
 

 

Dogfennau Ategol - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 12 Gorffennaf 

2021 

Amser: 10.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru

 - Pecyn atodol 
Noder bod y dogfennau a ganlyn yn ychwanegol i’r dogfennau a gyhoeddwyd yn y 

prif becyn Agenda ac Adroddiadau ar gyfer y cyfarfod hwn 
------ 

6.2 SL(6)020 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 

2021  

 (Tudalen 1) 

LJC(6)-04-21 – Papur 10 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-04-21 – Papur 11 – Rheoliadau 

LJC(6)-04-21 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-04-21 – Papur 13 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 28 Mehefin 2021 

LJC(6)-04-21 – Papur 31 – Ymateb Llywodraeth Cymru 

 

Dogfennau atodol: 

 

LJC(6)-04-21 – Papur 31 – Ymateb Llywodraeth Cymru 

 

9.4 Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru: Gwaith Archwilio Cymru  

 (Tudalennau 2 - 3) 

LJC(6)-04-21 – Papur 32 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, 9 

Gorffennaf 2021 

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-21 – Papur 32 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, 9 

Gorffennaf 2021 



Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau 
Amrywiol) 2021 

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 3: 

Mae’r Llywodraeth yn cadarnhau i weithredwyr ledled y DU gael eu hysbysu ar 25 
Mehefin 2021 am y bwriad i ddiweddaru’r rheoliadau ynghylch darparu gwybodaeth i 
deithwyr fel y byddai’n ofynnol hefyd i weithredwyr yn y dyfodol hysbysu teithwyr am 
y rhwymedigaethau newydd mewn perthynas â phrofi cyn ymadael. Darparwyd yr 
wybodaeth hon i weithredwyr yn uniongyrchol drwy sianeli cyfathrebu sefydledig a 
thrwy sefydliadau sy’n cynrychioli’r diwydiant. 

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 4: 

Gallwn gadarnhau i’r diweddariad hwn gael ei wneud i’r geiriad er mwyn alinio’r sefyllfa 
yn y 4 gwlad, gan ddarparu cysondeb i weithredwyr a theithwyr, tra’n parhau i ofyn i 
deithwyr ddilyn canllawiau iechyd y cyhoedd lleol. Mae hyn hefyd yn sicrhau y bydd y 
cyngor yn berthnasol i gyrchfan derfynol teithwyr yn y DU, ac nid i’r man lle y maent 
yn glanio yn unig, ac y gellir nodi unrhyw newidiadau i’r cyngor iechyd y cyhoedd yn y 
dolenni perthnasol yn hytrach na’i gwneud yn ofynnol i’r rheoliadau gael eu diweddaru 
gyda’r cyngor diweddaraf.   

 

 

 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 6.2



 

 

Tudalen 1 o 2 - Gwaith Archwilio Cymru - Please contact us in Welsh or English / Cysylltwch â ni’n 
Gymraeg neu’n Saesneg. 

Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder  
a’r Cyfansoddiad 
Y Senedd 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 
 
Cyfeirnod:    AC/271/caf 
Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2021 

 

Annwyl Huw 

Gwaith Archwilio Cymru 
Llongyfarchiadau ar eich penodiad fel Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. Dymunaf bob llwyddiant i chi yn eich swydd newydd ac 
ar ddechrau cyfnod o bum mlynedd heriol i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Mae fy nghylch gwaith fel Archwilydd Cyffredinol Cymru yn golygu mai fi yw 
archwilydd allanol statudol y rhan fwyaf o'r sector cyhoeddus yng Nghymru ac yn 
gyfrifol am archwilio'r rhan fwyaf o'r arian cyhoeddus sy'n cael ei wario yng Nghymru. 
Ym mis Medi, rwy'n bwriadu cyhoeddi cyfres o allbynnau 'Darlun o Wasanaethau 
Cyhoeddus'. Bydd y rhain yn cynnwys ein barn ar yr heriau ariannol ac ehangach 
allweddol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus dros y blynyddoedd nesaf a 
byddant yn nodi rhai o'r meysydd darparu gwasanaethau cyhoeddus lle byddaf yn 
disgwyl i wasanaethau cyhoeddus ddangos cynnydd. Gobeithio y bydd allbynnau'r 
gwaith hwn o ddiddordeb i holl Aelodau'r Senedd ac y byddant yn darparu pwynt 
cyfeirio defnyddiol ar gyfer eu gwaith yn y dyfodol. 

Rwy'n disgwyl y bydd gwaith Archwilio Cymru yn parhau i fod yn rhan allweddol wrth 
gefnogi gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
(PCCGG) newydd, gyda PCCGG yn parhau i fod yn brif gynulleidfa i ni. Fodd 

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel / Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 

Tudalen y pecyn 2

Eitem 9.4

mailto:post@archwilio.cymru
http://www.audit.wales/
http://www.archwilio.cymru/cy


Tudalen 2 o 2 - Gwaith Archwilio Cymru - Please contact us in Welsh or English / Cysylltwch â ni’n 
Gymraeg neu’n Saesneg. 

bynnag, dwi hefyd yn awyddus i Archwilio Cymru ddefnyddio ei bersbectif a'i 
arbenigedd unigryw i gefnogi gwaith pwyllgorau eraill y Senedd lle mae gennym 
wybodaeth archwilio berthnasol i'w chyflwyno. Felly, byddem yn croesawu'r cyfle i 
gael ein cynnwys mewn unrhyw ymgynghoriadau ehangach y mae eich Pwyllgor yn 
eu cynnal. Dwi hefyd yn rhagweld y bydd achlysuron o hyd lle y gallai pwyllgorau ar 
wahân i PCCGG arwain y gwaith o graffu ar faterion a godir yn fy adroddiadau, lle 
mae'r rhain yn berthnasol ac yn amserol yng nghyd-destun eu gwaith craffu eu 
hunain. 

Rydym newydd gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon diweddaraf, sy'n 
adrodd hanes ein gwaith yn ystod 2020-21 ac yn cynnwys dolenni i rhai o'n prif 
allbynnau. Mae ein Hadroddiad Blynyddol hefyd yn crynhoi'r gwaith sydd wrthi’n cael 
eu cynnal neu rydym yn bwriadu eu cychwyn yn hwyrach yn y flwyddyn a byddwn yn 
rhannu rhagor o fanylion gyda thimau clercio’r pwyllgorau dros yr haf. Efallai y bydd 
gan y Pwyllgor ddiddordeb hefyd yn yr adroddiad a gyhoeddwyd gennym ym mis 
Medi 2020 ar Ddeddfu Gwell: yr her o roi ddeddfwriaeth ar waith, a dynnodd ar 
ganfyddiadau o rywfaint o'n gwaith blaenorol. 

Os hoffech chi neu aelodau eich Pwyllgor gael gwybod mwy am waith Archwilio 
Cymru, mae croeso i chi gysylltu. Os oes gan Aelodau bryderon penodol am y 
defnydd o arian cyhoeddus, rydym bob tro’n agored i dderbyn gohebiaeth. Gall 
Aelodau naill ai gysylltu â mi'n uniongyrchol neu gallant wneud hynny drwy ein 
cyfeiriad e-bost Archwilio Cymru post@archwilio.cymru. Mae rhagor o fanylion am 
sut rydym yn ymdrin â gohebiaeth o'r fath ar gael ar ein gwefan: Codi pryderon | 
Archwilio Cymru. 

Edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gyda chi dros y pum mlynedd nesaf. 

Dymuniadau gorau 

 

 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 

Tudalen y pecyn 3

https://www.audit.wales/cy/publication/adroddiad-blynyddol-chyfrifon-2020-21
https://audit.wales/cy/publication/deddfu-gwell-yr-her-o-roi-deddfwriaeth-ar-waith
https://www.audit.wales/cy/codi-pryderon
https://www.audit.wales/cy/codi-pryderon
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