagfyr 2020 yn nodi cyfyngiadau a gofynion 
a fydd yn berthnasol i bedair gwahanol Lefel Rhybudd a chaiff y Lefelau Rhybudd eu 
hamlinellu yn y Cynllun Rheoli’r Coronafeirws. Diweddarwyd y cynllun hwn ar 19 
Mawrth 2021. 
 
Ar 7 Mehefin, dechreuodd Cymru gyfan symud i Lefel Rhybudd 1. Gohiriwyd symud 
yn gyfan gwbl i Lefel Rhybudd 1 oherwydd cyfraddau cyffredinrwydd cynyddol y 
coronafeirws, ansicrwydd parhaus am y berthynas rhwng achosion, cleifion yn yr 
ysbyty a marwolaethau ynghyd a mantais twf sylweddol yr “amrywiolyn Delta” o’i 
gymharu â’r “amrywiolyn Alffa” a oedd yn gyffredin yn flaenorol. 
 
Mae’r Llywodraeth yn parhau i symud fesul cam i Lefel Rhybudd 1 o Gynllun Rheoli’r 
Coronafeirws, ac mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 1 y prif Reoliadau er 
mwyn darparu ar gyfer (i) llacio cymedrol mewn meysydd lle teimlir fod hynny’n 
gymesur ac yn gyfiawn, gan ystyried y sefyllfa iechyd y cyhoedd a thystiolaeth 
economaidd-gymdeithasol ac (ii) i fynd i’r afael â rhai anghysondebau yn y 
Rheoliadau fel y maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd. 
 
Te angladd a derbyniadau priodas/partneriaeth sifil  
 
Ni fydd uchafswm bellach ar y niferoedd a gaiff fod yn bresennol mewn derbyniadau 
ar gyfer partneriaeth sifil, priodasau a phriodasau amgen, na dathliadau bywyd 
person ymadawedig, mewn mangre reoleiddiedig. Bydd y cyfyngiadau ar niferoedd 
yn hytrach yn seiliedig ar faint y lleoliad a’r gallu i gadw pellter cymdeithasol a chadw 
at reolau eraill y mae’n ofynnol i’r person sy’n gyfrifol am y fangre eu gosod er mwyn 
lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws. 

 
Bydd y newid hwn yn dod â’r trefniadau ar gyfer Cymru yn unol â’r trefniadau yn 
Lloegr a’r Alban, yn gyffredinol. 

 
Mesurau rhesymol (rheoliad 16) a statws cadw pellter o 2 fetr 
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Mae diwygiadau’n cael eu gwneud i reoliad 16 (y gofyniad i gymryd yr holl fesurau 
rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws) i esbonio’r berthynas 
rhwng y ddyletswydd i gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau y cedwir pellter o 2 fetr 
rhwng unigolion mewn mangre reoleiddiedig a’r mesurau rhesymol eraill y mae’n 
rhaid i berson cyfrifol eu cymryd i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r feirws.  

 
Mae’r diwygiadau yn cyflwyno dull 4 cam wedi’i ddiweddaru y mae pob un ohonynt yr 
un mor berthnasol, gyda’r un statws cyfreithiol, ac mae angen rhoi ystyriaeth iddynt. 
Mae’r camau’n adlewyrchu’r canllawiau statudol a’r dystiolaeth ddiweddaraf ar yr 
hierarchaeth rheolaethau (gan gynnwys ychwanegu awyru fel mesur lliniaru pwysig).   
 
Bydd bellach yn ofynnol i bersonau sy’n gyfrifol am fangre reoleiddiedig gymryd pob 
mesur rhesymol i sicrhau bod grŵp sydd wedi ymgynnull yn gyfreithlon mewn 
mangre reoleiddiedig yn cadw pellter o 2 fetr o fewn y grŵp hwnnw.  

 
Mae mesurau rhesymol eraill yn parhau i fod yn allweddol i sicrhau bod y risg o 
ledaenu’r feirws yn is, ac maent wedi’u nodi yn y Rheoliadau, gan gynnwys gofyniad 
newydd i geisio sicrhau bod mangreoedd wedi’u hawyru’n dda. 

 
Mae’r gofyniad i gynnal asesiad risg penodol wedi’i gynnwys yn rheoliad 16 o hyd ac 
mae’n parhau i fod yn agwedd bwysig o gymryd yr holl fesurau rhesymol. Dylid hefyd 
ystyried y risgiau a nodwyd ar ôl cynnal yr asesiad risg hwn ac wrth gynllunio pa 
fesurau i’w cymryd. 
 
Cynulliadau plant ysgolion cynradd 
 
Mae’r Rheoliadau wedi’u diwygio er mwyn caniatáu i blant ysgolion cynradd 
ymgynnull (mewn grwpiau cyswllt/swigod ysgol) mewn llety preswyl neu wyliau, gan 
gynnwys aros dros nos, os yw’n gynulliad wedi’i reoleiddio, ar gyfer datblygiad neu 
lesiant y plant. Bydd hyn yn caniatáu, er enghraifft, teithiau i ganolfannau preswyl 
addysg awyr agored. 
 
Materion eraill 
 
Bydd y Rheoliadau hefyd yn gwneud diwygiadau i: 
 

• Ddarparu y caiff lleoliadau cerddoriaeth a chomedi llawr gwlad weithredu ar yr 
un sail â lleoliadau lletygarwch, fel tafarndai a chaffis, drwy esbonio nad yw’r 
gwaharddiad ar drefnu digwyddiadau yn berthnasol i berfformiad adloniant os 
nad oes mwy na 200 o bobl yn bresennol, neu os caiff ei gynnal yn yr awyr 
agored. 

 
• Esbonio y gellir darparu cyfleusterau lletygarwch dan do mewn digwyddiad 

awyr agored heb newid statws y digwyddiad hwnnw.  
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5. Ymgynghori    
   
O ystyried y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd cyhoeddus brys, nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. 
  
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol ac asesiadau effaith eraill   
  
Nid oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi’i lunio mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn 
oherwydd bod angen eu rhoi ar waith ar fyrder i fynd i’r afael â’r bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. Fodd bynnag, paratowyd ac ystyriwyd asesiad 
effaith cryno fel rhan o’r broses adolygu 21 diwrnod ar gyfer y coronafeirws er mwyn 
llywio’r penderfyniadau a wnaed. Caiff yr asesiad effaith cryno ei gyhoeddi cyn 
gynted ag y bo’n ymarferol bosibl. 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@gov.wales   

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Elin Jones, AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 

18 Mehefin 2021 
Annwyl Elin  
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 
(Rhif 13) 2021 
 
Heddiw, rwyf wedi gwneud y Rheoliadau hyn o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 
45P(2) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Deuant i rym ar 21 Mehefin 
2021. Rwy’n amgáu copi o’r offeryn statudol ac rwy’n bwriadu ei osod, ynghyd â’r 
Memorandwm Esboniadol sy’n mynd gydag ef, unwaith y mae’r offeryn statudol wedi ei 
gofrestru.  
 
Yn unol â’r weithdrefn frys a nodwyd yn adran 45R o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 
Clefydau) 1984, rhaid i’r Senedd gymeradwyo’r offeryn hwn erbyn 15 Gorffennaf 2021, er 
mwyn iddo barhau i fod mewn grym. Yn yr amgylchiadau hyn rwy’n deall fod Rheol Sefydlog 
21.4A yn berthnasol ac y caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen i'r pwyllgor  
cyfrifol neu'r pwyllgorau cyfrifol gyflwyno adroddiad arno. Efallai y bydd yn ddefnyddiol ichi 
wybod fy mod yn bwriadu cynnwys y ddadl ar gyfer yr eitem hon o is-ddeddfwriaeth ym 
musnes arfaethedig y Cyfarfod Llawn ar 29 Mehefin 2021.  
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 
Trefnydd, David Rees AS, Cadeirydd y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro, Siwan Davies, 
Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a’r 
Pwyllgorau, a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 

Yn gywir 

 
 

MARK DRAKEFORD 
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SL(6)008 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a 
Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 
(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol, yn enwedig yr 
esemptiadau o’r gwaharddiad ar fynediad i Gymru o wledydd ar y rhestr goch. O dan y 
Rheoliadau hyn, mae'r esemptiad ar gyfer morwyr ac arolygwyr a syrfewyr llongau sy'n 
cyrraedd Cymru o wledydd ar y rhestr goch wedi ei ddiwygio i eithrio personau o'r fath sy'n 
dod i Gymru i weithio ar longau mordeithio. 

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn ymestyn dyddiad dod i ben y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol, y Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a'r Rheoliadau Gwybodaeth i 
Deithwyr hyd at 31 Mai 2022. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Gall y Senedd ddirymu’r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y 
cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pedwar pwynt 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 Senedd 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r rhestr o bobl sydd wedi'u hesemptio o’r gwaharddiad ar 
ddod i mewn i Gymru o wlad ar y rhestr goch drwy eithrio o'r esemptiad bersonau penodol 
sy'n dod i Gymru i weithio ar longau mordeithio. 
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Eitem 4.1



   
 

 

Mewn llythyr at y Llywydd dyddiedig 28 Mai 2021, dywedodd Eluned Morgan AS, y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, fod y Rheoliadau'n angenrheidiol ac yn 
gyfiawn "o ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn perthynas â'r clefyd hwn".  

Fodd bynnag, nid oes esboniad o'r dystiolaeth na'r rhesymau pam mae angen y newid 
penodol hwn a pham mae angen eithrio’r grŵp penodol hwn o bobl o'r esemptiad (tra bod 
grwpiau eraill yn parhau i fod wedi'u hesemptio). 

2. 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 Senedd 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 
benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith fod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.” 

3. 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 Senedd 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

4. 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 Senedd 

Nodwn y torrir y rheol 21 diwrnod (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y dyddiad y 
gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn i rym), a'r 
esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 28 Mai 2021. 

Yn benodol, nodwn yr hyn a ganlyn yn y llythyr: 

 “Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd; a pharhau â'r ymagwedd pedair gwlad tuag at 
deithio rhyngwladol, o ystyried newid yn y dystiolaeth ar risg mewn cysylltiad â'r clefyd 
hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pwynt rhinweddau 1. 
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Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 14 Mehefin 2021 ac mae'n cyflwyno 
adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i 
Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021 

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 1: 

Y rhesymeg dros ddarparu esemptiad sectorol ar gyfer y categori morwyr ac 
arolygwyr a syrfewyr llongau yw sicrhau y gall morgludiant rhyngwladol a symudiad 
nwyddau hanfodol barhau yn ystod y pandemig COVID-19. Fodd bynnag, roedd 
Deddf Llongau Masnach 1995 yn diffinio “seamen” yn fras iawn fel person sydd wedi 
ei gyflogi neu ei gymryd ymlaen mewn unrhyw swydd ar unrhyw long (ac eithrio 
meistri a pheilotiaid). Ar ôl i fordeithiau domestig ailddechrau yn y DU a’r Ardal 
Deithio Gyffredin, ceisiodd nifer o weithwyr llongau mordeithio o India ddefnyddio’r 
esemptiad hwn i hedfan i’r DU heb dreulio cyfnod mewn cwarantin ar ôl cyrraedd 
gan fod y diffiniad o “seamen” yn cynnwys y rheini sy’n darparu gwasanaethau 
lletygarwch ar longau mordeithio. Nid dyma oedd bwriad yr esemptiad gwreiddiol.  

 

Er 23 Ebrill 2021, mae India wedi bod ar y rhestr “goch” ar gyfer teithio yn sgil 
ymddangosiad a lledaeniad cyflym yr amrywiolyn Delta (B1.617.2). Newidiwyd y 
diwygiad technegol hwn i’r esemptiad sy’n cynnwys “Mordwywyr”, ac yn benodol, y 
categorïau esempt ar gyfer “morwyr a meistri” ac “arolygwyr a syrfewyr llongau” 
mewn perthynas â theithwyr sy’n cyrraedd o wledydd sydd ar y rhestr goch, er mwyn 
dileu gweithwyr llongau mordeithio. Byddai unigolion o’r fath, felly, yn cael eu 
gwahardd rhag dod i Gymru pe baent wedi bod mewn gwlad sydd ar y rhestr goch 
yn y 10 niwrnod blaenorol. 
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