SL(5)619 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau
Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12)
2020
Cefndir a Diben
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)
(Rhif 2) (Cymru) 2020 (y Prif Reoliadau).
Mae'r diwygiadau –
(a) yn darparu, mewn mangre sydd wedi ei thrwyddedu ar gyfer gwerthu alcohol i’w yfed
yn y fangre, na chaiff bwyd neu ddiod ond ei weini neu eu gweini i gwsmeriaid sy’n
eistedd (yn ddarostyngedig i esemptiadau penodol ar gyfer prydau bwffe, ffreuturau
yn y gweithle a mangreoedd mewn sefydliadau addysgol fel ffreuturau mewn
prifysgolion), a bod rhaid i gwsmeriaid fod yn eistedd pan fyddant yn bwyta’r bwyd
hwnnw neu’n yfed y ddiod honno;
(b) yn darparu na chaiff mangre sydd wedi ei thrwyddedu ar gyfer gwerthu alcohol (pa
un ai i’w yfed yn y fangre neu heb fod yn y fangre) weini na chyflenwi alcohol ar ôl
10.00 p.m. (ac na chaiff weini na chyflenwi alcohol eto cyn 6.00 a.m. y bore canlynol);
(c) yn darparu bod rhaid i fangre sydd wedi ei thrwyddedu ar gyfer gwerthu alcohol i’w
yfed yn y fangre gau am neu cyn 10.20 p.m. (ac na chaiff ailagor cyn 6.00 a.m. y bore
canlynol);
(d) yn dileu’r esemptiad sy’n gymwys mewn mangre lle y gwerthir bwyd neu ddiod rhag
y gofyniad i wisgo gorchudd wyneb, gan roi yn lle hynny esgus rhesymol i
gwsmeriaid beidio â gwisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn eistedd.

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 tri phwynt 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 Pwyllgor yn nodi bod y Rheoliadau hyn yn tynhau’r cyfyngiadau yn gyffredinol mewn
perthynas â mangreoedd sy'n gwerthu bwyd a diod yng Nghymru.
Rydym hefyd yn nodi cyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â
hawliau dynol. Mae'r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y rheoliadau hyn yn nodi:
Mae’r Rheoliadau’n gosod cyfyngiadau a gofynion mewn perthynas â mangreoedd
trwyddedig, gan gynnwys terfyn amser ar gyfer gwerthu alcohol, amseroedd agor a
chau (gyda rhai eithriadau, ond mewn achosion o’r fath gwaherddir mangreoedd rhag
gwerthu alcohol) a bod gweithredu gwasanaeth i gwsmeriaid sy’n eistedd yn dod yn
fesur rhesymol penodol o dan ddyletswydd y rheini sy’n gyfrifol am y fangre i gymryd
mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronfeirws, a’i ledaenu Bydd,
neu gall, y cyfyngiadau a’r gofynion hyn gyffwrdd â hawliau o dan Erthygl 8 (yr hawl i
barch i’r teulu a bywyd preifat ac Erthygl 1 o’r Protocol Cyntaf (Diogelu Eiddo). Mae
Gweinidogion Cymru o’r farn y gellir cyfiawnhau’r ymyrraeth, i’r graddau bod y
cyfyngiadau a’r gofynion a orfodir gan y Rheoliadau yn ymwneud â’r hawliau hynny
neu’n ymyrryd â hwy, gan fod yr ymyrraeth yn anelu at y nod dilys o ddarparu ymateb
iechyd y cyhoedd i’r bygythiad a berir gan yr achosion cynyddol o’r coronafeirws a’i
ledaeniad yn yr ardaloedd hyn ac yn ehangach a’i bod yn gymesur i’r nod hwnnw.
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 ymgynghoriad cyhoeddus ar y Rheoliadau hyn a nodwn yr hyn y mae'r Prif
Weinidog yn ei ddweud yn y Memorandwm Esboniadol ynglŷn â hysbysu'r cyhoedd am y
Rheoliadau penodol hyn:
Amlinellais fod bwriad i osod y cyfyngiadau a’r gofynion a gyflawnir drwy’r Rheoliadau
hyn mewn darllediad ar y teledu fin nos ar 22 Medi; mae’r newidiadau arfaethedig wedi
cael cyhoeddusrwydd eang gan y cyfryngau.
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.
Rydym yn gwneud y pwyntiau hyn mewn perthynas â'r Prif Reoliadau yn eu cyfanrwydd, yn
hytrach na'r Prif Reoliadau fel y'u diwygiwyd yn benodol gan y Rheoliadau hyn.
3.1 Nodwn ei bod yn dod yn fwyfwy anodd a dryslyd i aelodau'r cyhoedd gadw i fyny â'r holl
newidiadau. Nodwn yn benodol y stori newyddion ddiweddar a ganlyn sy'n tynnu sylw at y
dryswch ym Mlaenau Gwent: https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-wales-54269020

Rydym yn pryderu bod dryswch tebyg ledled Cymru.
3.2 Nodwn hefyd, mewn perthynas â'r Prif Reoliadau yn gyffredinol:
(a) Mae dileu rheoliad 12B(3)(b) o'r Prif Reoliadau yn golygu nad oes angen rheoliad
12B(5) mwyach. Fodd bynnag, mae rheoliad 12B(5) yn parhau i fod yn y Prif
Reoliadau.
(b) Roedd Rheoliad 4(2) o'r Prif Reoliadau yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i
adolygu'r angen am gyfyngiadau lleol erbyn 24 Medi 2020 ac yna bob 7 diwrnod.
Cafodd y cyfyngiadau lleol ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a
Chasnewydd (Cyfyngiadau Rhif 11) eu cynnwys yn y Prif Reoliadau ar 22 Medi 2020.
Nid yw'n eglur beth oedd dull Llywodraeth Cymru ar gyfer adolygu Cyfyngiadau Rhif
11 yn unol â’r amserlen a oedd eisoes wedi’i gosod, sef erbyn 24 Medi 2020.

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd
Dim.

Ymateb Llywodraeth Cymru
Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru i'r trydydd pwynt rhinweddau.

Trafodaeth y Pwyllgor
Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 5 Hydref 2020 ac mae'n cyflwyno adroddiad
i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod.

