
• Gadw at y rheolau cadw 
pellter cymdeithasol â phobl 
sydd ddim yn byw gyda chi 
neu sydd ddim yn rhan o’ch 
aelwyd estynedig chi

• Gwisgo gorchudd wyneb 
(os ydych yn gallu) yn mhob  
lle cyhoeddus dan do

• Peidio â ffurfio aelwyd 
estynedig gyda mwy na dwy 
aelwyd arall. Peidiwch â’u 
newid

• Peidio â chwrdd â mwy na  
5 o bobl eraill dan do 

• Peidio â chwrdd â mwy na  
5 o bobl eraill mewn gardd 
breifat

• Peidio â chwrdd â mwy na  
30 o bobl yn yr awyr agored

• Gweithio gartre os medrwch
• Peidio â theithio heb esgus 

resymol i ardal sydd â llawer  
o achosion 

Lefel rhybudd un (Risg Isel) 

Clybiau nos a mannau adloniant i oedolion

Ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant
Sefydliadau Addysg Uwch 
Safleoedd trwyddedig (yn cael gwerthu alcohol 
rhwng 6am a 10pm. Rhaid i’r safle gau erbyn 
10:20pm.)
Siopau nad ydyn nhw’n hanfodol 
Gwasanaethau cyswllt agos 
Lletygarwch 
Llety gwyliau 
Mannau o adloniant 
Atyniadau dan do i ymwelwyr
Atyniadau awyr agored i ymwelwyr 
Cyfleusterau hamdden a ffitrwydd 
Canolfannau digwyddiadau a chynadledda
Theatrau a neuaddau cyngerdd 

Addoldai 
Canolfannau cymunedol 
Amlosgfeydd 
Llyfrgelloedd ac archifdai 
Cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff 
Parciau chwarae a pharciau cyhoeddus 
Gweithgaredd dan do wedi’i threfnu  
(hyd at 50 o bobl)
Gweithgaredd awyr agored wedi’i threfnu  
(hyd at 100 o bobl)
Teithio dramor 
Priodasau (y lleoliad fydd yn pennu faint o bobl)
Derbyniad priodas / Te angladd / Gwylnos  
(50 o bobl dan do, 100 awyr agored) 

Cynllun Rheoli’r Coronafeirws  
Lefelau Rhybudd yng Nghymru: Esboniadur 

Ar lefel un, rhaid ichi:  

Ar agor

Ar gau



• Gadw at y rheolau cadw 
pellter cymdeithasol â phobl 
sydd ddim yn byw gyda chi 
neu sydd ddim yn rhan o’ch 
aelwyd estynedig chi

• Gwisgo gorchudd wyneb  
(os ydych yn gallu) yn mhob  
lle cyhoeddus dan do

• Peidio â ffurfio aelwyd 
estynedig gyda mwy nag  
un aelwyd arall.  
Peidiwch â’i newid

• Peidio â chwrdd â neb mewn 
cartref preifat heblaw am y 
bobl sy’n byw gyda chi neu’ch 
aelwyd estynedig  

• Peidio â chwrdd â mwy na 3 
o bobl eraill mewn caffi, bwyty 
neu le arall agored dan do

• Peidio â chwrdd â mwy na 3 o 
bobl eraill mewn gardd breifat 

• Peidio â chwrdd â mwy na 3 
o bobl eraill yn yr awyr agored 
(heblaw am eich aelwyd 
estynedig os yw’n fwy)

• Gweithio gartre os medrwch
• Peidiwch â theithio heb esgus 

resymol i ardal sydd â llawer 
o achosion 

Lefel rhybudd dau (risg ganolig) 

Canolfannau digwyddiadau a chynadledda 
Sglefrfeydd iâ cyhoeddus 
Clybiau nos a mannau adloniant i oedolion

Ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant
Sefydliadau Addysg Uwch (cymysgedd o 
ddarlithoedd personol ac ar-lein)
Safleoedd trwyddedig (yn cael gwerthu alcohol 
rhwng 6am a 10pm gyda phryd sylweddol. 
Rhaid cau erbyn 10:20pm.)
Siopau nad ydyn nhw’n hanfodol 
Gwasanaethau cyswllt agos  
Lletygarwch 
Llety gwyliau 
Mannau o adloniant 
Atyniadau dan do i ymwelwyr
Atyniadau awyr agored i ymwelwyr 
Cyfleusterau hamdden a ffitrwydd 
Theatrau a neuaddau cyngerdd (nifer gyfyngedig)

Addoldai 
Canolfannau cymunedol 
Amlosgfeydd 
Llyfrgelloedd ac archifdai 
Cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff 
Parciau chwarae a pharciau cyhoeddus 
Gweithgaredd dan do wedi’i threfnu  
(hyd at 15 o bobl)
Gweithgaredd awyr agored wedi’i threfnu  
(hyd at 30 o bobl)
Teithio dramor 
Priodasau  
(y lleoliad fydd yn pennu faint o bobl)
Derbyniad priodas / Te angladd / gwylnos  
(15 o bobl dan do, 30 awyr agored) 

Cynllun Rheoli’r Coronafeirws. Lefelau Rhybudd yng Nghymru

Ar lefel dau, rhaid ichi:

Ar gau

Ar agor



• Gadw at y rheolau cadw 
pellter cymdeithasol â phobl 
sydd ddim yn byw gyda chi 
neu sydd ddim yn rhan o’ch 
aelwyd estynedig chi

• Gwisgo gorchudd wyneb 
(os ydych yn gallu) yn mhob 
lle cyhoeddus dan do

• Peidio â ffurfio aelwyd 
estynedig gyda mwy nag 
un aelwyd arall. Peidiwch 
â’i newid

• Peidio â chwrdd â neb mewn 
cartref preifat heblaw am y 
bobl sy’n byw gyda chi neu’ch 
aelwyd estynedig

• Peidio â chwrdd â mwy na 3 
o bobl eraill mewn caffi, bwyty 
neu le arall agored dan do

• Peidio â chwrdd â neb ond 
eich aelwyd estynedig mewn 
gardd breifat

• Peidio â chwrdd â mwy na 3 
o bobl eraill yn yr awyr agored 
(heblaw am eich aelwyd 
estynedig os yw’n fwy)

• Gweithio gartre os medrwch
• Peidio â theithio heb esgus 

resymol i ardal sydd â llawer 
o achosion 

• Osgoi teithio i ardal sydd 
â nifer fach o achosion a 
theithio dramor

Lefel rhybudd tri (risg uchel) 

Canolfannau digwyddiadau a chynadledda 
Theatrau a neuaddau cyngerdd 
Atyniadau dan do ac awyr agored i ymwelwyr
Mannau o adloniant 
Clybiau nos a mannau adloniant i oedolion

Ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant
Sefydliadau Addysg Uwch (cymysgedd o 
ddarlithoedd personol ac ar-lein)
Safleoedd trwyddedig (dim yfed alcohol ar y 
safle, têcawê yn unig) Busnesau lletygarwch 
i gau am 6pm, siopau gwerthu alcohol i roi’r 
gorau i werthu alcohol am 10pm
Siopau nad ydyn nhw’n hanfodol 
Gwasanaethau cyswllt agos 
Lletygarwch (Dim yfed alcohol ar y safle. Ar agor 
rhwng 6am a 6pm, ac ar gyfer têcawê ar ôl 6pm)  
Llety gwyliau 
Cyfleusterau hamdden a ffitrwydd 
Addoldai 

Canolfannau cymunedol 
Amlosgfeydd 
Llyfrgelloedd ac archifdai 
Cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff 
Parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
Gweithgaredd dan do wedi’i threfnu  
(hyd at 15 o bobl)
Gweithgaredd awyr agored wedi’i threfnu  
(hyd at 30 o bobl)
Teithio dramor 
Priodasau (y lleoliad fydd yn pennu faint o bobl)
Derbyniad priodas / Te angladd / gwylnos  
(15 o bobl dan do, 30 awyr agored) 

Cynllun Rheoli’r Coronafeirws. Lefelau Rhybudd yng Nghymru

Ar lefel tri, rhaid ichi:

Ar gau

Ar agor



Ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant 
(gofal plant anffurfiol – hanfodol yn unig)
Sefydliadau Addysg Uwch  
(cymysgedd o ddarlithoedd personol ac ar-lein)
Addoldai 

Canolfannau cymunedol – oriau agor cyfyngedig 
(e.e. i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus 
hanfodol)
Amlosgfeydd 
Parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
Priodasau ac angladdau (y lleoliad fydd yn pennu 
nifer y bobl)

• Gadw at y rheolau cadw 
pellter cymdeithasol â phobl 
sydd ddim yn byw gyda chi 
neu sydd ddim yn eich swigen 
gefnogaeth 

• Gwisgo gorchudd wyneb 
(os ydych yn gallu) yn mhob 
lle cyhoeddus dan do

• Aros gartre 

• Peidio â ffurfio aelwyd 
estynedig (mae oedolion sy’n 
byw ar eu pen eu hunain neu 
rieni sengl yn cael ymuno ag 
un aelwyd arall i greu swigen 
gefnogaeth)

• Peidio â chwrdd dan do â 
neb ond y bobl rydych chi’n 
byw gyda nhw neu sy yn eich 
swigen gefnogaeth 

• Peidio â chwrdd â neb ond 
eich aelwyd neu’ch swigen 
gefnogaeth mewn gardd 
breifat

• Peidio â chwrdd â neb ond 
eich aelwyd neu’ch swigen 
gefnogaeth yn yr awyr agored

• Gweithio gartre os medrwch
• Peidio â theithio heb esgus 

resymol
• Peidio â theithio dramor heb 

esgus resymol

Lefel rhybudd pedwar (risg uchel iawn) 
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Canolfannau digwyddiadau a chynadledda 
Theatrau a neuaddau cyngerdd 
Atyniadau dan do ac awyr agored i ymwelwyr
Mannau o adloniant 
Derbyniad priodas / Te angladd / gwylnos
Cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff 
Cyfleusterau hamdden a ffitrwydd
Atyniadau awyr agored i ymwelwyr
Llety gwyliau  (dim ond os yw’n hanfodol 
e.e. gwaith neu resymau eraill)

Lletygarwch (heblaw am dêcawê a danfon)  
Gwasanaethau cyswllt agos 
Siopau nad ydyn nhw’n hanfodol  
(dim ond clicio a chasglu)
Safleoedd trwyddedig – Têcawê a danfon yn 
unig rhwng 6am a 10pm
Llyfrgelloedd ac archifdai (clicio a chasglu yn unig)
Gweithgareddau wedi’u trefnu – dim ond 
gwasanaethau cyhoeddus a gwirfoddol
Clybiau nos a mannau adloniant i oedolion

Cynllun Rheoli’r Coronafeirws. Lefelau Rhybudd yng Nghymru

Ar lefel pedwar, rhaid ichi:

Ar gau

Ar agor


