
 

SL(5)559 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n 

Teithio i Gymru etc.) 2020  

Cefndir a diben 

Gwneir y Rheoliadau hyn wrth arfer y pwerau a roddir i Weinidogion Cymru gan adrannau 45B, 45F(2) a 

45P o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. 

Mae’r Rheoliadau’n gosod gofyniad ar weithredwyr gwasanaethau teithwyr rhyngwladol sy’n dod o’r tu 

allan i’r ardal deithio gyffredin i faes awyr, maes hofrenyddion neu borthladd môr yng Nghymru 

(“gweithredwyr”) i ddarparu gwybodaeth iechyd y cyhoedd benodol yn ymwneud â’r feirws i deithwyr.  

Mae'n ofynnol i’r gweithredwyr: 

- Sicrhau bod dolen i’r tudalennau perthnasol ar wefan gov.uk a gwefan llyw.cymru pan fydd 

teithwyr yn archebu taith neu’n cofrestru ar gyfer taith ar-lein, neu gyfeirio teithwyr at y 

tudalennau hyn pan fyddant yn archebu neu’n cofrestru dros y ffôn (Rheoliad 3);  

- Darparu'r datganiad gwybodaeth iechyd cyhoeddus yn yr Atodlen i'r Rheoliadau, i deithwyr pan 

fyddant ar y cwch neu’r awyren (Rheoliad 4).  

Mae rheoliad 5 yn darparu eithriad i’r gofynion a osodir ar Weithredwyr os yw’r person sy’n cael y 

wybodaeth yn annhebygol o allu ei deall.  

Mae Rhan 3 o’r Rheoliadau’n darparu ar gyfer troseddau, cosbau ac erlyniadau.  Gellir rhoi hysbysiad 

cosb benodediig o £4,000 i unrhyw un yr amheuir ei fod wedi cyflawni trosedd o dan y Rheoliadau.  

Mae Rhan 4 o’r Rheoliadau’n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru adolygu’r gofynion a osodir 

gan y Rheoliadau erbyn 29 Mehefin 2020, ac o leiaf bob 21 diwrnod wedi hynny.  Mae darpariaeth yn 

Rheoliad 11 i’r Rheoliadau hyn ddod i ben ar ddiwedd y 7fed diwrnod o Fehefin 2021.   

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol 

Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas 

â'r offeryn hwn. 

1) Rheol Sefydlog 21.2(vi) - ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod yn 

methu â bodloni gofynion statudol 

Mae Rheoliad 3(1) yn dweud bod yn rhaid darparu gwybodaeth benodol i deithwyr pan fyddant yn 

archebu taith ac wrth gofrestru ar gyfer taith, a bod union fanylion y wybodaeth honno i’w gweld yn 

rheoliad 3(2). Fodd bynnag, dim ond y wybodaeth y mae'n rhaid ei darparu wrth archebu taith sy’n cael 



 

nodi yn rheoliad 3(2) (a hynny gan fod rheoliad 3(2) yn croesgyfeirio at reoliad 3(1)(a) yn unig). Yn ôl a 

ddeallwn, y bwriad oedd i reoliad 3(2) gynnwys y wybodaeth y byddai angen ei darparu wrth archebu 

taith ac wrth gofrestru.  

2) Rheol Sefydlog 21.2(vi) - ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod yn 

methu â bodloni gofynion statudol 

Mae Rheoliad 10 yn gwneud nifer o ddiwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) 2020. Nodir yn rheoliad 10(2)(h), “yn Atodlen 1, yn is-baragraff (d), yn lle “ei 

ddogfen” rhodder “dogfen””. Mae dau baragraff yn Atodlen 1 sy'n cynnwys is-baragraff (d). Byddai’n 

ddefnyddiol pe bai rheoliad 10 yn cyfeirio’n benodol at “baragraff 1, is-baragraff (d)” lle mae’r geiriau “ei 

ddogfen” yn ymddangos.  

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 

Gwnaed y Rheoliadau hyn ar 5.38pm ar 15 Mehefin 2020 a chawsant eu gosod gerbron y Senedd ar 16 

Mehefin 2020.  Daeth y Rheoliadau i rym yn unol â rheoliadau 1(2) a (3).  Daw Rheoliadau 2 i 9 i rym ar 17 

Mehefin 2020, a daeth rheoliadau 1, 10 ac 11 i rym pan wnaed y Rheoliadau.  Mae hyn yn golygu bod y 

Rheoliadau wedi'u gosod gerbron y Senedd ar ôl iddynt ddod i rym (yn rhannol), ac mae hefyd yn golygu 

na chadwyd at y confensiwn i offerynnau statudol beidio â dod i rym yn gynt na 21 diwrnod ar ôl y 

dyddiad y cawsant eu gosod. 

Yn ei Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd â’r Rheoliadau hyn, mae Llywodraeth Cymru yn dweud, 

“Credir yn yr argyfwng iechyd cyhoeddus cyfredol y dylai’r mesurau y bydd y Rheoliadau yn eu gweithredu 

gael eu rhoi ar waith ar fyrder.  O ganlyniad, nid ydynt yn dilyn y confensiwn na ddylai llai na 21 diwrnod 

fynd heibio rhwng gosod y Rheoliadau a’u gweld yn dod i rym.  

Yn ei llythyr at y Llywydd, dyddiedig 16 Mehefin 2020, mae Llywodraeth Cymru yn egluro bod y gwaith o 

ddatblygu polisi ar y cyd ar gyfer teithio rhyngwladol wedi cael ei arwain gan Lywodraeth y DU, mewn 

cydweithrediad â'r Llywodraethau Datganoledig, i ddatblygu dull unedig o weithredu drwy’r DU. Daeth 

Rheoliadau cyfatebol i rym yn Lloegr a'r Alban ar 8 Mehefin fel y gwnaeth Rheolau Statudol Gogledd 

Iwerddon.  

Mae'r llythyr hefyd yn nodi bod y “Rheoliadau hyn yn gwneud mân ddiwygiadau i Reoliadau Diogelu 

Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 y bydd angen iddynt, er sicrhau eglurder 

cyfreithiol, ddod i rym ar unwaith.  Daw’r darpariaethau eraill i rym ar ôl gosod yr offeryn.  Mae peidio â 

chadw at y confensiwn 21 niwrnod y tro hwn yn golygu y caiff y Rheoliadau ddod i rym ar 17 Mehefin 2020 

ac oherwydd y posibiliad y gall hediadau ailddechrau ac er mwyn parhau â’r ymagwedd unedig a 

chysondeb â gweddill y DU, bernir bod y cyfnod byrrach yn angenrheidiol yn yr achos hwn a bod modd ei 

gyfiawnhau.”    

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 



 

Ni chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus nac asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â'r 

Rheoliadau hyn. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn esbonio bod hyn i’w briodoli i’r bygythiad difrifol ac 

uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a'r angen i ddatblygu ymateb iechyd cyhoeddus brys ac, o'r 

herwydd, yr angen i roi'r Rheoliadau hyn ar waith ar frys. Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod 

“asesiad cychwynnol yn awgrymu na chaiff y Rheoliadau hyn fawr o effaith ar weithredwyr”. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr 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 

Craffu Technegol 

1. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

1.1. Mae cynghorwyr cyfreithiol y Senedd wedi tynnu sylw at wall croesgyfeirio yn rheoliad 3(2).  

Bydd Llywodraeth Cymru yn diwygio’r Rheoliadau er mwyn cywiro hwn pan fydd y cyfle cyntaf yn 

codi. 

1.2. Mae cynghorwyr cyfreithiol y Senedd hefyd wedi nodi rhywfaint o amwysedd yn y diwygiad a 

wneir gan reoliad 10(2)(h) i Atodlen 1 i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) 2020. Gan fod y geiriau sy’n cael eu diwygio (“ei ddogfen”) yn ymddangos 

mewn un paragraff (d) yn unig yn yr Atodlen mae’n glir lle y gwneir y diwygiad. Serch hynny, 

bydd Llywodraeth Cymru yn diwygio’r cyfarwyddiad yn rheoliad 10(2)(h) ar y cyfle cyntaf i ddileu 

unrhyw risg o amwysedd. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

22 Mehefin 2020 


