
 

SL(5)719 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) 
(Cymru) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau Diogelu 
Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (“Rheoliadau Rhif 5”), gan gadw'r 
cyfyngiadau ychwanegol sydd eisoes ar waith mewn perthynas â De Affrica a'u hymestyn i 
deithwyr (a'u haelwydydd) sy'n cyrraedd Cymru o wledydd eraill yn ne cyfandir Affrica (a 
restrir yn Atodlen 3A newydd i'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol) ar neu ar ôl 4.00 a.m. ar 9 
Ionawr 2021.  

At hynny, mae’r Rheoliadau hyn yn: 

• Ymestyn y gwaharddiad presennol ar awyrennau teithwyr a llestrau sy'n cyrraedd yn 
uniongyrchol yng Nghymru, i'r gwledydd ychwanegol a restrir yn Atodlen 3A newydd; 
a 

• Caniatáu i gartrefi arddangos aros ar agor mewn ardaloedd Lefel Rhybudd 4 (er na 
chaniateir gweld eiddo mewn cysylltiad â gwerthiant neu osod dim ond os yw’n 
rhesymol angenrheidiol ac nad oes dewis arall sy’n rhesymol ymarferol).  
 

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 wedi’i diddymu neu ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 
dyddiad y’u gwnaed er mwyn 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 
testun Cymraeg a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft. 
 
Mae rheoliad 8 (7) yn y testun Saesneg yn amnewid “developer sales offices and show 
homes” ym mharagraff 48 o Atodlen 4 i Reoliadau Rhif 5 gyda “developer sales offices”. Fodd 
bynnag, mae'r un rheoliad yn y testun Cymraeg yn amnewid “swyddfeydd gwerthiant 
datblygwyr a chartrefi arddangos” gyda “chartrefi arddangos”.  



 

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. 

Rydym yn nodi cyfiawnhad 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 bod hawliau unigolion o dan 
Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a Siarter Hawliau Sylfaenol Ewrop yn gysylltiedig â’r Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol a Rheoliadau Rhif 5; mae’r Llywodraeth o’r farn eu bod yn gymesur a 
hefyd yn gyfiawn at ddiben atal lledaeniad haint a/neu y caniateir ymyriad ar y sail ei fod 
yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd.” 

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 chynhaliwyd ymgynghoriad 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.” 

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 

Mae’r Memorandwm Esboniadol yn darparu na luniwyd asesiad effaith rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar frys er mwyn mynd i’r 
afael â bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 

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 

Mae troednodyn (2) ar dudalen 8 o'r Rheoliadau hyn yn cyfeirio at “O.S. 2020/163” ac “O.S. 
2020/165”. Rydym yn tybio y dylen nhw gyfeirio at O.S. 2020/1623 ac O.S. 1645 
(ychwanegwyd pwyslais) gan mai dyna'r rhifau O.S. ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd 
(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 a Rheoliadau Diogelu 
Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020, yn y drefn honno.   

Derbynnir nad yw'r troednodyn yn rhan o'r gyfraith. Fodd bynnag, os mai diben ei gynnwys 
yw cynorthwyo darllenydd, byddai'n ddefnyddiol pe bai'r cyfeiriadau cywir yn cael ei 
ddefnyddio. 

 



 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’r pwynt adrodd technegol. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr 2021 ac mae'n cyflwyno adroddiad 
i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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