
Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 583 (Cy. 160) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae Rhan 2A o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 

Clefydau) 1984 yn galluogi Gweinidogion Cymru, 

drwy reoliadau, i wneud darpariaeth at ddiben atal, 

diogelu rhag, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd y 

cyhoedd i fynychder neu ledaeniad haint neu halogiad 

yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn 

ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd 

y cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/1609 (Cy. 335)) (“y prif 

Reoliadau”). 

Mae’r diwygiadau— 

• yn darparu bod Cymru gyfan yn symud o Lefel 

Rhybudd 3 i Lefel Rhybudd 2, gan olygu bod y 

cyfyngiadau a’r gofynion yn Atodlen 2 i’r prif 

Reoliadau yn cymryd effaith; 
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• yn diwygio Atodlen 2 i newid y rheol ar 

ymgynnull gydag eraill yn unrhyw le ac eithrio 

yng nghartrefi pobl neu mewn llety gwyliau neu 

lety teithio, fel y caiff 6 o bobl o aelwydydd 

gwahanol gyfarfod (yn hytrach na 4); 

• yn darparu y bydd y prif Reoliadau yn dod i ben 

ar ddiwedd y diwrnod ar 27 Awst 2021 (yn 

hytrach na 28 Mai 2021); 

• yn datgymhwyso’r cyfyngiad ar ymadael â 

Chymru i fynd i gyrchfan y tu allan i’r ardal 

deithio gyffredin heb esgus rhesymol ac ar 

gyflwyno ffurflen datganiad teithio rhyngwladol 

os gwneir hynny; 

• yn llacio’r rheolau ar wasanaeth mewn sinemâu, 

meysydd chwaraeon a theatrau fel mai dim ond 

wrth fwyta neu yfed y mae rhaid i gwsmeriaid 

fod yn eistedd (ac nid wrth archebu bwyd neu 

ddiod neu wrth weini bwyd neu ddiod iddynt); 

• yn ei gwneud yn glir, at ddibenion y prif 

Reoliadau, fod “gweithgaredd wedi ei drefnu” 

yn “cynulliad” drwy ei ailenwi’n “cynulliad 

rheoleiddiedig”; 

• yn diwygio’r ddarpariaeth sy’n galluogi 

Gweinidogion Cymru i awdurdodi 

digwyddiadau penodol fel y cânt awdurdodi 

digwyddiadau y caiff unrhyw nifer o bobl fod 

yn bresennol ynddynt (gan gynnwys nifer a 

ganiateir eisoes) ac y cânt addasu’r gofynion i 

gymryd mesurau rhesymol i leihau lledaeniad y 

coronafeirws a fyddai fel arall yn gymwys yn 

unol â rheoliadau 16, 17 a 17A; 

• yn ei gwneud yn glir nad yw’r eithriad i’r 

gwaharddiad ar ddigwyddiadau graddfa fawr 

sy’n gymwys i arddangosiad ffilm, perfformiad 

theatraidd, marchnad a gwasanaeth crefyddol yn 

cael effaith ond pan fo’n digwydd mewn 

mangre a ddefnyddir fel arfer at y dibenion 

hynny neu yn yr awyr agored (ond, ar Lefelau 

Rhybudd 3 a 4, nid yw’r newid hwn ond yn 

gymwys i farchnadoedd a gwasanaethau 

crefyddol). 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 

(Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 

2020 (O.S. 2020/1011 (Cy. 235)) i newid eu dyddiad 

dod i ben i 27 Awst 2021. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 583 (Cy. 160) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 

2021 

Gwnaed am 1.55 p.m. ar 14 Mai 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru  am 6.00 p.m. ar 14 Mai 2021 

Yn dod i rym  am 6.00 a.m. ar 17 Mai 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 

45B, 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf Iechyd 

y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1). 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn ymateb 

i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 

cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd adrannau 45B, 45C, 45F a 45P gan 

adran 129 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). 
Mae’r swyddogaethau o dan yr adrannau hyn wedi eu rhoi i “the 
appropriate Minister” (“y Gweinidog priodol”). O dan adran 
45T(6) o Ddeddf 1984, y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw 
Gweinidogion Cymru. 
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Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried bod y 

cyfyngiadau a’r gofynion a osodir gan y Rheoliadau 

hyn yn gymesur â’r hyn y maent yn ceisio ei gyflawni, 

sef ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad hwnnw. 

Yn unol ag adran 45R o’r Ddeddf honno, oherwydd 

brys, mae Gweinidogion Cymru o’r farn ei bod yn 

angenrheidiol gwneud yr offeryn hwn heb fod drafft 

wedi ei osod gerbron Senedd Cymru ac wedi ei 

gymeradwyo ganddi drwy benderfyniad. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym am 6.00 a.m. ar 17 

Mai 2021. 

Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 

2.—(1) Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020(1) 

wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 3, yn lle “28 Mai” rhodder “27 

Awst”. 

(3) Hepgorer Rhan 3A. 

(4) Ar ôl rheoliad 17(4) mewnosoder— 

“(4A) Nid yw is-baragraffau (a) a (b)(i) a (ii) 

o baragraff (1) yn gymwys i— 

(a) sinemâu; 

(b) meysydd chwaraeon; 

(c) theatrau.” 

(5) Yn rheoliad 25(2), yn y geiriau o flaen is-

baragraff (a), hepgorer “14B,”. 

(6) Hepgorer rheoliad 29. 

(7) Hepgorer rheoliad 38. 

(8) Yn rheoliad 48(1), hepgorer “49A,”. 

(9) Hepgorer rheoliad 49A. 

(10) Yn rheoliad 53(1)(c), hepgorer “49A,”. 

(11) Yn rheoliad 55— 

(a) ym mharagraff (4)(b)(ii), ar ôl “cynulliad” 

mewnosoder “yn y digwyddiad”; 

                                                                               
(1) O.S. 2020/1609 (Cy. 335) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2020/1610 

(Cy. 336), O.S. 2020/1623 (Cy. 340), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), 
O.S. 2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/46 (Cy. 10), O.S. 2021/57 (Cy. 
13), O.S. 2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/95 (Cy. 26), O.S. 2021/103 
(Cy. 28), S.I. 2021/172 (Cv. 40), O.S. 2021/210 (Cy. 52), O.S. 
2021/307 (Cy. 79), O.S. 2021/413 (Cy. 133), O.S. 2021/502 (Cy. 
150) ac O.S. 2021/542 (Cy. 154). 
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(b) ym mharagraff (7), yn y geiriau o flaen is-

baragraff (a), yn lle “gweithgaredd “wedi ei 

drefnu”” rhodder “cynulliad yn gynulliad 

“rheoleiddiedig””; 

(c) ym mharagraff (8), ym mhob lle y mae’n 

digwydd, yn lle “gweithgaredd” rhodder 

“cynulliad”. 

(12) Yn Atodlen 1— 

(a) ym mharagraff 1(2)(a), ar ôl “11 oed” 

mewnosoder “, cyhyd â bod y personau sy’n 

cymryd rhan yn y cynulliad (gan gynnwys 

unrhyw blant o dan 11 oed) yn dod o ddim 

mwy na 6 aelwyd”; 

(b) ym mharagraff 2— 

(i) yn is-baragraff (2)(a), ar ôl “11 oed” 

mewnosoder “, cyhyd â bod y personau 

sy’n cymryd rhan yn y cynulliad (gan 

gynnwys unrhyw blant o dan 11 oed) yn 

dod o ddim mwy nag— 

 (i) 6 aelwyd yn achos cynulliad o dan 

do, neu yn yr awyr agored mewn 

mangre reoleiddiedig, neu 

 (ii) 30 aelwyd, yn achos cynulliad yn 

yr awyr agored mewn mangre nad 

yw’n fangre reoleiddiedig”; 

(ii) yn is-baragraff (5)— 

(aa) ym mharagraff (i)— 

(i) yn y geiriau o flaen is-

baragraff (i), yn lle 

“gweithgaredd wedi ei 

drefnu o dan do neu hwyluso 

digwyddiad o’r fath” rhodder 

“cynulliad rheoleiddiedig 

sy’n digwydd yn gyfan gwbl 

neu’n bennaf o dan do neu’n 

hwyluso cynulliad o’r fath 

ac”; 

(ii) yn is-baragraff (i), yn lle “fel 

rhan o’r gweithgaredd neu 

sy’n darparu gwasanaethau 

gwirfoddol fel rhan ohono” 

rhodder “yn y cynulliad neu 

sy’n darparu gwasanaethau 

gwirfoddol ynddo”; 

(bb) ym mharagraff (j)— 

(i) yn y geiriau o flaen is-

baragraff (i), yn lle 

“gweithgaredd wedi ei 

drefnu yn yr awyr agored 

neu hwyluso digwyddiad o’r 

fath” rhodder “cynulliad 

rheoleiddiedig sy’n digwydd 

yn gyfan gwbl neu’n bennaf 
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yn yr awyr agored neu’n 

hwyluso cynulliad o’r fath 

ac”; 

(ii) yn is-baragraff (i), yn lle “fel 

rhan o’r gweithgaredd neu 

sy’n darparu gwasanaethau 

gwirfoddol fel rhan ohono 

oni bai bod y gweithgaredd” 

rhodder “yn y cynulliad neu 

sy’n darparu gwasanaethau 

ynddo, oni bai bod y 

cynulliad”; 

(cc) ym mharagraff (k), yn lle 

“gweithgaredd wedi ei drefnu, neu 

hwyluso’r gweithgaredd hwnnw” 

rhodder “cynulliad rheoleiddiedig, neu 

hwyluso’r cynulliad hwnnw”. 

(c) ym mharagraff 4(3), yn lle paragraff (c) 

rhodder— 

“(c) pan fo— 

 (i) arddangosiad ffilm, 

 (ii) perfformiad theatraidd, 

 (iii) marchnad, neu 

 (iv) gwasanaeth crefyddol, 

yn cael ei gynnal neu ei chynnal mewn 

mangre a ddefnyddir fel arfer at y 

diben hwnnw neu yn yr awyr agored, 

nid yw i’w drin neu i’w thrin fel 

digwyddiad; 

(d) nid yw digwyddiad chwaraeon elît i’w 

drin fel digwyddiad os athletwyr elît a 

phersonau sy’n gweithio yn y 

digwyddiad neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol ynddo yw’r 

unig bobl sy’n bresennol.”; 

(d) ym mharagraff 5— 

(i) yn lle is-baragraff (1) rhodder— 

“(1) Caiff Gweinidogion Cymru roi 

awdurdodiad ysgrifenedig i ddigwyddiad gael ei 

gynnal.”; 

(ii) hepgorer is-baragraff (2); 

(iii) ar ôl is-baragraff (4) mewnosoder— 

“(4A) Caiff gofyniad, cyfyngiad neu amod 

arall a bennir gan Weinidogion Cymru mewn 

awdurdodiad a roddir o dan is-baragraff (1) 

addasu rheoliadau 16, 17 a 17A (gofyniad i 

gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o 

ddod i gysylltiad â’r coronafeirws) am gyfnod 

penodedig i’r graddau y mae’n gymwys i’r 

fangre lle y cynhelir y digwyddiad.” 

(13) Yn Atodlen 2— 
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(a) ym mharagraff 2— 

(i) yn is-baragraff (1)(b)— 

(aa) yn y geiriau o flaen is-baragraff 

(i), yn lle “4” rhodder “6”; 

(bb) yn is-baragraff (i), ar ôl “11 oed” 

mewnosoder “, cyhyd â bod y 

personau sy’n cymryd rhan yn y 

cynulliad (gan gynnwys unrhyw 

blant o dan 11 oed) yn dod o ddim 

mwy na 6 aelwyd”; 

(ii) yn is-baragraff (2)— 

(aa) ym mharagraff (a), ar ôl “o dan 

do” mewnosoder “neu yn yr awyr 

agored mewn mangre 

reoleiddiedig”; 

(bb) hepgorer paragraff (aa); 

(cc) yn lle paragraff (b) rhodder— 

“(b) sy’n digwydd yn yr awyr agored ac 

eithrio mewn mangre reoleiddiedig os 

yw’r holl bersonau sy’n cymryd rhan 

yn y cynulliad yn aelodau o’r un 

aelwyd neu’r un aelwyd estynedig.”; 

(iii) yn is-baragraff (3B), yn lle “is-

baragraffau (2)(aa)(i), (2)(b)(ii) a (3A)” 

rhodder “is-baragraff (3A)”; 

(iv) yn is-baragraff (6)(i)— 

(aa) yn y geiriau o flaen is-baragraff 

(i), yn lle “gweithgaredd wedi ei 

drefnu o dan do neu hwyluso’r 

gweithgaredd hwnnw” rhodder 

“cynulliad rheoleiddiedig sy’n 

digwydd yn gyfan gwbl neu’n 

bennaf o dan do neu’n hwyluso’r 

cynulliad hwnnw ac”; 

(bb) yn is-baragraff (i), yn lle “fel rhan 

o’r gweithgaredd neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol fel rhan 

ohono” rhodder “yn y cynulliad 

neu sy’n darparu gwasanaethau 

gwirfoddol ynddo”; 

(v) yn is-baragraff (6)(j)— 

(aa) yn y geiriau o flaen is-baragraff 

(i), yn lle “gweithgaredd wedi ei 

drefnu yn yr awyr agored neu 

hwyluso’r gweithgaredd hwnnw” 

rhodder “cynulliad rheoleiddiedig 

sy’n digwydd yn gyfan gwbl neu’n 

bennaf yn yr awyr agored neu’n 

hwyluso’r cynulliad hwnnw ac”; 

(bb) yn is-baragraff (i), yn lle “fel rhan 

o’r gweithgaredd neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol fel rhan 
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ohono, oni bai bod y 

gweithgaredd” rhodder “yn y 

cynulliad neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol ynddo, 

oni bai bod y cynulliad”; 

(vi) yn is-baragraff (6)(k), yn lle 

“gweithgaredd wedi ei drefnu, mewn 

mangre ac eithrio llety gwyliau neu lety 

teithio, neu’n hwyluso’r gweithgaredd 

hwnnw” rhodder “cynulliad 

rheoleiddiedig, mewn mangre ac eithrio 

llety gwyliau neu lety teithio, neu’n 

hwyluso’r cynulliad hwnnw”; 

(b) ym mharagraff 4(3), yn lle paragraff (c) 

rhodder— 

“(c) pan fo— 

 (i) arddangosiad ffilm, 

 (ii) perfformiad theatraidd, 

 (iii) marchnad, neu 

 (iv) gwasanaeth crefyddol, 

yn cael ei gynnal neu ei chynnal mewn 

mangre a ddefnyddir fel arfer at y 

diben hwnnw neu yn yr awyr agored, 

nid yw i’w drin neu i’w thrin fel 

digwyddiad; 

(d) nid yw digwyddiad chwaraeon elît i’w 

drin fel digwyddiad os athletwyr elît a 

phersonau sy’n gweithio yn y 

digwyddiad neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol ynddo yw’r 

unig bobl sy’n bresennol.”; 

(c) ym mharagraff 5— 

(i) yn lle is-baragraff (1) rhodder— 

“(1) Caiff Gweinidogion Cymru roi 

awdurdodiad ysgrifenedig i ddigwyddiad gael ei 

gynnal.”; 

(ii) hepgorer is-baragraff (2); 

(iii) ar ôl is-baragraff (4) mewnosoder— 

“(4A) Caiff gofyniad, cyfyngiad neu amod 

arall a bennir gan Weinidogion Cymru mewn 

awdurdodiad a roddir o dan is-baragraff (1) 

addasu rheoliadau 16, 17 a 17A (gofyniad i 

gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o 

ddod i gysylltiad â’r coronafeirws) am gyfnod 

penodedig i’r graddau y mae’n gymwys i’r 

fangre lle y cynhelir y digwyddiad.” 

(14) Yn Atodlen 3— 

(a) ym mharagraff 2(6)— 

(i) ym mharagraff (g)— 

(aa) yn y geiriau o flaen is-baragraff 

(i), yn lle “gweithgaredd wedi ei 
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drefnu o dan do neu’n hwyluso’r 

gweithgaredd hwnnw” rhodder 

“cynulliad rheoleiddiedig sy’n 

digwydd yn gyfan gwbl neu’n 

bennaf o dan do neu’n hwyluso’r 

cynulliad hwnnw ac”; 

(bb) yn is-baragraff (i), yn lle “fel rhan 

o’r gweithgaredd neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol fel rhan 

ohono” rhodder “yn y cynulliad 

neu sy’n darparu gwasanaethau 

gwirfoddol ynddo”; 

(ii) ym mharagraff (h)— 

(aa) yn y geiriau o flaen is-baragraff 

(i), yn lle “gweithgaredd wedi ei 

drefnu yn yr awyr agored neu’n 

hwyluso’r gweithgaredd hwnnw” 

rhodder “cynulliad rheoleiddiedig 

sy’n digwydd yn gyfan gwbl neu’n 

bennaf yn yr awyr agored neu’n 

hwyluso’r gweithgaredd hwnnw 

ac”; 

(bb) yn is-baragraff (i), yn lle “fel rhan 

o’r gweithgaredd neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol fel rhan 

ohono” rhodder “yn y cynulliad 

neu sy’n darparu gwasanaethu 

gwirfoddol ynddo”; 

(b) ym mharagraff 3(6)— 

(i) ym mharagraff (j)— 

(aa) yn y geiriau o flaen is-baragraff 

(i), yn lle “gweithgaredd wedi ei 

drefnu o dan do neu’n hwyluso’r 

gweithgaredd hwnnw” rhodder 

“cynulliad rheoleiddiedig sy’n 

digwydd yn gyfan gwbl neu’n 

bennaf o dan do neu’n hwyluso’r 

cynulliad hwnnw ac”; 

(bb) yn is-baragraff (i), yn lle “fel rhan 

o’r gweithgaredd neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol fel rhan 

ohono” rhodder “yn y cynulliad 

neu sy’n darparu gwasanaethau 

gwirfoddol ynddo”; 

(ii) ym mharagraff (k)— 

(aa) yn y geiriau o flaen is-baragraff 

(i), yn lle “gweithgaredd wedi ei 

drefnu yn yr awyr agored neu’n 

hwyluso’r gweithgaredd hwnnw” 

rhodder “cynulliad rheoleiddiedig 

sy’n digwydd yn gyfan gwbl neu’n 

bennaf yn yr awyr agored neu’n 

hwyluso’r gweithgaredd hwnnw 

ac”; 
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(bb) yn is-baragraff (i), yn lle “fel rhan 

o’r gweithgaredd neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol fel rhan 

ohono, oni bai bod y 

gweithgaredd” rhodder “yn y 

cynulliad neu sy’n darparu 

gwasanaethau gwirfoddol ynddo, 

oni bai bod y cynulliad”; 

(cc) ym mharagraff (l), yn lle 

“gweithgaredd wedi ei drefnu 

neu’n hwyluso’r gweithgaredd 

hwnnw” rhodder “cynulliad 

rheoleiddiedig neu’n hwyluso’r 

cynulliad hwnnw”; 

(c) ym mharagraff 5(3), yn lle paragraff (c) 

rhodder— 

“(c) pan fo— 

 (i) marchnad, neu 

 (ii) gwasanaeth crefyddol, 

yn cael ei chynnal neu ei gynnal mewn 

mangre a ddefnyddir fel arfer at y 

diben hwnnw neu yn yr awyr agored, 

nid yw i’w thrin neu i’w drin fel 

digwyddiad; 

(d) nid yw’r canlynol i’w trin fel 

digwyddiadau— 

 (i) arddangosiad ffilm mewn sinema 

o sedd cerbyd; 

 (ii) perfformiad mewn theatr o sedd 

cerbyd; 

 (iii) digwyddiad chwaraeon elît os 

athletwyr elît a phersonau sy’n 

gweithio yn y digwyddiad neu 

sy’n darparu gwasanaethau 

gwirfoddol ynddo yw’r unig bobl 

sy’n bresennol.”; 

(d) ym mharagraff 6— 

(i) yn lle is-baragraff (1) rhodder— 

“(1) Caiff Gweinidogion Cymru roi 

awdurdodiad ysgrifenedig i ddigwyddiad gael ei 

gynnal.”; 

(ii) hepgorer is-baragraff (2); 

(iii) ar ôl is-baragraff (4) mewnosoder— 

“(4A) Caiff gofyniad, cyfyngiad neu amod 

arall a bennir gan Weinidogion Cymru mewn 

awdurdodiad a roddir o dan is-baragraff (1) 

addasu rheoliadau 16, 17 a 17A (gofyniad i 

gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o 

ddod i gysylltiad â’r coronafeirws) am gyfnod 

penodedig i’r graddau y mae’n gymwys i’r 

fangre lle y cynhelir y digwyddiad.”; 
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(e) ym mharagraff 9(4), yn lle “gweithgaredd 

wedi ei drefnu” rhodder “cynulliad 

rheoleiddiedig”; 

(f) yn lle paragraff 10 rhodder— 

“Esemptiad rhag y gofyniad i gau: lleoliadau 

ar gyfer priodasau a dathliadau o fywydau 

pobl ymadawedig 

10. Er gwaethaf darpariaethau blaenorol y 

Rhan hon— 

(a) caiff mangre a ddefnyddir fel lleoliad 

ar gyfer gweinyddu priodas, ffurfio 

partneriaeth sifil neu seremoni briodas 

arall, neu ar gyfer dathlu digwyddiad 

o’r fath, agor i’r cyhoedd— 

 (i) i’r graddau y mae hyn yn ofynnol 

at ddibenion gweinyddu priodas, 

ffurfio partneriaeth sifil neu 

seremoni briodas arall yn y fangre, 

neu ddathlu digwyddiad o’r fath 

yn y fangre; 

 (ii) at ddibenion galluogi person i 

ymweld â’r fangre, drwy 

apwyntiad, gyda golwg ar 

archebu’r fangre ar gyfer 

gweinyddu priodas, ffurfio 

partneriaeth sifil neu seremoni 

briodas arall, neu ar gyfer dathlu 

digwyddiad o’r fath; 

(b) caiff mangre a ddefnyddir fel lleoliad 

ar gyfer dathlu bywyd person 

ymadawedig agor i’r cyhoedd i’r 

graddau y mae hyn yn ofynnol ar gyfer 

dathliad o’r fath yn y fangre.” 

(15) Yn Atodlen 4— 

(a) ym mharagraff 1(4)(f)— 

(i) ym mharagraff (ii), hepgorer “neu” ar y 

diwedd; 

(ii) ym mharagraff (iii), yn lle “;” rhodder “, 

neu”; 

(iii) ar ôl paragraff (iii) mewnosoder— 

 “(iv) gydag 1 person arall nad yw’n 

aelod o aelwyd neu aelwyd 

estynedig y person nac yn ofalwr y 

person, ac unrhyw blant o dan 11 

oed sy’n aelodau o aelwyd y naill 

berson neu’r llall;”; 

(b) ym mharagraff 2(4)(i)— 

(i) ym mharagraff (i), mewnosoder “neu” ar 

y diwedd; 

(ii) ar ôl paragraff (i) mewnosoder— 
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 “(ii) gydag 1 person arall ac unrhyw 

blant o dan 11 oed sy’n aelodau o 

aelwyd y naill berson neu’r llall,”; 

(c) ym mharagraff 4(3), yn lle paragraff (c) 

rhodder— 

“(c) pan fo— 

 (i) marchnad, neu 

 (ii) gwasanaeth crefyddol, 

yn cael ei chynnal neu ei gynnal mewn 

mangre a ddefnyddir fel arfer at y 

diben hwnnw neu yn yr awyr agored, 

nid yw i’w thrin neu i’w drin fel 

digwyddiad.” 

(16) Yn Atodlen 5, paragraff 1, yng Ngholofn 3 o’r 

tabl, yn lle “3” rhodder “2”. 

(17) Hepgorer Atodlen 5A. 

Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol 

etc.) (Cymru) 2020 

3. Yn rheoliad 3(1) o Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau 

Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020(1), yn lle “28 

Mai” rhodder “27 Awst”. 

 

 

Mark Drakeford 

Y Prif Weinidog, un o Weinidogion Cymru 

Am 1.55 p.m. ar 14 Mai 2021 

                                                                               
(1) O.S. 2020/1011 (Cy. 225) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2020/1100 

(Cy. 250), O.S. 2020/1149 (Cy. 261), O.S. 2020/1219 (Cy. 276), 
O.S. 2020/1409 (Cy. 311), O.S. 2020/1609 (Cy. 335), O.S. 
2021/57 (Cy. 13), O.S. 2021/307 (Cy. 79) ac O.S. 2021/542 (Cy. 
154). 
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