
 

SL(5)552 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020 (“y 

Prif Reoliadau”) i gynyddu swm y gosb benodedig am dorri'r Prif Reoliadau dro ar ôl tro hyd at uchafswm 

o £1,920. 

Mae'r strwythur dirwyon blaenorol a newydd wedi'i nodi yn y tabl isod: 

 Y drefn bresennol o ran 

dirwyon  

Y drefn newydd o 

ran dirwyon 

Y drosedd gyntaf £60 £60 

Yr ail drosedd £120 £120 

Y drydedd drosedd £120 £240 

Y bedwaredd drosedd £120 £480 

Y bumed drosedd £120 £960 

Y chweched drosedd £120 £1,920 

 

Gweithdrefn 

Gwneud cadarnhaol. 

Gwnaed y Rheoliadau hyn 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 fydd y Senedd: 

(i) wedi'i diddymu, neu (ii) yn ystod y toriad am fwy na phedwar diwrnod) o'r dyddiad y’i gwnaed iddynt 

barhau i gael effaith. 

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(vii) - ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr y testun 

Cymraeg a’r testun Saesneg. 

Ymddengys bod nifer o wallau yn nhestun Cymraeg y Rheoliadau hyn: 

1. Yn y rhaglith i'r testun Cymraeg dylai “iechyd a cyhoedd” ddweud “iechyd y cyhoedd” 

2. Nid yw'r cyfeiriad at “Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol” yn y troednodyn ar dudalen 3 yn 

cynnwys blwyddyn y Ddeddf 



 

3. Rheoliad 2(2) - mae'r diwygiad yn achosi i “y” ymddangos ddwywaith yn y testun Cymraeg, felly 

mae'r testun diwygiedig bellach yn dweud “ar y y cynharaf o'r canlynol ”(ychwanegwyd pwyslais) 

4. Rheoliad 2(3)(iii) - mae'r “yn” ar goll cyn “achos y pedwerydd....” 

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno 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 

Gofynnir i Lywodraeth Cymru egluro pam mae'r Rheoliadau hyn yn dilyn y weithdrefn frys o dan adran 

45R o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), o ystyried y bu trafodaeth 

gyhoeddus eang ynghylch lefel hysbysiadau cosb penodedig Cymru yn ystod yr wythnosau yn arwain at 

wneud y Rheoliadau hyn. Hynny yw, gofynnwn beth ddigwyddodd a arweiniodd at angen brys i gynyddu 

lefel yr hysbysiadau cosb penodedig yng Nghymru. 

Nodwn nad oes yn rhaid defnyddio'r weithdrefn “gwneud cadarnhaol” frys o dan Ddeddf 1984, ac mai’r 

weithdrefn “gadarnhaol ddrafft” fwy arferol (lle mae'r Senedd yn cymeradwyo rheoliadau cyn iddynt gael 

eu gwneud) yw'r weithdrefn ddiofyn o dan Ddeddf 1984. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

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

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth: 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 8 Mehefin 2020 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 

 


