
 

 

Agenda - Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 7 Mehefin 2021 

Amser: 10.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddIsDdeddfwriaeth@senedd.cymru
------ 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd 

y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y 

cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.Senedd.TV 

  

Rhag-gyfarfod anffurfiol (10.00-10.30) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

10.30   

2 Cylch gwaith y Pwyllgor 

10.30-10.40 (Tudalennau 1 - 6)  

ISLC(6)-01-21 – Papur 1 – Cylch gwaith y Pwyllgor 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o Eitem 4 

10.40   

4 Gweithdrefnau pwyllgorau a ffyrdd o weithio 

10.40-11.00 (Tudalennau 7 - 33)  

ISLC(6)-01-21 – Papur 2 – Ffyrdd o weithio 

ISLC(6)-01-21 – Papur 3 – Adroddiad Rhinweddau ar gyfer Offerynnau 

Statudol a osodwyd ond na chraffodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 

a’r Cyfansoddiad arnynt yn ffurfiol yn y Bumed Senedd.  

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

http://www.senedd.tv/


 

 

5 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan 

Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

 

11.00-11.05 (Tudalennau 34 - 35)  

ISLC(6)-01-21 – Papur 4 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

5.1 SL(6)007 – Rheoliadau Llacio'r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) 

(Coronafeirws) 2021 

   

6 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3. 

11.05-11.15   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

6.1 SL(6)002 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2021  

 (Tudalennau 36 - 45) 

ISLC(6)-01-21 – Papur 5 – Adroddiad 

ISLC(6)-01-21 – Papur 6 – Rheoliadau 

ISLC(6)-01-21 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol 

ISLC(6)-01-21 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 11 Mai 2021 

6.2 SL(6)004 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, 

Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) 

(Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021  

 (Tudalennau 46 - 73) 

ISLC(6)-01-21 – Papur 9 – Adroddiad 

ISLC(6)-01-21 – Papur 10 – Rheoliadau 

ISLC(6)-01-21 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol 

ISLC(6)-01-21 – Papur 12 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 14 Mai 2021 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol drafft 



 

 

6.3 SL(6)005 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 

2021  

 (Tudalennau 74 - 96) 

ISLC(6)-01-21 – Papur 13 – Adroddiad 

ISLC(6)-01-21 – Papur 14 – Rheoliadau 

ISLC(6)-01-21 – Papur 15 – Memorandwm Esboniadol 

 

6.4 SL(6)006 – Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 

(Diwygio) 2021  

 (Tudalennau 97 - 106) 

ISLC(6)-01-21 – Papur 16 – Adroddiad 

ISLC(6)-01-21 – Papur 17 – Rheoliadau 

ISLC(6)-01-21 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol 

 



 

Senedd Cymru 
 

Cylch gorchwyl y Pwyllgor Is-
ddeddfwriaeth Dros Dro 
Mehefin 2021 

www.senedd.cymru 

Diben 

1. Mae'r papur yn nodi cylch gorchwyl a chyfrifoldebau'r Pwyllgor Is-
ddeddfwriaeth Dros Dro. 

Argymhelliad 

2. Gwahoddir y Pwyllgor i nodi ei gylch gorchwyl. 

Cefndir 

3. Mae rheolau a gweithdrefnau'r Senedd wedi'u nodi yn y Rheolau Sefydlog. 
Mae Rheol Sefydlog 16.1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Senedd sefydlu pwyllgorau a 
chanddynt bŵer yn eu cylch gorchwyl i: 

“(i) archwilio gwariant, trefniadau cyllido, gweinyddiaeth a pholisi’r 
llywodraeth a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi; 

(ii) archwilio deddfwriaeth; 

(iii) ymgymryd â swyddogaethau eraill a bennir yn y Rheolau Sefydlog; a 

(iv) ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar Gymru.” 

4. Drwy wneud hyn, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Busnes sicrhau bod pob un o 
feysydd cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a'r cyrff cyhoeddus cysylltiedig, ynghyd â 
phob mater sy’n ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a 
swyddogaethau Gweinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol, yn destun gwaith 
craffu gan bwyllgorau.  
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Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

5. Cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn, fel y cytunodd y Senedd arno ar 26 Mai 2021, 
yw: 

 cyflawni  swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21. 

6. Mae Rheol Sefydlog 21 wedi’i hatodi yn Atodiad 1.  
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Atodiad 1: Rheol Sefydlog 21 – Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol 

 

Y Pwyllgor neu Bwyllgorau 

21.1 Wrth gynnig cylchoedd gorchwyl pwyllgorau o dan Reol Sefydlog 16.2 neu 16.3, 
rhaid i’r Pwyllgor Busnes sicrhau bod y cyfrifoldeb dros y swyddogaethau a 
ragnodir yn Rheol Sefydlog 21 yn cael ei aseinio i bwyllgor neu bwyllgorau (y 
cyfeirir ato neu atynt yn Rheol Sefydlog 21 fel “pwyllgor cyfrifol”).  

Swyddogaethau 

21.2 Rhaid i bwyllgor cyfrifol ystyried pob offeryn statudol neu offeryn statudol 
drafft y mae unrhyw ddeddfiad yn ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei osod 
gerbron y Senedd a chyflwyno adroddiad ar a ddylai’r Senedd roi sylw arbennig i'r 
offeryn neu’r drafft ar unrhyw un o'r seiliau canlynol:   

i. ei bod yn ymddangos bod amheuaeth a yw intra vires;  

ii. ei bod yn ymddangos ei fod yn gwneud defnydd anarferol neu annisgwyl ar 
y pwerau a roddwyd gan y deddfiad y mae wedi’i wneud neu y mae i'w 
wneud odano;   

iii. bod y deddfiad sy'n rhoi'r pŵer i’w wneud yn cynnwys darpariaethau 
penodol sy'n ei eithrio rhag cael ei herio yn y llysoedd;   

iv. ei bod yn ymddangos bod iddo effaith ôl-weithredol lle nad yw'r deddfiad 
sy’n ei awdurdodi yn rhoi awdurdod pendant ar gyfer hyn;   

v. bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am unrhyw reswm 
penodol;   

vi. ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r drafft yn ddiffygiol 
neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol;   

vii. ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun Cymraeg a 
thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft;  

viii. bod yr offeryn neu’r drafft yn defnyddio iaith ryw-benodol;  

ix. nad yw wedi’i wneud neu i’w wneud yn Gymraeg ac yn Saesneg; 
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x. ei bod yn ymddangos bod oedi na ellir ei gyfiawnhau wedi bod wrth ei 
gyhoeddi neu wrth ei osod gerbron y Senedd; neu  

xi. ei bod yn ymddangos bod oedi na ellir ei gyfiawnhau wedi bod wrth anfon 
hysbysiad o dan adran 4(1) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, (fel y’i 
haddaswyd).  

21.3 Caiff pwyllgor cyfrifol ystyried a chyflwyno adroddiad ar a ddylai’r Senedd roi 
sylw arbennig i unrhyw offeryn statudol neu offeryn statudol drafft y mae unrhyw 
ddeddfiad yn ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei osod gerbron y Senedd ar unrhyw 
un o’r seiliau canlynol:   

i. ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn cynnwys 
darpariaethau sy’n ei gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r 
Gronfa honno neu i unrhyw ran o’r llywodraeth neu i unrhyw awdurdod lleol 
neu gyhoeddus yn gydnabyddiaeth am unrhyw drwydded neu gydsyniad 
neu am unrhyw wasanaethau sydd i’w rhoi, neu ei fod yn rhagnodi swm 
unrhyw dâl neu daliad o’r fath;  

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;  

iii. ei fod yn amhriodol oherwydd newid yn yr amgylchiadau ers i’r deddfiad y 
mae wedi’i wneud neu y mae i’w wneud odano gael ei basio neu ei wneud 
ei hun; neu  

iv. [Dilëwyd y Rheol Sefydlog drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 
Mawrth 2021]  

v. nad yw’n gwireddu ei amcanion polisi yn berffaith.  

21.3A Nid yw Rheolau Sefydlog 21.2 na 21.3 yn gymwys i unrhyw offeryn statudol 
drafft a osodir gerbron y Senedd y mae paragraff 4 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 neu baragraff 9 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020 yn gymwys iddo.  

21.3B Rhaid i bwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad ar y weithdrefn briodol i'w 
chymhwyso i unrhyw offeryn statudol drafft a osodir gerbron y Senedd y mae 
paragraff 4 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 neu 
baragraff 9 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 
2020 yn gymwys iddo.  

21.3C Rhaid i'r pwyllgor cyfrifol o dan Reol Sefydlog 21.3B gyflwyno adroddiad ar y 
weithdrefn briodol gan ddefnyddio'r meini prawf a ganlyn:  
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i. a yw'r memorandwm yn ddigon clir a thryloyw ynghylch pam y mae'r 
llywodraeth o'r farn y dylai'r weithdrefn penderfyniad negyddol fod yn 
gymwys; 

ii. a yw'r memorandwm yn ddigon clir a thryloyw ynghylch y newidiadau sy'n 
cael eu gwneud gan y rheoliadau;  

iii. a fu ymgynghoriad digonol ar y rheoliadau;  

iv. a yw'r memorandwm yn ddigon clir a thryloyw ynghylch effaith bosibl y 
rheoliadau ar gydraddoldeb a hawliau dynol;   

v. a yw'r rheoliadau'n codi materion o bwys cyhoeddus, gwleidyddol neu 
gyfreithiol; a   

vi. unrhyw fater arall sy’n briodol ym marn y pwyllgor.  

21.4 Rhaid i bwyllgor cyfrifol gyflwyno unrhyw adroddiad o dan Reol Sefydlog 21.2 
neu 21.3 mewn perthynas ag unrhyw offeryn statudol neu offeryn statudol drafft 
heb fod yn fwy nag 20 diwrnod ar ôl i'r offeryn neu'r drafft gael ei osod.  

21.4A Os bydd y deddfiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r offeryn statudol neu'r 
offeryn statudol drafft gael ei osod gerbron y Senedd yn pennu amserlen mewn 
perthynas ag ystyriaeth y Senedd o'r offeryn statudol neu'r offeryn statudol drafft, 
yna:  

i. ni fydd y terfyn amser yn Rheol Sefydlog 21.4 yn gymwys;  

ii. caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen i'r pwyllgor cyfrifol 
neu'r pwyllgorau cyfrifol gyflwyno adroddiad arno.   

21.4B Rhaid i bwyllgor cyfrifol gyflwyno unrhyw adroddiad o dan Reol Sefydlog 
21.3B mewn perthynas ag unrhyw offeryn statudol drafft heb fod yn hwyrach na 14 
diwrnod ar ôl i'r offeryn drafft gael ei osod.  Nid yw Rheol Sefydlog 21.4A(ii) yn 
gymwys i'r offerynnau statudol drafft hynny.  

21.5 Wrth gyfrifo unrhyw gyfnod o ddyddiau at ddibenion Rheol Sefydlog 21.4 neu 
21.4B, rhaid peidio â chymryd i ystyriaeth unrhyw amser pryd y bydd y Senedd 
wedi'i ddiddymu neu ar doriad am fwy na 4 diwrnod.  

21.6 Nid yw Rheolau Sefydlog 21.2 a 21.3 yn gymwys i Orchmynion arfaethedig na 
drafft yn y Cyfrin Gyngor i’w gwneud, yn unol â Rheol Sefydlog 25, o dan adran 109 
o’r Ddeddf nac i is-ddeddfwriaeth sy’n ddarostyngedig i Weithdrefn Arbennig y 
Senedd o dan Reol Sefydlog 28.  
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21.7 Caiff pwyllgor cyfrifol ystyried y canlynol a chyflwyno adroddiadau arnynt:   

i. unrhyw is-ddeddfwriaeth arall a osodir gerbron y Senedd ac eithrio is-
ddeddfwriaeth sy’n ddarostyngedig i Weithdrefn Arbennig y Senedd o dan 
Reol Sefydlog 28;  

ii. pa mor briodol yw darpariaethau mewn Biliau’r Senedd ac mewn Biliau ar 
gyfer Deddfau Senedd y Deyrnas Unedig sy’n rhoi pwerau i wneud is-
ddeddfwriaeth i Weinidogion Cymru, Prif Weinidog Cymru neu’r Cwnsler 
Cyffredinol;  

iii. unrhyw femorandwm cydsyniad offeryn statudol a osodir mewn perthynas 
ag offeryn statudol perthnasol o dan Reol Sefydlog 30A;  

iv. defnydd Gweinidogion Cymru ar bwerau cychwyn;  

v. unrhyw fater deddfwriaethol cyffredinol ei natur sy’n ymwneud â 
chymhwysedd y Senedd neu gymhwysedd Gweinidogion Cymru; neu  

vi. deddfwriaeth ddrafft sy’n destun ymgynghoriad.  

21.8 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 
Mawrth 2021]  

21.9 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 
Mawrth 2021]  

21.10 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 
Mawrth 2021]  

21.11 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 
Mawrth 2021] 
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Eitem 4Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

Senedd Cymru  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

 

Adroddiad Rhinweddau ar gyfer 
Offerynnau Statudol a osodwyd 
ond na chraffodd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad arnynt yn ffurfiol yn 
y Bumed Senedd 
 
Ebrill 2021 

www.senedd.cymru 

Gosodwyd pob un o'r offerynnau statudol a ganlyn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i 
ganiatáu iddynt gael eu hystyried yn llawn gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.   

Mae Rheolau Sefydlog yn cynnwys gofyniad i sefydlu "pwyllgor cyfrifol" ac i'r 
pwyllgor hwnnw gyflwyno adroddiad ar Offerynnau Statudol o fewn 20 diwrnod 
iddynt gael eu gosod.   

Yn y Chweched Senedd, mae'n annhebygol y bydd y Pwyllgor cyfrifol yn cael ei 
sefydlu mewn pryd i ystyried yr holl Offerynnau Statudol a osodwyd (ac na 
chyflwynwyd adroddiad arnynt) ar ddiwedd y Bumed Senedd o fewn y terfyn 
amser o 20 diwrnod ar gyfer cyflwyno adroddiad. Mae’n bosibl y bydd y terfyn 
amser o 40 niwrnod, pan gaiff y Senedd ddirymu’r offerynnau sy’n ddarostyngedig 
i’r weithdrefn negyddol, hefyd wedi mynd heibio cyn y caiff y Pwyllgor cyfrifol 
newydd gyfle i ystyried yr offerynnau hyn.   
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O dan yr amgylchiadau hynny, ni fyddai’r offerynnau wedi bod yn ddarostyngedig 
i unrhyw un o weithdrefnau craffu’r Senedd, a gall y cyfle i Aelodau o’r Senedd  
gyflwyno cynigion i ddirymu unrhyw un o’r offerynnau gael ei golli.    

Felly, mae’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi cytuno i 
gyflwyno adroddiad, o dan Reol Sefydlog 21.3, yn nodi y dylai’r Senedd roi sylw 
arbennig i'r Offerynnau Statudol hyn am eu bod yn ymwneud â materion polisi 
cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Senedd (hynny yw, mae’n bosibl y 
byddant yn osgoi’r trefniadau craffu arferol ar gyfer Offerynnau Statudol). 

SL(5)797 - Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 
("Rheoliadau 2014").  

Gwnaeth Rheoliadau 2014 ddarpariaeth ynghylch archwilio a chyfrifon cyrff 
llywodraeth leol yng Nghymru y mae'n ofynnol i Archwilydd Cyffredinol Cymru eu 
harchwilio yn unol ag adran 13 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu bod cyd-bwyllgorau corfforaethol a sefydlwyd 
gan Reoliadau a wneir o dan Ran 5 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021 yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Rheoliadau 2014 lle bo hynny'n 
berthnasol.  

Fe’u gwnaed ar: 17 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 18 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 8 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 16 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  4 Mehefin 2021 
 

SL(5)800 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau 
Gweithrediaeth) (Penderfyniadau, Dogfennau a Chyfarfodydd) 
(Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau 
Gweithrediaeth) (Penderfyniadau, Dogfennau a Chyfarfodydd) (Cymru) 2021 ("y prif 
Reoliadau"). Mae'r prif Reoliadau yn gymwys i gyfarfodydd gweithrediaethau 
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cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru sy'n gweithredu 
trefniadau gweithrediaeth o dan Ran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r prif Reoliadau i adlewyrchu'r ffaith y gellir 
cynnal cyfarfodydd gweithrediaethau a'u pwyllgorau yn rhannol neu'n gyfan gwbl 
drwy ddulliau o bell. Maent hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i hysbysiadau ac 
agendâu ar gyfer cyfarfodydd gweithrediaethau, adroddiadau sy'n gysylltiedig â'r 
cyfarfodydd hynny, datganiadau ysgrifenedig o benderfyniadau gweithrediaethau, 
adroddiadau a ystyrir wrth wneud penderfyniadau gweithrediaethau a phapurau 
cefndir gael eu cyhoeddi ar wefan awdurdod, er nad yw'n ofynnol cyhoeddi 
papurau cefndir ar wefan awdurdod pe na fyddai'n rhesymol ymarferol gwneud 
hynny. 

Fe’u gwnaed ar: 18 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 19 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 1 Mai 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 17 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  5 Mehefin 2021 
 

SL(5)801 - Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Cymru) 
(Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn 
(Cymru) 2006 ("Gorchymyn 2006") sy'n gwneud darpariaeth ar gyfer rheoli plâu a 
chlefydau sy'n effeithio ar wenyn.  

Mae erthygl 2 yn mewnosod erthygl 2A yng Ngorchymyn 2006. Mae erthygl 2 A yn 
ei gwneud yn ofynnol i bersonau sy'n berchen ar gwch gwenyn neu sy'n gyfrifol 
am gwch adrodd am bresenoldeb unrhyw rywogaeth o’r gwiddon Varroa yn y 
cwch hwnnw i Weinidogion Cymru. 

Fe’u gwnaed ar: 17 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 19 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 21 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 17 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  5 Mehefin 2021 
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SL(5)802 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol)”. Mae’r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru 
ar ôl bod dramor.  

O 15 Chwefror 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n 
cyrraedd Cymru os ydynt wedi bod i “wlad ar y rhestr goch” (y rhai a restrir yn 
Atodlen 3A o'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol) yn y 10 diwrnod blaenorol. Mae’n 
rhaid i deithwyr ddod i’r wlad drwy un o’r pyrth mynediad dynodedig yn Lloegr 
(neu’r Alban) a chwblhau cyfnod cwarantin wedi’i reoli yno am 10 diwrnod cyn 
teithio ymlaen i Gymru. Yn ogystal, o ran y rhai sy’n cyrraedd o "wledydd rhestr 
oren" (y rhai nad ydynt o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin, sef Iwerddon, Ynys 
Manaw neu Ynysoedd y Sianel, neu nad ydynt ar y rhestr goch o wledydd), cafodd 
eithriadau eu gwneud yn fwy cyfyngol fel bod angen ynysu am 10 diwrnod ond y 
gall person adael am gyfnod cyfyngedig at ddibenion gwaith. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn:  

 hepgor Portiwgal a Mauritius o'r rhestr goch, ond yn ychwanegu Oman, 
Qatar, Ethiopia a Somalia.  

 diwygio'r rhestr o resymau dros adael mangre ynysu ar gyfer y rhai a 
gyrhaeddodd o wlad ar y rhestr oren;  

 cynyddu'r gofynion i ynysu ar gyfer pobl sy’n cyrraedd o wledydd ar y 
rhestr goch;  

 diwygio’r darpariaethau gorfodi ar gyfer swyddogion mewnfudo a'r 
heddlu mewn perthynas â phobl sydd wedi bod mewn gwledydd ar y 
rhestr goch. 

Fe’u gwnaed ar: 19 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 19 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 20 Mawrth 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 17 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  5 Mehefin 2021 
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SL(5)803 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu 
Strategol) (Cymru) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae adran 60M(1) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn 
ofynnol i gyd-bwyllgor corfforedig, y mae Rhan 6 o’r Ddeddf honno yn gymwys 
iddo yn rhinwedd rheoliadau a wnaed o dan Ran 5 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021, lunio cynllun datblygu strategol (“CDS”) ar gyfer ei ardal.  

Rhennir y Rheoliadau hyn yn 6 rhan ac maent yn gwneud y darpariaethau a 
ganlyn:   

 Mae Rhan 1 yn ymdrin â materion cyffredinol;  

 Mae Rhan 2 yn ymdrin â llunio a diwygio CDS; 

 Mae Rhan 3 yn ymdrin â’r camau y mae rhaid eu cymryd ar ôl i CDS gael 
ei ddirymu;  

 Mae Rhan 4 yn gwneud darpariaeth ar gyfer adolygu CDS bob chwe 
blynedd;  

 Mae Rhan 5 yn ymdrin â chynnwys adroddiad monitro blynyddol a’i 
gyhoeddi.  

 Mae Rhan 6 yn darparu ar gyfer gofynion o ran argaeledd dogfennau.  

Fe’u gwnaed ar: 18 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 22 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 28 Chwefror 2022 
20 niwrnod yn dod i ben: 20 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  8 Mehefin 2021 
 

SL(5)804 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) 
(Cymru) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Gorchymyn hwn yn rhagnodi unedau cynhyrchu ar gyfer asesu gallu 
cynhyrchiol tir amaethyddol a leolir yng Nghymru, ac yn nodi'r swm sydd i'w 
ystyried yn incwm blynyddol net o bob uned o'r fath am y flwyddyn o 12 Medi 
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2019 i 11 Medi 2020, at ddibenion penodol yn Neddf Daliadau Amaethyddol 
1986.  

Fe’i gwnaed ar: 19 Mawrth 2021 
Fe'i gosodwyd ar: 22 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 12 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 20 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 8 Mehefin 2021 
 

SL(5)805 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 
(Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) 
(Cymru) 2019 (“Gorchymyn 2019”) o ganlyniad i ddiwygiadau a wnaed gan Ddeddf 
Pysgodfeydd 2020 (“Deddf 2020”).  

Mae Gorchymyn 2019 yn creu cynllun ar gyfer dyroddi a thalu hysbysiadau cosb 
ynglŷn â throseddau penodol yn ymwneud â physgota môr (“troseddau cosb”).  

Mae Deddf 2020 yn gwneud darpariaeth ar gyfer mynediad llestrau tramor i 
bysgodfeydd yng Nghymru ac ym mharth Cymru, ac ar gyfer trwyddedu llestrau 
pysgota gan Weinidogion Cymru. Mae hefyd yn dirymu darpariaethau mewn 
deddfwriaeth arall a oedd yn llywodraethu’r materion hynny. Mae’r Gorchymyn 
hwn felly yn diweddaru’r rhestr o droseddau cosb sydd wedi ei chynnwys yng 
Ngorchymyn 2019 drwy ddileu cyfeiriadau at ddarpariaethau trosedd sydd wedi 
eu dirymu gan ddarpariaethau yn Neddf 2020 a chynnwys cyfeiriadau at y 
darpariaethau newydd perthnasol.  

Mae Deddf 2020 hefyd yn darparu pwerau i Weinidogion Cymru i wneud 
gorchmynion sy’n ymwneud â manteisio ar adnoddau pysgodfeydd môr ac mae’n 
darparu ei bod yn drosedd torri’r gorchmynion hynny. Mae’r Gorchymyn hwn felly 
yn ychwanegu’r drosedd honno at y rhestr o droseddau cosb a bennir yng 
Ngorchymyn 2019.  

Fe’i gwnaed ar: 22 Mawrth 2021 
Fe'i gosodwyd ar: 23 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 14 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 21 Mai 2021 
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40 niwrnod yn dod i ben: 9 Mehefin 2021 
 

SL(5)806 - Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion 
Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer 
Llywodraethwyr) (Cymru) 2013 (“Rheoliadau 2013”) yn nodi’r gofynion hyfforddi ar 
gyfer llywodraethwyr mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru. O dan Reoliadau 
2013, rhaid i bob llywodraethwr sydd newydd ei benodi, ei ail-benodi, ei ethol neu 
ei ailethol fynychu hyfforddiant ar ddata perfformiad ysgolion o fewn blwyddyn 
iddo gael ei benodi neu ei ethol. Byddai peidio â chwblhau'r hyfforddiant yn 
arwain at gyfnod atal o chwe mis, ac os na fyddai'r hyfforddiant wedi'i gwblhau o 
fewn y cyfnod atal hwnnw o chwe mis, yn y pen draw, byddai'r llywodraethwr yn 
cael ei anghymwyso. 

Diben y Rheoliadau yw diwygio'r diffiniad o "hyfforddiant ar ddata perfformiad 
ysgolion" yn Rheoliadau 2013 fel ei fod yn cyfeirio at y ddogfen hyfforddi 
ddiweddaraf a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru ar gyfer llywodraethwyr 
ynghylch deall data perfformiad ysgolion. Mae'r Rheoliadau hefyd yn darparu’r 
hyn a ganlyn:  

 caiff unrhyw lywodraethwr sydd wedi cwblhau'r hyfforddiant gan 
ddefnyddio dogfen hyfforddi ddiwygiedig 2020 cyn i'r Rheoliadau hyn 
ddod i rym ei drin fel pe bai’n bodloni’r gofynion o ran hyfforddiant ar 
ddeall data perfformiad ysgolion o dan Reoliadau 2013;   

 nid oes rhaid i unrhyw lywodraethwr sydd wedi cwblhau'r hyfforddiant 
data gorfodol a nodir o dan Reoliadau 2013 cyn i’r rheoliadau hyn ddod i 
rym ail-wneud yr hyfforddiant yn unol â’r Rheoliadau hyn. 

Fe’u gwnaed ar: 19 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 23 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 14 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 21 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 9 Mehefin 2021 
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SL(5)807 - Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth 

Gweithdrefn:  Drafft negyddol. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ('Deddf 2014') 
yn darparu'r fframwaith cyfreithiol i wella llesiant pobl y mae angen gofal a 
chymorth arnynt, a gofalwyr y mae angen cymorth arnynt.  

Gosodwyd y cod drafft gerbron y Senedd ar 24 Mawrth 2021. Yn unol ag adran 146 
o Ddeddf 2014, os, cyn diwedd y cyfnod o 40 niwrnod, bydd y Senedd yn 
penderfynu peidio â chymeradwyo’r drafft, ni chaniateir i Weinidogion Cymru 
ddyroddi’r cod (neu’r cod diwygiedig) ar ffurf y drafft hwnnw. Os na wneir 
penderfyniad o’r fath cyn diwedd y cyfnod hwnnw, rhaid i Weinidogion Cymru 
ddyroddi’r cod (neu’r cod diwygiedig) ar ffurf y drafft, a daw’r cod (neu’r cod 
diwygiedig) i rym ar y dyddiad a bennir drwy orchymyn Gweinidogion Cymru. Yn 
ôl y Memorandwm Esboniadol, y bwriad yw y daw’r Cod i rym ar 1 Medi 2021. 

Mae'r cod yn disgrifio sut y mae'n rhaid i awdurdodau lleol arfer eu 
swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol (a ddiffinnir yn Atodlen 2 i Ddeddf 
2014) yn unol â'r gofynion yn y cod mewn perthynas â phobl awtistig a'u rhieni a'u 
gofalwyr y mae angen gofal a chymorth arnynt.  

Mae'r cod hefyd yn gymwys i arfer swyddogaethau gwasanaethau iechyd gan 
fyrddau iechyd lleol ac ymddiriedolaethau'r GIG yn unol â Deddf y Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 ac mae'n disgrifio sut y mae'n rhaid i'r cyrff iechyd 
perthnasol arfer eu priod swyddogaethau wrth ddarparu gwasanaethau i bobl 
awtistig, eu rhieni a'u gofalwyr.  

Fe’i gwnaed ar:  
Fe’i gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: y dyddiad a bennir drwy orchymyn Gweinidogion Cymru 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 
 

SL(5)808 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau 
Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae Adran 81 ac Atodlen 29 i Ddeddf y Coronafeirws 2020 (“Deddf 2020”) yn 
darparu amddiffyniad rhag troi allan o denantiaeth breswyl.  
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Mae'r Rheoliadau yn diwygio paragraff 1(1) o Atodlen 29 i Ddeddf 2020 drwy estyn 
y cyfnod perthnasol y mae Atodlen 29 yn gymwys iddo i 30 Mehefin 2021. 

Effaith y newidiadau hyn fydd estyn, am dri mis arall, y cyfnod pryd y bydd angen i 
landlordiaid, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, roi rhagor o rybudd i denantiaid cyn 
dechrau achos meddiannu yn y llysoedd. 

Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 
 

SL(5)809 - Rheoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau 
Darfodol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac 
Addasiadau Darfodol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021 i ymestyn y cyfnod atal dros 
dro ar gyfer y gofyniad i baratoadau cig a fewnforir i Gymru o sefydliadau yn 
Aelod-wladwriaethau'r AEE, Ynysoedd Ffaröe, Greenland neu'r Swistir fod wedi'u 
rhewi'n ddwfn, drwy newid y dyddiad 31 Mawrth 2021, a'i ymestyn i 30 Medi 2021. 
Mae hyn yn cyd-fynd â dull gweithredu Defra a Llywodraeth yr Alban.  

Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 30 Mawrth 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 

 

SL(5)810 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2021 

Gweithdrefn:  Gwneud Cadarnhaol 

Mae Rheoliadau 2021 yn diwygio’r dyddiad 1 Ebrill 2021 ym mharagraffau 5(3) a 
6(1)(c) o Atodlen 5 i Reoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Perthynol (Cymru) 2011 (“Rheoliadau 2011”), ac yn rhoi 1 Gorffennaf 2021 yn ei le. 
Cafodd Atodlen 5 ei mewnosod yn Rheoliadau 2011 gan reoliad 32 o Reoliadau'r 
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Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael 
â’r UE) 2020.  

Mae paragraff 5(3) o Atodlen 5 i Reoliadau 2011 yn ymwneud â'r gofyniad 
rhaghysbysu ar gyfer nwyddau perthnasol sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o 
anifeiliaid. 

Mae paragraff 6(1)(c) o Atodlen 5 yn ymwneud â'r gofyniad bod yn rhaid i 
nwyddau perthnasol sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid gael tystysgrif 
iechyd briodol ar gyfer mewnforion o drydedd wlad ar y ffurf a gyhoeddwyd gan 
Weinidogion Cymru neu'r Ysgrifennydd Gwladol. 

Mae angen y diwygiadau hyn er mwyn sicrhau cysondeb â newidiadau a gyflwynir 
yn fuan gan Lywodraeth y DU ar draws Prydain gyfan i Reoliad (UE) 2017/625 
Senedd Ewrop a’r Cyngor dyddiedig 15 Mawrth 2007 ar reolaethau swyddogol a 
gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir i sicrhau bod cyfraith bwyd a bwyd 
anifeiliaid, rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion, a chynhyrchion 
diogelu planhigion yn cael eu rhoi arwaith. Bydd y newidiadau arfaethedig hyn yn 
arwain at oedi wrth gyflwyno archwiliadau dogfennol a ffisegol mewn Safleoedd 
Rheoli dynodedig ar y Ffin. 

Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 31 March 2021 
Cyfnod cymeradwyo o 28 diwrnod yn dod i ben: 27 Mai 2021 
 

SL(5)811 - Rheoliadau Bwyd, Bwyd Anifeiliaid a Hadau (Diwygiadau 
Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Offerynnau Statudol a ganlyn sy'n ymwneud â 
hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, safonau cyfansoddiadol bwyd a 
labelu a hadau:   

 Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006; 

 Rheoliadau Deunyddiau Bwyd sydd wedi'u Rhewi'n Gyflym (Cymru) 
2007; 

 Rheoliadau Marchnata Hadau (Cymru) 2012; 
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 Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion 
Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013; 

 Rheoliadau Mêl (Cymru) 2015; 

 Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cyfansoddiad, Marchnata a Defnydd) 
(Cymru) 2016;  

 Rheoliadau Caseinau a Chaseinadau (Cymru) 2016.  

Mae angen y diwygiadau er mwyn mynd i'r afael â diffygion sy'n deillio o Ymadael 
â'r UE a sicrhau y gall y llyfr statud weithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â’r 
UE. 

Fe’u gwnaed ar: 23 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 14 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 
 

SL(5)812 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a 
Ganiateir) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (y 
“GDCG”), fel y'i diwygiwyd, yn caniatáu ar gyfer gwneud rhywfaint o waith 
datblygu, o fewn paramedrau penodol, heb fod angen cyflwyno cais cynllunio. 
Gelwir hyn yn "ddatblygiad a ganiateir".  

Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio'r GDCG i lacio rheolaeth gynllunio dros dro ar 
gyfer datblygiad penodedig. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod hyn yn 
cael ei wneud er mwyn cefnogi busnesau i ailagor a’u hymdrechion i greu 
amgylcheddau diogel yn sgil pandemig Covid-19.  

Fe’u gwnaed ar: 23 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 30 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 
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SL(5)813 - Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau Mynediad 
Lleol) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau 
Mynediad Lleol) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 i wneud darpariaeth dros dro mewn 
perthynas â gweinyddu Fforymau Mynediad Lleol er mwyn sicrhau eu bod yn 
gallu parhau i gyfarfod a gwneud penderfyniadau yn ystod y cyfnod o amhariad a 
achosir gan bandemig y coronafeirws.  

Fe’u gwnaed ar: 24 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 26 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 1 Mai 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 24 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 12 Mehefin 2021 
 

SL(5)814 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau 
Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (‘Deddf 
2016’) yn nodi'r fframwaith statudol ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau 
gofal cymdeithasol a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru.  

Mae'r Rheoliadau hyn, a wnaed o dan Ddeddf 2016, yn gwneud newidiadau i 
Reoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017. 
Eu diben yw gohirio, tan 26 Mai 2022, y gofyniad i ddarparwyr gwasanaethau 
rheoleiddiedig gyflwyno datganiad blynyddol i Weinidogion Cymru (yn ymarferol, i 
Arolygiaeth Gofal Cymru), mewn perthynas ag unrhyw un o flynyddoedd ariannol 
2018-19, 2019-20 a 2020-21 pan fyddant wedi'u cofrestru o dan Ddeddf 2016. Mae'r 
Rheoliadau hefyd yn lleihau'r cynnwys gofynnol ar gyfer y datganiadau blynyddol 
ym mlynyddoedd ariannol 2018-19, 2019-20 a 2020-21.    

Fe’u gwnaed ar: 24 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 26 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 16 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 24 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 12 Mehefin 2021 
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SL(5)815 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2021 

Gweithdrefn:  Gwneud Cadarnhaol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”) i symud Cymru gyfan i Lefel 
Rhybudd 3 ac addasu dros dro sut y mae Lefel Rhybudd 3 yn gweithredu (tan 
ddiwedd y diwrnod ar 11 Ebrill 2021). Cyflawnir hyn drwy fewnosod Atodlen 3A 
newydd i’r prif Reoliadau, a gwneud diwygiadau angenrheidiol i’r prif Reoliadau i 
sicrhau bod cyfeiriadau at Atodlen 3 yn cael eu trin fel pe bai Atodlen 3A wedi ei 
rhoi yn lle Atodlen 3. 

Yr effaith yw y bydd Cymru gyfan yn ardal Lefel Rhybudd 3 yn union cyn dechrau’r 
diwrnod ar 27 Mawrth 2021.  

Mae’r cyfyngiadau Lefel Rhybudd 3 dros dro o dan Atodlen 3A yn wahanol mewn 
sawl ffordd i’r cyfyngiadau Atodlen 3 a fyddai fel arfer mewn grym mewn ardal 
Lefel Rhybudd 3. Mae'r cyfyngiadau Lefel Rhybudd 3 sydd wedi’u haddasu dros 
dro yn darparu (ymhlith pethau eraill) tan ddiwedd y diwrnod ar 11 Ebrill 2021: 

 Bydd y cyfyngiadau aros yn lleol yn cael eu codi yng Nghymru ac, yn eu 
lle, bydd cyfyngiadau mewn grym ar ddod i Gymru neu adael Cymru 
heb esgus rhesymol. 

 Caiff llety hunangynhwysol ailagor. Dim ond i aelodau o’r un aelwyd a’u 
swigen gefnogaeth y gellir gosod llety. 

 Caiff hyd at chwech o bobl (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr) 
o ddwy aelwyd yn unig gwrdd yn yr awyr agored. Mae hyn yn cynnwys 
mewn gerddi preifat. 

 Caniateir gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer plant o 
dan 18 oed.  

 Caiff mannau awyr agored lle y mae heneb gofrestredig neu barc neu 
ardd hanesyddol gofrestredig ailagor. 

 Caiff llyfrgelloedd ac archifau ailagor. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio Atodlen 5 i’r prif Reoliadau i wneud 
addasiadau dros dro i alluogi’r cyfyngiadau yn Atodlen 3A i gael eu gorfodi. 
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Fe’u gwnaed ar: 26 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 26 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 27 Mawrth 2021 
Cyfnod cymeradwyo o 28 diwrnod yn dod i ben: 31 Mai 2021 
 

SL(5)817 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol)”. Mae’r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru 
ar ôl bod dramor. 

O 15 Chwefror 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n 
cyrraedd Cymru os ydynt wedi bod i “wlad ar y rhestr goch” (y rhai a restrir yn 
Atodlen 3A o'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol) yn y 10 diwrnod blaenorol.  Mae’n 
rhaid i deithwyr ddod i’r wlad drwy un o’r pyrth mynediad dynodedig yn Lloegr 
(neu’r Alban) a chwblhau cyfnod cwarantin wedi’i reoli yno am 10 diwrnod cyn 
teithio ymlaen i Gymru. Yn ogystal, o ran y rhai sy’n cyrraedd o "wledydd rhestr 
oren" (y rhai nad ydynt o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin, sef Iwerddon, Ynys 
Manaw neu Ynysoedd y Sianel, neu nad ydynt ar y rhestr goch o wledydd), cafodd 
eithriadau eu gwneud yn fwy cyfyngol fel bod angen ynysu am 10 diwrnod ond y 
gall person adael am gyfnod cyfyngedig at ddibenion gwaith. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn:  

 ychwanegu Bangladesh, Kenya, Pacistan ac Ynysoedd Philippines at y 
"rhestr goch" o wledydd;   

 caniatáu i gludwyr sydd wedi bod mewn gwlad "rhestr goch" ddod i 
mewn i Gymru;  

 cyflwyno trefniant profi pwrpasol ar gyfer cludwyr o’r DU ac o’r tu allan i'r 
DU; 

 caniatáu i fyfyrwyr ysgol breswyl ynysu mewn ysgol os ydynt wedi 
cyrraedd o wlad ar y “rhestr goch”; 

 caniatáu i berson adael ei fan ynysu ar ôl 14 diwrnod os nad yw 
canlyniad prawf wedi'i ddychwelyd o’r labordy.  
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Fe’u gwnaed ar: 8 Ebrill 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 8 Ebrill 2021 
Yn dod i rym ar: 9 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 26 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 15 Mehefin 2021 
 

SL(5)818 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2021 

Gweithdrefn:  Gwneud Cadarnhaol 

Mae'r Rheoliadau yn diwygio   

 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 
2020 (“y prif Reoliadau”);  

 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 (“Rheoliadau 
Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd”).  

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r prif Reoliadau i addasu dros dro sut y mae Lefel 
Rhybudd 3 yn gweithredu yng Nghymru. Mae cyfnod yr addasiadau dros dro sydd 
eisoes mewn grym (gweler SL(5)815 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2021) yn awr wedi’i estyn tan 
ddiwedd y dydd ar 25 Ebrill 2021. 

Yn benodol, mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud addasiadau dros dro pellach: 

 dileu’r cyfyngiadau ar ganfasio ar gyfer etholiadau, ond mae dyletswydd 
ar ganfaswyr i gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i 
gysylltiad â’r coronafeirws, a’r risg o’i drosglwyddo, pan fyddant yn 
cyflawni’r gweithgaredd hwn, a phan fyddant yn cymryd y mesurau 
hynny rhaid iddynt ystyried canllawiau a ddyroddir gan Weinidogion 
Cymru;  

 galluogi siopau nad ydynt yn hanfodol i ailagor;  

 caniatáu i wasanaethau cysylltiad agos ailagor, gan gynnwys 
gwasanaethau symudol yng nghartrefi pobl megis trinwyr gwallt yn y 
cartref (mae diffiniad newydd o wasanaethau cysylltiad agos wedi’i 
gynnwys yn rheoliad 57(1)(da)); 
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 dileu’r cyfyngiadau er mwyn caniatáu i bobl nawr ymweld drwy 
apwyntiad â safleoedd a ddefnyddir ar gyfer priodas, partneriaeth sifil 
neu seremoni briodas arall, neu ar gyfer dathlu digwyddiad o’r fath, y 
mae’n ofynnol iddynt gau fel arall; 

 dileu’r cyfyngiadau er mwyn caniatáu i amlosgfeydd agor yn llawn. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dileu’r cyfyngiadau presennol ar deithio o fewn y DU ac 
i/o’r ardal deithio gyffredin, ac yn gosod cyfyngiadau a gofynion newydd ar deithio 
rhyngwladol (a fydd mewn grym ym mhob Lefel Rhybudd). Mae hyn yn cynnwys:  

 cyfyngiadau i wahardd teithio rhyngwladol heb esgus rhesymol. Mae 
person sy’n ceisio teithio i gyrchfan y tu allan i’r ardal deithio gyffredin 
heb esgus rhesymol yn euog o drosedd ac mae’n bosibl y bydd yn 
wynebu Cosb Benodedig o £5,000;  

 rhaid i unrhyw berson sydd mewn man cychwyn (er enghraifft, maes 
awyr) ac sy’n ceisio ymadael â’r ardal deithio gyffredin ac sydd ag esgus 
rhesymol dros wneud hynny, nawr, os gofynnir iddo, ddarparu ffurflen 
datganiad teithio rhyngwladol wedi’i chwblhau, gan nodi’r rhesymau 
dros deithio. Mae’n bosibl y dyroddir Cosb Benodedig o £60 i berson sy’n 
methu â chwblhau ffurflen datganiad (neu sy’n darparu gwybodaeth 
anwir neu gamarweiniol ar y ffurflen). 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud diwygiadau technegol, mân ddiwygiadau 
a diwygiadau canlyniadol eraill, gan gynnwys i ddarparu ar gyfer gorfodi’r 
darpariaethau newydd ar deithio rhyngwladol. 

O ganlyniad i’r diwygiadau a ddisgrifir sy’n ymwneud â theithio rhyngwladol, mae’r 
Rheoliadau hefyd yn diwygio’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd. Mae’r 
Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn sicrhau bod teithwyr yn cael 
gwybod am y gofynion teithio a’r canllawiau iechyd y cyhoedd sydd mewn grym 
yng Nghymru. Diwygir y Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i’w gwneud 
yn ofynnol i weithredwyr gwasanaethau perthnasol sy’n ymadael â Chymru i fynd i 
gyrchfan y tu allan i’r ardal deithio gyffredin ddarparu gwybodaeth i deithwyr 
ynghylch y cyfyngiad ar ymadael â Chymru i fynd i gyrchfan o’r fath, a’r gofyniad i 
gwblhau ffurflen datganiad teithio rhyngwladol. Mae’r wybodaeth hon i’w darparu 
ar yr adeg archebu ac o leiaf 24 awr cyn yr amser y disgwylir i’r gwasanaeth 
ymadael. 

Fe’u gwnaed ar: 9 Ebrill 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 9 Ebrill 2021 
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Yn dod i rym ar: 12 Ebrill 2021 
Cyfnod cymeradwyo o 28 diwrnod yn dod i ben: 3 Mehefin 2021 

 

SL(5)819 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn ("Rheoliadau 2021") yn diwygio: 

 Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Cymru) 2007; 

 Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a 
Darpariaeth Atodol) (Cymru) 2015; 

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017; 

 Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) 
2017 

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018; 

 Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) 
(Cymru) 2018; 

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) 
(Cymru) 2019. 

Mae'r rheoliadau a grybwyllir uchod yn sail ar gyfer y system cymorth ariannol i 
fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer yng Nghymru ac sy'n dilyn cyrsiau addysg uwch 
dynodedig, yn nodi’r categorïau o bersonau sy'n gymwys i gael statws ffioedd 
cartref, yn awdurdodi rheolau cymhwystra mewn perthynas â dyfarniadau 
penodedig mewn cysylltiad ag addysg a hyfforddiant, ac yn nodi’r categorïau o 
bersonau sy'n gallu manteisio ar ffioedd dysgu wedi'u capio. 

Mae Rheoliadau 2021 yn gwneud diwygiadau sy'n ymwneud ag Ymadael â'r UE 
sy'n angenrheidiol o ganlyniad i'r Cytundebau Ymadael ac i weithredu polisi 
Llywodraeth Cymru ar gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.  

Fe’u gwnaed ar: 19 Ebrill 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 22 Ebrill 2021 
Yn dod i rym ar: 25 Ebrill 2021 
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20 niwrnod yn dod i ben: 26 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 15 Mehefin 2021 

 

SL(5)820 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2021 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol)”. Mae’r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru 
ar ôl bod dramor. 

O 15 Chwefror 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n 
cyrraedd Cymru os ydynt wedi bod i “wlad ar y rhestr goch” yn y 10 diwrnod 
blaenorol. Mae’n rhaid i deithwyr ddod i’r wlad drwy un o’r pyrth mynediad 
dynodedig yn Lloegr (neu’r Alban) a chwblhau cyfnod cwarantin wedi’i reoli yno 
am 10 diwrnod cyn teithio ymlaen i Gymru.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn ychwanegu India at y "rhestr goch" o wledydd. Mae’r 
Rheoliadau hyn hefyd yn caniatáu i gludwyr gwaed dynol, meinweoedd ac 
organau sydd wedi bod mewn gwlad "rhestr goch" ddod i mewn i Gymru a 
chaniatáu i weithwyr iechyd neu ofal proffesiynol sydd wedi bod mewn gwlad 
"rhestr goch" ddod i mewn i Gymru ac ynysu yng Nghymru. 

Fe’u gwnaed ar: 22 Ebrill 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 22 Ebrill 2021 
Yn dod i rym ar: 23 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 26 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 15 Mehefin 2021 

SL(5)821 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) 2021 

Gweithdrefn: Gwneud Cadarnhaol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”) i addasu dros dro sut y 
mae Lefel Rhybudd 3 yn gweithredu yng Nghymru. Mae cyfnod yr addasiadau 
dros dro sydd eisoes mewn grym (gweler SL(5)818 - Rheoliadau Diogelu Iechyd 
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(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2021) yn awr wedi’i 
estyn i ddiwedd y diwrnod ar 2 Mai 2021. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud addasiadau dros dro pellach: 

O 24 Ebrill 2021 ymlaen: 

 Caiff y cyfyngiadau ar ymgynnull ag eraill yn yr awyr agored eu llacio er 
mwyn caniatáu i hyd at 6 o bobl (heb gynnwys plant o dan 11 oed na 
gofalwyr) ymgynnull o ddim mwy na 6 aelwyd. 

O 26 Ebrill 2021 ymlaen: 

 Caiff pobl ymgynnull yn yr awyr agored at ddibenion cymryd rhan 
mewn gweithgareddau sydd wedi’u trefnu’n ffurfiol sy’n cynnwys hyd at 
30 o bobl (mae hyn yn golygu bod person dynodedig yn gyfrifol am y 
gweithgaredd, bod pob mesur rhesymol yn cael ei gymryd i leihau 
lledaeniad y coronafeirws wrth ymgymryd â’r gweithgaredd ac nad yw 
alcohol yn cael ei yfed). Gall gweithgareddau sydd wedi’u trefnu’n ffurfiol 
gynnwys protestio a phicedu, a all ddigwydd heb gyfyngu ar nifer y bobl 
sy’n bresennol ar bob Lefel Rhybudd ac eithrio Lefel Rhybudd 4. 

 Caniateir i fusnesau penodol, gan gynnwys atyniadau i ymwelwyr a 
phyllau nofio, ailagor eu mangreoedd ar gyfer gweithgareddau yn yr 
awyr agored, gan gynnwys bwyta ac yfed bwyd a diod yn yr awyr agored 
(o 6.00 am ymlaen y diwrnod hwnnw). 

 Cyhyd ag i’r weithred ddigwydd ar neu ar ôl 26 Mawrth 2020, caniateir i 
grwpiau o hyd at 30 o bobl ymgynnull yn yr awyr agored i ddathlu 
gweinyddiad priodas, ffurfiad partneriaeth sifil neu seremoni briodas 
arall, neu fywyd person ymadawedig. 

 Caniateir i bobl ymgynnull pan gynhelir gwaith yng nghartrefi pobl, er 
enghraifft gan grefftwyr, heb fod angen i’r gwaith hwnnw fod yn 
angenrheidiol neu heb fod angen “dewis arall sy’n rhesymol” (ac eithrio 
ar Lefel Rhybudd 4).  

 Gellir trefnu digwyddiadau “peilot” yn awr â chaniatâd Gweinidogion 
Cymru.  

Fe’u gwnaed ar: 23 Ebrill 2021  
Fe’u gosodwyd ar: 23 Ebrill 2021 
Yn dod i rym ar: 24 a 26 Ebrill 2021 (gweler uchod) 
Cyfnod cymeradwyo o 28 diwrnod yn dod i ben: 3 Mehefin 2021 

Tudalen y pecyn 33



   
 

 

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

7 Mehefin 2021 

SL(6)007 – Rheoliadau Llacio'r Gofynion Adrodd mewn 
Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2021 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio nifer o reoliadau presennol yn ymwneud â’r gofynion 
adrodd ar ysgolion o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. Y rhain yw:  
 

• Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) 2011 (“y 
Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol”) 

• Rheoliadau Adroddiad Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy'n Oedolion (Cymru) 2011 (“y 
Rheoliadau Adrodd”); 

• Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011 (“y Rheoliadau Gwybodaeth 
Ysgolion”); a 

• Rheoliadau Gwybodaeth am Berfformiad Ysgolion (Cymru) 2011 (“y Rheoliadau 
Perfformiad Ysgolion”).  

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn bosibl na fydd ysgolion, awdurdodau lleol a chyrff 
llywodraethu yn gallu cydymffurfio â rhai gofynion adrodd statudol, ac y gallai gofynion o'r 
fath hefyd fod yn faich gweinyddol anghymesur ar y rhai sy'n gyfrifol. 

Mae’r Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol yn nodi’r wybodaeth y mae’n rhaid i gorff 
llywodraethu ysgol ei chyhoeddi mewn adroddiad blynyddol. Felly, mae rheoliad 2(2) o’r 
Rheoliadau hyn yn mewnosod rheoliad newydd yn y Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol ac 
effaith hynny yw nad yw’n ofynnol cyhoeddi’r wybodaeth a ganlyn ar gyfer y flwyddyn ysgol 
2020-2021 mewn unrhyw adroddiad blynyddol llywodraethwyr—  

• paragraff 6 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol (y crynodeb o 
berfformiad yr ysgol uwchradd), 

• paragraff 7 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol (nifer absenoldebau 
awdurdodedig disgyblion a nifer absenoldebau anawdurdodedig disgyblion),  

• paragraff 8(b) o Atodlen 2 i’r Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol (gwybodaeth 
bellach sy’n ymwneud ag absenoldebau awdurdodedig ac anawdurdodedig 
disgyblion). 

Mae diwygiad canlyniadol wedi ei wneud hefyd i’r Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol mewn 
perthynas â gofynion ffurf fer yr adroddiad blynyddol. 

Mae'r Rheoliadau Adrodd yn gwneud darpariaeth o ran yr adroddiad y mae’n ofynnol i 
bennaeth ysgol a gynhelir ei anfon at rieni a disgyblion sy’n oedolion bob blwyddyn ysgol a’r 
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wybodaeth ychwanegol y caiff rhiant ofyn i’r pennaeth amdani. Nid yw pob plentyn wedi 
mynychu’r ysgol drwy gydol y flwyddyn ac mae llawer o ddisgyblion ac athrawon wedi 
gweithio ac wedi astudio o bell am gyfnodau estynedig. Mae hyn yn peri heriau i athrawon 
mewn cysylltiad â’r cynnwys llawn a fyddai fel arfer yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad i rieni 
a disgyblion sy’n oedolion. Mae rheoliad 3 o’r Rheoliadau hyn yn mewnosod darpariaeth 
newydd yn y Rheoliadau Adrodd ac effaith hynny yw diwygio’r rhwymedigaethau ar y 
penaethiaid, mewn cysylltiad â chynnwys penodedig adroddiadau, fel eu bod yn rhwymedig i 
wneud ymdrechion rhesymol i gydymffurfio â’r rhwymedigaethau hynny.  

Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion yn rhagnodi’r wybodaeth ysgol y mae rhaid i 
awdurdodau lleol ac ysgolion ei chyhoeddi mewn prosbectws ysgol. Mae Llywodraeth Cymru 
o'r farn y bydd y cyfnodau estynedig o ddysgu a gweithio gartref i lawer o ddisgyblion ac 
athrawon wedi cael effaith negyddol ar ansawdd rhywfaint o’r data a reoleiddir gan y 
Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion, yn enwedig ar y data ynghylch absenoldebau disgyblion. 
Felly, mae Llywodraeth Cymru o’r farn na ddylid eu cyhoeddi mewn prosbectws ysgol. Mae 
rheoliad 4 o’r Rheoliadau hyn yn datgymhwyso’r rhwymedigaeth ar gorff llywodraethu ysgol 
i gynnwys mewn unrhyw brosbectws ysgol y data a nodir ym mharagraff 30 o Atodlen 3 i’r 
Rheoliadau hynny (data sy’n ymwneud ag absenoldebau disgyblion) mewn cysylltiad â’r 
flwyddyn ysgol 2020-2021. 

Mae’r Rheoliadau Perfformiad Ysgolion yn rheoleiddio trosglwyddo gwybodaeth sy’n 
ymwneud â pherfformiad addysgol disgyblion o benaethiaid i gyrff llywodraethu ysgolion, 
awdurdodau lleol a Gweinidogion Cymru. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y bydd cyfnodau 
estynedig o ddysgu gartref i lawer o ddisgyblion, a gweithio gartref i athrawon, wedi cael 
effaith negyddol ar ansawdd rhywfaint o’r data a reoleiddir gan y Rheoliadau Perfformiad 
Ysgolion. Ni fydd llawer o ysgolion wedi cwblhau asesiadau’r cyfnod sylfaen a’r cyfnodau 
allweddol ac ni fydd Gweinidogion Cymru, drwy awdurdodau lleol, yn casglu’r data hyn am y 
flwyddyn ysgol 2020-2021. Mae rheoliad 5 o'r Rheoliadau hyn yn datgymhwyso’r 
rhwymedigaethau ar ysgol i gyflenwi’r wybodaeth ragnodedig sy’n ymwneud â’r flwyddyn 
ysgol 2020-2021 i awdurdodau lleol, ac ar awdurdodau lleol i gyflenwi’r wybodaeth honno i 
Weinidogion Cymru.  

 
Rhiant-Ddeddf: Deddf Addysg 1996, Deddf Addysg 1997, Deddf Addysg 2002 
Fe’u gwneud ar: 23 Mai 2021 
Fe’u gosodwyd ar: 25 Mai 2021 
Yn dod i rym ar: 18 Mehefin 2021 
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SL(6)002 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 
2021 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol)”.  

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 
ôl bod dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n cyrraedd Cymru ynysu am 
gyfnod i’w bennu yn unol â’r Rheoliadau hynny.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 3A i'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol, sy'n 
rhestru'r gwledydd hynny a'r tiriogaethau hynny sy'n ddarostyngedig i fesurau ychwanegol. 
Gwaherddir pobl nad ydynt wedi'u heithrio rhag dod i mewn i Gymru os ydynt wedi bod 
mewn gwlad neu diriogaeth a restrir yn Atodlen 3A o fewn y 10 diwrnod olaf ar ôl cyrraedd, 
yn unol â rheoliad 12E o'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. Mae Rheoliad 2 yn ychwanegu 
Maldives, Nepal a Thwrci at y rhestr yn Atodlen 3A. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.   

Gall y Senedd ddirymu’r Rheoliadau o fewn 40 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 
cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 

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 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  

Nodwn y torrir y rheol 21 diwrnod (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y dyddiad y 
gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn i rym), a'r 
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esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol (fel yr oedd ar y pryd), mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 11 
Mai 2021.  

Yn benodol, nodwn yr hyn a ganlyn yn y llythyr: 

“Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd; a pharhau â'r ymagwedd pedair gwlad tuag at 
deithio rhyngwladol, o ystyried newid yn y dystiolaeth ar risg mewn cysylltiad â'r clefyd 
hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn.” 

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  

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 fod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.” 

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  

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori 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.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro 
27 Mai 2021  
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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 568 (Cy. 156) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 

(Rhif 7) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132)) (y 

“Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod 

gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 

dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n 

cyrraedd Cymru ynysu am gyfnod sydd i’w bennu yn 

unol â’r Rheoliadau hynny. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 3A i’r 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol, sy’n cynnwys y 

rhestr o wledydd a thiriogaethau sy’n ddarostyngedig i 

fesurau ychwanegol. Mae personau nad ydynt yn 

esempt wedi eu gwahardd rhag dod i Gymru pan fônt 

wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth a restrir yn 

Atodlen 3A o fewn 10 niwrnod i gyrraedd, yn unol â 

rheoliad 12E o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. 

Mae rheoliad 2 yn ychwanegu Maldives, Nepal a 

Thwrci at y rhestr yn Atodlen 3A. 

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. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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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 568 (Cy. 156) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 

(Rhif 7) 2021 

Gwnaed am 2.26 p.m. ar 11 Mai 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru  am 5.45 p.m. ar 11 Mai 2021 

Yn dod i rym  am 4.00 a.m. ar 12 Mai 2021 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 45B a 45P(2) o Ddeddf 

Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1), yn 

gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a dod i rym 

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

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym am 4.00 a.m. ar 12 

Mai 2021. 

Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 

2. Yn Atodlen 3A (gwledydd a thiriogaethau sy’n 

ddarostyngedig i fesurau ychwanegol) i Reoliadau  

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd Rhan 2A gan adran 129 o 

Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaeth o wneud rheoliadau o dan Ran 2A wedi ei rhoi 
i “the appropriate  Minister”. O dan adran 45T(6) o Ddeddf 
1984 y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw Gweinidogion 
Cymru. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) 2020(1), yn y lle priodol 

mewnosoder— 

“Maldives” 

“Nepal” 

“Twrci”. 

 

 

 

Vaughan Gething 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

Am 2.26 p.m. ar 11 Mai 2021 

                                                                               
(1) O.S. 2020/574 (Cy. 132), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/595 

(Cy. 136), O.S. 2020/714 (Cy. 160), O.S. 2020/726 (Cy. 
163), O.S. 2020/804 (Cy. 177), O.S. 2020/817 (Cy. 179), 
O.S. 2020/840 (Cy. 185), O.S. 2020/868 (Cy. 190), O.S. 
2020/886 (Cy. 196), O.S. 2020/917 (Cy. 205), O.S. 
2020/942, O.S. 2020/944 (Cy. 210), O.S. 2020/962 (Cy. 
216), O.S. 2020/981 (Cy. 220), O.S. 2020/1015 (Cy. 226), 
O.S. 2020/1042 (Cy. 231), O.S. 2020/1080 (Cy. 243), O.S. 
2020/1098 (Cy. 249), O.S. 2020/1133 (Cy. 258), O.S. 
2020/1165 (Cy. 263), O.S. 2020/1191 (Cy. 269), O.S. 
2020/1223 (Cy. 277), O.S. 2020/1232 (Cy. 278), O.S. 
2020/1237 (Cy. 279), O.S. 2020/1288 (Cy. 286), O.S. 
2020/1329 (Cy. 295), O.S. 2020/1362 (Cy. 301), O.S. 
2020/1477 (Cy. 316), O.S. 2020/1521 (Cy. 325), O.S. 
2020/1602 (Cy. 332), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), O.S. 
2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/24 (Cy. 8), O.S. 2021/46 (Cy. 
10), O.S. 2021/48 (Cy. 11), O.S. 2021/50 (Cy. 12), O.S. 
2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/95 (Cy. 
26), O.S. 2021/154 (Cy. 38), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/361 (Cy. 110), O.S. 2021/454 (Cy. 144) ac O.S. 
2021/500 (Cy. 149). 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7)  2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 7)  2021 
 
 
 
Vaughan Gething 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
 
11 Mai 2021 
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1. Disgrifiad 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”). 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i Senedd Cymru 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd y Llywydd 
nad yw’r Rheoliadau yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 o ddiwrnodau. Mae hyn yn 
angenrheidiol oherwydd y risg a berir mewn perthynas â’r coronafeirws ac yn 
enwedig straeniau sy’n amrywiolynnau o'r feirws hwnnw, gan deithwyr sy'n teithio i'r 
DU. Mae’r newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn parhau â’r ymagwedd 
gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio rhyngwladol, ac yn 
sicrhau bod y cysondeb â Lloegr a’r gwledydd eraill yn parhau.  
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.  
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau drwy ddibynnu ar y pwerau yn adrannau 
45B a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol yn rhoi rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn1. 
 
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae asesiadau risg diweddaraf y Gyd-ganolfan Bioddiogelwch (6 Mai 2021) ar gyfer 
Maldives, Nepal a Thwrci yn dangos bod y risgiau wedi cynyddu ac y dylid 
ychwanegu'r gwledydd hyn at y "rhestr goch" o wledydd.  Ni fyddai teithwyr o'r 
gwledydd hynny yn cael dod i mewn i Gymru; yn hytrach byddai'n rhaid iddynt ddod 
drwy borthladd dynodedig yn Lloegr neu yn yr Alban ac aros mewn cwarantin wedi’i 
reoli yno am 10 o ddiwrnodau cyn teithio i Gymru. Bydd teithiau hedfan uniongyrchol 
wedi’u gwahardd, ond ni ddisgwylir teithiau o’r fath. 
 
Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y diwygiadau hyn yn gymesur â’r hyn y maent 
yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 
cyhoedd. 

 
1 Ar gael yn: https://business.senedd.wales/documents/s101833/EM%20SL5556%20-

%20The%20Health%20Protection%20Coronavirus%20International%20Travel%20Wales%20Regulations%20

2020.pdf 
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5. Ymgynghori  
 
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.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 

Tudalen y pecyn 43



Vaughan Gething AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
                Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
 
Ein cyf/Our ref: MA/VG/1650/21  
 
 
Elin Jones AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 

11 Mai 2021 
 
Annwyl Elin, 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 
(Rhif 7) 2021 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 rwy’n eich hysbysu y bydd yr 
Offeryn Statudol hwn yn dod i rym lai na 21 diwrnod ar ôl iddo gael ei osod. Amgaeir copi o’r 
offeryn a’r Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd â’r Rheoliadau er gwybodaeth ichi.    
 
Mae’r Offeryn Statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020.  
 
O 15 Chwefror, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n cyrraedd 
Cymru os ydynt wedi bod mewn “gwlad rhestr goch” yn y 10 niwrnod blaenorol. Rhaid 
iddynt gyrraedd un o’r pyrth mynediad dynodedig yn Lloegr (neu’r Alban) ac aros yno o dan 
amodau ynysu rheoledig am 10 niwrnod cyn cael teithio i Gymru. Hefyd, ar gyfer y rheini 
sy’n cyrraedd o “wledydd ar y rhestr oren”, cyfyngwyd ar yr esemptiadau rhag y gofynion 
ynysu fel bod gofyn i berson ynysu am 10 niwrnod gan amlaf ond y caiff adael y man ynysu 
am gyfnod cyfyngedig i weithio.  
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn ychwanegu Maldives, Nepal a Thwrci at y rhestr goch o wledydd.  
 
Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn ddod 
i rym cyn gynted ag y bo modd; a pharhau â’r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 
rhyngwladol. O ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn perthynas â’r clefyd 
hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Siwan Davies, 
Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a 
Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
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Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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SL(6)004 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a 
Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 
(Diwygiadau Amrywiol) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio: 

• Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y 
“Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”); 

• Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael 
ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 (“y Rheoliadau Atebolrwydd 
Gweithredwyr”); a  

• Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer 
Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 (“Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 
ôl bod dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n cyrraedd Cymru o wledydd neu 
diriogaethau nad ydynt yn esempt ynysu am gyfnod sydd i’w bennu yn unol â’r Rheoliadau 
hynny.   

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol i gyflwyno system 
goleuadau traffig tair lefel i sgorio risg ar gyfer gwledydd a thiriogaethau a gofynion ynysu a 
phrofi cysylltiedig ar gyfer pobl sy’n cyrraedd o’r cyrchfannau gwahanol hynny.   

Ar ôl ychwanegu Maldives, Nepal a Thwrci at y rhestr goch am 04:00 o’r gloch ddydd 
Mercher 12 Mai, mae’r gwledydd ar y rhestr goch a’r rhestr oren wedi aros yn ddigyfnewid, 
felly hefyd y gofynion ar gyfer cwarantin a reolir (lle bo angen) ac o ran ynysu a phrofi cyn ac 
ar ôl cyrraedd.   

Mae’r Rheoliadau hyn yn creu categori rhestr werdd newydd ar gyfer gwledydd a 
thiriogaethau lle bydd gofyn cael prawf cyn ymadael cyn teithio, llenwi ffurflen lleoli teithwyr 
a chael un prawf ar ôl cyrraedd ar Ddiwrnod 2 neu cyn hynny ond ni fydd angen ynysu. 

Yn ogystal, mae’r Rheoliadau hyn yn ychwanegu Awstralia, Brunei, Ynysoedd Falkland, 
Ynysoedd Faroe, Gibraltar, Gwlad yr Iâ, Israel, Seland Newydd, Portiwgal, Singapore, De 
Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De a St Helena, Tristan de Cunha, Ynys Ascension at y 
rhestr werdd o wledydd a thiriogaethau. 
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Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud newidiadau cysylltiedig i’r Rheoliadau Gwybodaeth 
Iechyd y Cyhoedd fel ei bod yn ofynnol i weithredwyr gwybodaeth gwasanaethau perthnasol 
ddiweddaru’r wybodaeth y maent yn ei darparu i deithwyr sy’n cyrraedd Cymru o’r tu allan i’r 
ardal deithio gyffredin er mwyn i’r wybodaeth gynnwys trefniadau’r rhestr werdd. 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud mân ddiwygiadau i’r Rheoliadau Atebolrwydd 
Gweithredwyr i adlewyrchu’r cyfyngiadau ar deithio rhyngwladol. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd. 
Gall y Senedd ddirymu’r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 
Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 
dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

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  

Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r diwygiadau a wnaed i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd gan Ran 4 o’r Rheoliadau hyn sy’n nodi’r wybodaeth benodol y mae’n rhaid i 
weithredwyr ei darparu i deithwyr sy’n dod i mewn i’r DU ynghylch llacio cyfyngiadau ar 
deithio rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys cyfeirio at y canllawiau mewn cysylltiad â gofynion 
iechyd y cyhoedd i bob gwlad yn y DU y mae’n rhaid i unigolyn lynu wrth fynd i mewn i bob 
gwlad yn y DU. 

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 gyfiawnhad 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 fod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y sail 
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ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r Llywodraeth o’r 
farn hefyd eu bod yn gymesur.” 

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  

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori 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 ar fyrder, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r  
Rheoliadau hyn.” 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro 
27 Mai 2021 
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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 584 (Cy. 161) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol, Atebolrwydd 

Gweithredwyr a Gwybodaeth 

Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) 

(Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132) (“y 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”), Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, 

Profion cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) 

(Cymru) (Diwygio) 2021 (O.S. 2021/40 (Cy. 11)) (“y 

Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr”) a 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n 

Teithio i Gymru etc.) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132) 

(y “Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod 

gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 

dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n 

cyrraedd Cymru o wledydd neu diriogaethau nad ydynt 

yn esempt ynysu am gyfnod sydd i’w bennu yn unol 

â’r Rheoliadau hynny. 

Mae Rhan 2 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. Mae rheoliadau 3 i 8 

yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag archebu a 

chymryd profion ar gyfer personau sy’n cyrraedd 

Cymru ar ôl teithio y tu allan i’r ardal deithio gyffredin 

o fewn y 10 niwrnod blaenorol. Mae’n ofynnol i 

bersonau sy’n teithio i Gymru ar ôl bod mewn gwlad 

neu diriogaeth esempt a restrir yn Atodlen 3 i’r 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol archebu a chymryd 
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prawf diwrnod 2, tra bo rhaid i bersonau sy’n teithio o 

wlad neu diriogaeth nad yw’n esempt archebu a 

chymryd prawf diwrnod 2 a diwrnod 8. Gwneir 

darpariaeth hefyd yn ymwneud â methu â chymryd 

profion a goblygiadau canlyniadau profion. Mae 

rheoliadau 9 i 14 yn gwneud diwygiadau canlyniadol 

yng ngoleuni’r darpariaethau yn rheoliadau 3 i 8. 

Mae rheoliad 15 yn ychwanegu gwledydd a 

thiriogaethau at y rhestr o wledydd a thiriogaethau 

esempt yn Atodlen 3 i’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol. 

Mae’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn 

gosod gofyniad ar bersonau sy’n gweithredu 

gwasanaethau teithwyr rhyngwladol (“gweithredwyr”) 

sy’n cyrraedd Cymru o’r tu allan i’r ardal deithio 

gyffredin. Yn unol â’r gofynion hynny rhaid i 

weithredwyr, er enghraifft, sicrhau bod teithwyr sy’n 

teithio ar y gwasanaethau hynny yn meddu ar 

hysbysiad o ganlyniad prawf negyddol a’u bod wedi 

gwneud trefniadau i gymryd profion pellach ar ôl 

iddynt gyrraedd. 

O ganlyniad i’r diwygiadau a wneir i’r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol gan y Rheoliadau hyn, mae Rhan 

3 o’r Rheoliadau hyn yn gwneud mân ddiwygiadau i’r 

Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr er mwyn 

adlewyrchu’r llacio ar y cyfyngiadau ar deithio 

rhyngwladol. 

Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd  

yn gosod gofynion ar weithredwyr gwasanaethau 

teithwyr rhyngwladol sy’n dod o’r tu allan i’r ardal 

gyffredin i faes awyr, maes hofrenyddion neu 

borthladd môr yng Nghymru i ddarparu gwybodaeth 

iechyd y cyhoedd benodedig i deithwyr. 

O ganlyniad i’r diwygiadau a wneir i’r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol gan y Rheoliadau hyn, mae Rhan 

4 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r wybodaeth iechyd 

y cyhoedd benodedig y mae rhaid i weithredwyr ei 

darparu i deithwyr cyn iddynt deithio i Gymru ac wrth 

iddynt deithio iddi. 

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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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 584 (Cy. 161) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol, Atebolrwydd 

Gweithredwyr a Gwybodaeth 

Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) 

(Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 

2021 

Gwnaed am 2.40 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, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 45B, 45F(2) a 45P(2) o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1), 

yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

RHAN 1 

Cyffredinol 

Enwi, dehongli a dod i rym 

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

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, 

Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y 

Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau 

Amrywiol) 2021. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd Rhan 2A gan adran 129 o 

Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaeth o wneud rheoliadau o dan Ran 2A wedi ei rhoi 
i “the appropriate Minister”. O dan adran 45T(6) o Ddeddf 
1984 y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw Gweinidogion 
Cymru. 
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(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym am 6.00 a.m. ar 17 

Mai 2021. 

(3) Yn y Rheoliadau hyn— 

ystyr “y Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr” 

(“the Operator Liability Regulations”) yw 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac 

Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 

2021(1); 

ystyr “y Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y 

Cyhoedd” (“the Public Health Information 

Regulations”) yw Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar 

gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020(2); 

ystyr “y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol” (“the 

International Travel Regulations”) yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) 2020(3). 

RHAN 2 

Diwygiadau i’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol 

Diwygiadau i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol 

2. Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol wedi eu 

diwygio yn unol â rheoliadau 3 i 15. 

                                                                               
(1) O.S. 2021/48 (Cy. 11), a ddiwygiwyd gan O.S. 2021/72 (Cy. 

18), O.S. 2021/171 (Cy. 39) ac O.S. 2020/305 (Cy. 78). 
(2) O.S. 2020/595 (Cy. 136), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/714 

(Cy. 160), O.S. 2020/1118 (Cy. 253), O.S. 2020/1521 (Cy. 
325), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/171 (Cy. 39) ac O.S. 
2021/457 (Cy. 145). 

(3) O.S. 2020/574 (Cy. 132), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/595 
(Cy. 136), O.S. 2020/714 (Cy. 160), O.S. 2020/726 (Cy. 
163), O.S. 2020/804 (Cy. 177), O.S. 2020/817 (Cy. 179), 
O.S. 2020/840 (Cy. 185), O.S. 2020/868 (Cy. 190), O.S. 
2020/886 (Cy. 196), O.S. 2020/917 (Cy. 205), O.S. 
2020/942, O.S. 2020/944 (Cy. 210), O.S. 2020/962 (Cy. 
216), O.S. 2020/981 (Cy. 220), O.S. 2020/1015 (Cy. 226), 
O.S. 2020/1042 (Cy. 231), O.S. 2020/1080 (Cy. 243), O.S. 
2020/1098 (Cy. 249), O.S. 2020/1133 (Cy. 258), O.S. 
2020/1165 (Cy. 263), O.S. 2020/1191 (Cy. 269), O.S. 
2020/1223 (Cy. 277), O.S. 2020/1232 (Cy. 278), O.S. 
2020/1237 (Cy. 279), O.S. 2020/1288 (Cy. 286), O.S. 
2020/1329 (Cy. 295), O.S. 2020/1362 (Cy. 301), O.S. 
2020/1477 (Cy. 316), O.S. 2020/1521 (Cy. 325), O.S. 
2020/1602 (Cy. 332), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), O.S. 
2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/24 (Cy. 8), O.S. 2021/46 (Cy. 
10), O.S. 2021/48 (Cy. 11), O.S. 2021/50 (Cy. 12), O.S. 
2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/95 (Cy. 
26), O.S. 2021/154 (Cy. 38), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/361 (Cy. 110), O.S. 2021/454 (Cy. 144), O.S. 2021/500 
(Cy. 149) ac O.S. 2021/568 (Cy. 156). 
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Rheoliad newydd 6AB (gofyniad i archebu a 
chymryd profion) 

3. Yn lle rheoliadau 6B a 6C rhodder— 

“Gofyniad i archebu a chymryd profion 

6AB.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i 

berson (“P”) sy’n 5 oed neu drosodd— 

(a) sy’n cyrraedd Cymru, 

(b) sydd wedi bod y tu allan i’r ardal 

deithio gyffredin o fewn y cyfnod o 10 

niwrnod sy’n dod i ben â’r diwrnod y 

mae P yn cyrraedd Cymru, ac 

(c) nad yw’n berson a ddisgrifir yn— 

 (i) paragraff 1(1)(a) i (k) o Atodlen 2 

sy’n bodloni’r amodau ym 

mharagraff 1(2) o’r Atodlen 

honno; 

 (ii) paragraffau 2 i 16, ac 36 o Atodlen 

2; 

 (iii) paragraff 14 o Atodlen 5. 

(2) Yn y Rhan hon—  

(a) “prawf diwrnod 2” yw prawf sy’n 

cydymffurfio â pharagraff 1 o Atodlen 

1C sy’n cael ei gymryd o dan yr 

amgylchiadau a ddisgrifir ym 

mharagraff 1A o’r Atodlen honno; 

(b) “prawf diwrnod 8” yw prawf sy’n 

cydymffurfio â pharagraff 2 o Atodlen 

1C sy’n cael ei gymryd o dan yr 

amgylchiadau a ddisgrifir ym 

mharagraff 2A o’r Atodlen honno; 

(c) “darparwr prawf cyhoeddus” yw 

person sy’n darparu neu’n gweinyddu 

prawf gan arfer pwerau o dan Ddeddf y 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 

2006, Deddf y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol 2006, Deddf y Gwasanaeth 

Iechyd Gwladol (Yr Alban) 1978, neu 

Orchymyn Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Personol (Gogledd 

Iwerddon) 1972; 

(d) ystyr “pecyn profi” yw— 

 (i) mewn cysylltiad â pherson y mae 

rheoliad 7(1) neu 8(1) yn gymwys 

iddo, archeb ar gyfer prawf 

diwrnod 2 a phrawf diwrnod 8; 

 (ii) mewn cysylltiad â pherson (“P”) 

sy’n cyrraedd Cymru ar ôl bod 

mewn gwlad neu diriogaeth 

esempt a restrir yn Atodlen 3 o 

fewn y cyfnod o 10 niwrnod sy’n 

dod i ben â’r diwrnod y mae P yn 
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cyrraedd Cymru, archeb ar gyfer 

prawf diwrnod 2. 

(3) Pan fo P yn oedolyn, rhaid i P, wrth iddo 

gyrraedd Cymru, feddu ar becyn profi a drefnir 

gyda darparwr prawf cyhoeddus— 

(a) ar gyfer P, a 

(b) ar gyfer plentyn sy’n 5 oed neu 

drosodd y mae gan P gyfrifoldeb drosto 

ac y mae P yn teithio gydag ef. 

(4) Pan fo P yn oedolyn sy’n cyrraedd Cymru 

heb feddu ar becyn profi sy’n ofynnol o dan 

baragraff (3), rhaid i P gael pecyn profi cyn 

gynted ag y bo’n ymarferol. 

(5) Nid yw prawf i’w drin fel pe bai wedi ei 

drefnu yn unol â’r rheoliad hwn oni bai— 

(a) bod y person sy’n trefnu’r profion wedi 

hysbysu’r darparwr prawf cyhoeddus 

fod y profion yn cael eu trefnu at 

ddibenion y rheoliad hwn, a 

(b) bod yr wybodaeth yn Atodlen 1B wedi 

ei darparu i’r darparwr prawf 

cyhoeddus mewn perthynas â P. 

(6) Pan drefnir y profion, rhaid i’r darparwr 

prawf cyhoeddus ddarparu cyfeirnod prawf— 

(a) i P, a 

(b) i unrhyw berson sy’n trefnu profion ar 

ran P. 

(7) Yn ddarostyngedig i baragraff (8), pan fo 

P— 

(a) yn oedolyn, rhaid iddo gymryd y 

profion yn unol â’i becyn profi; 

(b) yn blentyn sy’n 5 oed neu drosodd, 

rhaid i oedolyn sydd â chyfrifoldeb 

dros P sicrhau, cyn belled ag y bo 

hynny’n rhesymol ymarferol, fod P yn 

cymryd y profion yn unol â’r pecyn 

profi. 

(8) Pan fo prawf diwrnod 2 P yn cynhyrchu 

canlyniad positif, nid yw’n ofynnol i P gymryd 

prawf diwrnod 8. 

(9) Pan na fo P yn cymryd prawf fel sy’n 

ofynnol gan y rheoliad hwn am fod ganddo 

esgus rhesymol, rhaid i P, cyn gynted ag y bo’n 

ymarferol pan na fydd y materion sy’n arwain at 

yr esgus rhesymol yn gymwys mwyach, gymryd 

prawf (“prawf arall”) sy’n cydymffurfio â’r 

gofynion sy’n gymwys i’r prawf nas 

cynhaliwyd. 

(10) Pan gymerir prawf arall yn lle— 

(a) prawf diwrnod 2, mae P i’w drin fel pe 

bai wedi cymryd prawf diwrnod 2 yn 

unol â’r rheoliad hwn; 
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(b) prawf diwrnod 8, mae P i’w drin fel pe 

bai wedi cymryd prawf diwrnod 8 yn 

unol â’r rheoliad hwn. 

(11) Rhaid i berson sy’n meddu ar becyn profi 

ddarparu tystiolaeth ohono os yw swyddog 

mewnfudo neu gwnstabl yn gofyn amdani.” 

Rheoliadau newydd 6DA a 6DB (gofyniad i ynysu o 

fethu â chymryd profion) 

4. Yn lle rheoliad 6D rhodder— 

“Gofyniad i ynysu o fethu â chymryd 
profion: teithwyr o wledydd a thiriogaethau 

nad ydynt yn esempt 

6DA.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys 

mewn cysylltiad â pherson (“P”) y mae 

rheoliadau 6AB(1) a naill ai 7(1) neu 8(1) yn 

gymwys iddo. 

(2) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo— 

(a) P yn methu â chymryd prawf diwrnod 

8, a 

(b) naill ai— 

 (i) P yn methu â chymryd prawf 

diwrnod 2, neu 

 (ii) prawf diwrnod 2 P yn cynhyrchu 

canlyniad negyddol neu 

amhendant. 

(3) Pan fo paragraff (2) yn gymwys, diwrnod 

ynysu olaf P o dan reoliad 7 neu 8 yw diwrnod 

olaf y cyfnod o 14 o ddiwrnodau sy’n dechrau 

â’r diwrnod ar ôl y diwrnod yr oedd P mewn 

gwlad neu diriogaeth nad yw’n esempt 

ddiwethaf (ac nid yw rheoliad 12 yn gymwys at 

ddibenion pennu diwrnod ynysu olaf P). 

(4) Pan fo paragraff (2) yn gymwys ond bod P 

yn cymryd prawf y mae paragraff (5) yn 

gymwys iddo wedi hynny a— 

(a) bod y canlyniad yn bositif, mae 

rheoliad 6E yn gymwys fel pe bai’r 

prawf wedi ei gymryd yn unol â 

rheoliad 6AB; 

(b) bod y canlyniad yn negyddol, mae 

rheoliad 6G yn gymwys fel pe bai— 

 (i) P wedi cymryd prawf diwrnod 2 a 

phrawf diwrnod 8 yn unol â 

rheoliad 6AB, a 

 (ii) y ddau brawf yn negyddol. 

(5) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i brawf 

diwrnod 8 a gymerir— 
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(a) cyn diwedd cyfnod ynysu P fel y 

byddai wedi ei bennu o dan reoliad 12 

pe na bai paragraff (2) yn gymwys, ond 

(b) yn ddim cynharach na diwedd y 

seithfed diwrnod ar ôl y diwrnod y mae 

P yn cyrraedd Cymru. 

Gofyniad i ynysu o fethu â chymryd profion: 

teithwyr o wledydd a thiriogaethau esempt 

6DB.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys 

mewn cysylltiad â pherson (“P”) y mae rheoliad 

6AB(1) yn gymwys iddo ond nad yw rheoliad 

7(1) na 8(1) yn gymwys iddo. 

(2) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo P 

yn methu â chymryd prawf diwrnod 2. 

(3) Pan fo paragraff (2) yn gymwys, mae P 

i’w drin fel pe bai gofynion rheoliad 7 yn 

gymwys a rhaid i P ynysu a pharhau i ynysu yn 

unol â’r rheoliad hwnnw tan ddiwrnod olaf y 

cyfnod o 14 o ddiwrnodau sy’n dechrau â’r 

diwrnod ar ôl y diwrnod yr oedd P mewn gwlad 

neu diriogaeth a restrir yn Atodlen 3 ddiwethaf. 

(4) Pan fo paragraff (2) yn gymwys ond bod P 

yn cymryd prawf y mae paragraff (5) yn 

gymwys iddo wedi hynny a— 

(a) bod y canlyniad yn bositif, mae 

rheoliad 6E yn gymwys fel pe bai’r 

prawf wedi ei gymryd yn unol â 

rheoliad 6AB; 

(b) bod y canlyniad yn negyddol, nid yw’n 

ofynnol i P ynysu yn unol â rheoliad 7 

mwyach. 

(5) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i 

brawf— 

(a) sy’n cydymffurfio â’r gofynion ar gyfer 

prawf diwrnod 2 ym mharagraff 1 o 

Atodlen 1C, 

(b) a drefnir yn unol â rheoliad 6AB(5), ac 

(c) sy’n cael ei gymryd o fewn 10 niwrnod 

i’r diwrnod y cyrhaeddodd P Gymru.” 

Amnewid rheoliad 6E (goblygiadau canlyniad 

prawf positif) 

5. Yn lle rheoliad 6E (goblygiadau canlyniad prawf 

positif) rhodder— 

“6E. Pan fo prawf a gymerir gan berson (“P”) 

yn unol â rheoliad 6AB yn bositif— 

(a) pan fo P yn berson— 

 (i) y mae rheoliad 7(1) neu 8(1) yn 

gymwys iddo, diwrnod ynysu olaf 

P o dan reoliad 7 neu 8 yw 
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diwrnod olaf y cyfnod o 10 

niwrnod sy’n dechrau â’r diwrnod 

y cymerodd P y prawf (ac nid yw 

rheoliad 12 yn gymwys at 

ddibenion pennu diwrnod ynysu 

olaf P), neu 

 (ii) nad yw rheoliad 7(1) neu 8(1) yn 

gymwys iddo, mae P i’w drin fel 

pe bai gofynion rheoliad 7 yn 

gymwys a rhaid i P ynysu a 

pharhau i ynysu yn unol â’r 

rheoliad hwnnw tan ddiwrnod olaf 

y cyfnod o 10 niwrnod sy’n 

dechrau â’r diwrnod y cymerodd P 

y prawf, a  

(b)  nid yw rheoliad 10(3) (gofyniad i 

ynysu yn peidio â bod yn gymwys i P 

pan fydd P yn gadael Cymru) o’r 

Rheoliadau hyn ac, yn ddarostyngedig i 

reoliad 6I, rheoliad 6 neu 7, fel y bo’n 

briodol, o Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru)(1) 2020 yn gymwys mewn 

perthynas â P.” 

Diwygiadau i reoliad 6F 

6. Yn rheoliad 6F (goblygiadau canlyniad positif i 

berson sy’n preswylio yn yr un fangre)— 

(a) ym mharagraff (1), yn lle “rheoliad 6C” 

rhodder “rheoliad 6AB”; 

(b) ym mharagraff (3)(a), yn lle “rheoliad 

6C(1)(b)” rhodder “rheoliad 6AB”; 

(c) ym mharagraff (3)(b), yn lle “rheoliad 

6C(1)(a)” rhodder “rheoliad 6AB”. 

Diwygiad i reoliad 6G 

7. Yn rheoliad 6G(1)(a) (goblygiadau peidio â chael 

canlyniad prawf diwrnod 8 cyn diwedd y cyfnod 

ynysu), yn lle “rheoliad 6C(1)” rhodder “rheoliad 

6AB”. 

Rheoliadau newydd 6HA a 6HB (goblygiadau cael 

canlyniad prawf amhendant) 

8. Yn lle rheoliad 6H (goblygiadau cael canlyniad 

prawf amhendant) rhodder— 

                                                                               
(1) O.S. 2020/1609 (Cy. 335). 
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“Goblygiadau cael canlyniad prawf 
amhendant: teithwyr o wledydd a 

thiriogaethau nad ydynt yn esempt 

6HA.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys 

mewn cysylltiad â pherson (“P”) y mae 

rheoliadau 6AB(1) a naill ai 7(1) neu 8(1) yn 

gymwys iddo. 

(2) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo 

canlyniad prawf a gymerir gan P yn unol â 

rheoliad 6AB yn amhendant. 

(3) Pan fo paragraff (2) yn gymwys, diwrnod 

ynysu olaf P o dan reoliad 7 neu 8 yw— 

(a) diwrnod olaf y cyfnod o 10 niwrnod 

sy’n dechrau â’r diwrnod y cymerodd P 

y prawf, neu 

(b) pan fo P yn cymryd prawf y mae 

paragraff (5) yn gymwys iddo a bod 

canlyniad y prawf yn negyddol, y 

diweddaraf o’r canlynol— 

 (i) diwrnod olaf y cyfnod o 10 

niwrnod sy’n dechrau â’r diwrnod 

ar ôl y diwrnod yr oedd P mewn 

gwlad neu diriogaeth nad yw’n 

esempt ddiwethaf, neu 

 (ii) y diwrnod y mae P yn cael y 

canlyniad negyddol, neu 

(c) pan fo P yn cymryd prawf y mae 

paragraff (5) yn gymwys iddo a bod 

canlyniad y prawf yn bositif, diwrnod 

olaf y cyfnod o 10 niwrnod sy’n 

dechrau â’r diwrnod y cymerodd P y 

prawf. 

(4) Pan fo paragraff (3)(c) yn gymwys, nid 

yw’n ofynnol i P gymryd y prawf diwrnod 8 yn 

unol â rheoliad 6AB.  

(5) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i—  

(a) prawf diwrnod 8 a gymerir yn unol â 

rheoliad 6AB; 

(b) prawf— 

 (i) sy’n cydymffurfio â’r gofynion ar 

gyfer prawf diwrnod 8 ym 

mharagraff 2 o Atodlen 1C,  

 (ii) a drefnir yn unol â rheoliad 

6AB(5), a 

 (iii) sy’n cael ei gymryd— 

(aa) cyn diwedd cyfnod ynysu P 

fel y byddai wedi ei bennu 

o dan reoliad 12 pe na bai 

paragraff (1) yn gymwys, 

ond  

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 58



 11

(bb) cyn diwedd y seithfed 

diwrnod ar ôl y diwrnod y 

mae P yn cyrraedd Cymru. 

Goblygiadau cael canlyniad prawf 
amhendant: teithwyr o wledydd a 

thiriogaethau esempt 

6HB.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys 

mewn cysylltiad â pherson (“P”) y mae rheoliad 

6AB(1) yn gymwys iddo ond nad yw rheoliad 

7(1) na 8(1) yn gymwys iddo. 

(2) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo 

canlyniad prawf a gymerir gan P yn unol â 

rheoliad 6AB yn amhendant.  

(3) Pan fo paragraff (2) yn gymwys, mae P 

i’w drin fel pe bai gofynion rheoliad 7 yn 

gymwys a rhaid i P ynysu a pharhau i ynysu yn 

unol â’r rheoliad hwnnw tan ddiwrnod olaf y 

cyfnod o 10 niwrnod sy’n dechrau â’r diwrnod 

ar ôl y diwrnod yr oedd P mewn gwlad neu 

diriogaeth a restrir yn Atodlen 3 ddiwethaf.  

(4) Pan fo paragraff (2) yn gymwys ond bod P 

yn cymryd prawf y mae paragraff (5) yn 

gymwys iddo wedi hynny a— 

(a) bod y canlyniad yn bositif, mae 

rheoliad 6E yn gymwys fel pe bai’r 

prawf wedi ei gymryd yn unol â 

rheoliad 6AB; 

(b) bod y canlyniad yn negyddol, nid yw’n 

ofynnol i P ynysu yn unol â rheoliad 7 

mwyach. 

(5) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i 

brawf— 

(a) sy’n cydymffurfio â’r gofynion ar gyfer 

prawf diwrnod 2 ym mharagraff 1 o 

Atodlen 1C,  

(b) a drefnir yn unol â rheoliad 6AB(5), ac 

(c) sy’n cael ei gymryd o fewn 10 niwrnod 

i’r diwrnod y cyrhaeddodd P Gymru.” 

Diwygiadau i reoliad 14 

9. Yn rheoliad 14 (troseddau)— 

(a) ym mharagraff (1)(h), yn lle “6B a 6C” 

rhodder “6AB”; 

(b) ym mharagraff (1)(i), yn lle “6D” rhodder 

“6DA a 6DB”; 

(c) ym mharagraff (1B), yn lle “6B, 6C” rhodder 

“6AB”; 

(d) ym mharagraff (1C), yn lle “rheoliad 6B” 

rhodder “rheoliad 6AB”; 
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(e) ym mharagraff (1D), yn lle “rheoliad 6C” 

rhodder “rheoliad 6AB”. 

Diwygiadau i reoliad 16 

10. Yn rheoliad 16 (hysbysiadau cosb benodedig)— 

(a) ym mharagraff (6)(ab), yn lle “reoliad 6D” 

rhodder “reoliad 6DA neu 6DB”; 

(b) ym mharagraff (6AB)— 

(i) yn lle “rheoliad 6B(3) neu (5)” rhodder 

“rheoliad 6AB(3)”; 

(ii) yn lle “rheoliad 6C(1) neu (3)”, yn y 

ddau le y mae’n digwydd, rhodder 

“rheoliad 6AB(7)”. 

Diwygiadau i reoliad 17 

11. Yn rheoliad 17(2)(a) (defnyddio a datgelu 

gwybodaeth)— 

(a) ym mharagraff (iii)— 

(i) yn y geiriau cyn is-baragraff (aa), yn lle’r 

geiriau o “trefnu” hyd at y diwedd 

rhodder “trefnu neu’n cymryd prawf o 

dan reoliad 6AB”; 

(ii) yn is-baragraff (bb)— 

(aa) yn lle “reoliad 6B(2)(c)” rhodder 

“reoliad 6AB(2)(c)”; 

(bb) yn lle “reoliad 6B(6)” rhodder 

“reoliad 6AB(6)”; 

(iii) yn is-baragraff (dd), yn lle “rheoliad 6C” 

rhodder “rheoliad 6AB”; 

(b) ym mharagraff (iv), yn lle “rheoliad 6B(8)” 

rhodder “rheoliad 6AB(11)”; 

(c) ym mharagraff (v), yn lle “reoliad 6C” 

rhodder “reoliad 6AB”. 

Diwygiadau i Atodlen 1 

12. Yn Atodlen 1 (gwybodaeth am deithiwr), ym 

mharagraff 3— 

(a) yn lle “rheoliad 6B” rhodder “rheoliad 6AB”; 

(b) yn lle “rheoliad 6B(7)” rhodder “rheoliad 

6AB(6)”. 

Diwygiadau i Atodlen 1B 

13. Yn Atodlen 1B (gwybodaeth archebu)— 

(a) yn y nodyn cwr tudalen, yn lle “Rheoliad 6B” 

rhodder “Rheoliad 6AB”; 

(b) yn lle paragraff 2(a) rhodder— 

“(aa) cyfeiriad cartref P; 
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(ab) pan fo P yn berson y mae rheoliad 7(1) 

neu 8(1) yn gymwys iddo, y cyfeiriad y 

mae’n bwriadu ynysu ynddo (os yw’n 

wahanol i’w gyfeiriad cartref); 

(ac) pan fo P yn berson nad yw rheoliad 

7(1) neu 8(1) yn gymwys iddo, y 

cyfeiriad neu’r cyfeiriadau y mae’n 

bwriadu aros ynddo neu ynddynt yn 

ystod y cyfnod o 10 niwrnod sy’n 

dechrau ar y diwrnod ar ôl y dyddiad y 

cyrhaeddodd y Deyrnas Unedig;”. 

Diwygiadau i Atodlen 1C 

14. Yn Atodlen 1C (profion mandadol ar ôl cyrraedd 

Cymru)— 

(a) yn y nodyn cwr tudalen, yn lle “Rheoliad 6B” 

rhodder “Rheoliad 6AB”; 

(b) ar ôl paragraff 1 mewnosoder— 

“1A. Yr amgylchiadau a grybwyllir yn 

rheoliad 6AB(2)(a) yw bod P yn cymryd y 

prawf diwrnod 2 heb fod yn hwyrach na diwedd 

yr ail ddiwrnod ar ôl y diwrnod y cyrhaeddodd 

P Gymru.”; 

(c) ar ôl paragraff 2 mewnosoder— 

“2A. Yr amgylchiadau a grybwyllir yn 

rheoliad 6AB(2)(b) yw bod P yn cymryd y 

prawf diwrnod 8 heb fod yn hwyrach na diwedd 

y seithfed diwrnod ar ôl y diwrnod y 

cyrhaeddodd P Gymru.” 

Diwygiadau i Atodlen 3 

15. Yn Atodlen 3 (gwledydd a thiriogaethau esempt 

y tu allan i’r ardal deithio gyffredin)— 

(a) yn Rhan 1, yn lle “Nid yw unrhyw wledydd, 

unrhyw diriogaethau nac unrhyw rannau o 

wledydd neu diriogaethau wedi eu pennu yn y 

Rhan hon” rhodder y cofnodion a ganlyn— 

“Awstralia  

Brunei Darussalam 

Gibraltar 

Gwlad yr Iâ 

Israel 

Portiwgal 

Seland Newydd  

Singapore 

Ynysoedd Ffaröe”; 

(b) yn Rhan 2, yn lle “Nid yw unrhyw 

diriogaethau wedi eu pennu yn y Rhan hon” 

rhodder y cofnodion a ganlyn— 
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“Saint Helena, Ascension a Tristan da 

Cunha 

Ynysoedd Falkland, De Georgia ac 

Ynysoedd De Sandwich”. 

RHAN 3 

Diwygiadau i’r Rheoliadau Atebolrwydd 

Gweithredwyr 

Diwygiadau i’r Rheoliadau Atebolrwydd 

Gweithredwyr  

16. Mae’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr 

wedi eu diwygio yn unol â rheoliadau 17 i 19. 

Diwygiad i reoliad 4 

17. Yn rheoliad 4 (dehongli), yn y diffiniad o 

“hysbysu am drefniadau profion ar ôl cyrraedd”, yn lle 

“rheoliad 6B” rhodder “rheoliad 6AB”. 

Diwygiadau i reoliad 5A 

18. Yn rheoliad 5A(2)(a) (gofyniad i sicrhau bod 

teithwyr yn meddu ar hysbysiad o drefniadau profi ar 

ôl cyrraedd)— 

(a) yn lle “rheoliad 6B” rhodder “rheoliad 6AB”; 

(b) yn lle “(gofyniad i drefnu profion cyn 

cyrraedd Cymru)” rhodder “(gofyniad i 

archebu a chymryd profion)”. 

Diwygiad i reoliad 9 

19. Yn rheoliad 9(2)(a) (pŵer i ddefnyddio ac i 

ddatgelu gwybodaeth), yn lle “6B” rhodder “6AB”. 

RHAN 4 

Diwygiadau i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd 

y Cyhoedd 

Diwygiadau i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y 

Cyhoedd 

20. Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y 

Cyhoedd wedi eu diwygio yn unol â rheoliadau 21 i 

25. 

Diwygiadau i reoliad 2 

21. Yn rheoliad 2 (dehongli)— 
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(a) yn y diffiniad o “person awdurdodedig”, ym 

mharagraffau (a) a (b), hepgorer “neu’n 

ymadael”; 

(b) hepgorer y diffiniad o “gwasanaeth teithwyr 

rhyngwladol allan”. 

Diwygiadau i reoliad 3 

22. Yn rheoliad 3 (darparu gwybodaeth cyn archebu 

ac wrth gofrestru)— 

(a) yn lle paragraff (2)(a) rhodder— 

“(a) yn achos cyfleuster a ddarperir er 

mwyn archebu taith ar-lein— 

 (i) yr wybodaeth a nodir yn Rhan 1 

o’r Atodlen y mae rhaid iddi fod 

wedi ei gosod mewn lle amlwg fel 

ei bod yn weladwy cyn archebu, 

 (ii) dolen i https://llyw.cymru/profion-

i-bobl-syn-teithio-i-gymru-

coronafeirws-covid-19, 

 (iii) dolen i 

https://www.gov.uk/provide-

journey-contact-details-before-

travel-uk, 

 (iv) dolen i 

https://llyw.cymru/categoriau-o-

bobl-syn-esempt-neu-sydd-wediu-

heithrio-rhag-gofynion-teithio-

penodol, 

 (v) dolen i https://www.gov.uk/uk-

border-control, 

 (vi) dolen i 

https://www.nidirect.gov.uk/article

s/coronavirus-covid-19-

international-travel-advice, 

 (vii) dolen i 

https://www.gov.scot/publications/

coronavirus-covid-19-

international-travel-

quarantine/pages/overview/, ac 

 (viii) dolen i 

https://llyw.cymru/rheolauteithio;”

; 

(b) yn lle paragraff (2)(b) rhodder— 

“(b) yn achos cyfleuster a ddarperir er 

mwyn cofrestru ar gyfer taith ar-lein— 

 (i) yr wybodaeth a nodir yn Rhan 1 

o’r Atodlen y mae rhaid iddi fod 

wedi ei gosod mewn lle amlwg fel 

ei bod yn weladwy cyn cofrestru, 
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 (ii) dolen i https://llyw.cymru/profion-

i-bobl-syn-teithio-i-gymru-

coronafeirws-covid-19, 

 (iii) dolen i 

https://www.gov.uk/provide-

journey-contact-details-before-

travel-uk, 

 (iv) dolen i 

https://llyw.cymru/categoriau-o-

bobl-syn-esempt-neu-sydd-wediu-

heithrio-rhag-gofynion-teithio-

penodol, 

 (v) dolen i https://www.gov.uk/uk-

border-control, 

 (vi) dolen i 

https://www.nidirect.gov.uk/article

s/coronavirus-covid-19-

international-travel-advice, 

 (vii) dolen i 

https://www.gov.scot/publications/

coronavirus-covid-19-

international-travel-

quarantine/pages/overview/, ac 

 (viii) dolen i 

https://llyw.cymru/rheolauteithio;”

; 

(c) ym mharagraff (2)(c)(ii)(cc), yn lle “rheoliad 

6B” rhodder “rheoliad 6AB”; 

(d) hepgorer paragraffau (2A), (2B) a (2C); 

(e) ym mharagraff (3), yn lle “pharagraffau (1) a 

(2A)” rhodder “pharagraff (1)”. 

Diwygiadau i reoliad 3A 

23. Yn rheoliad 3A (darparu gwybodaeth cyn i daith 

ymadael)— 

(a) ym mharagraff (4)(a)(vi), yn lle “rheoliad 6B” 

rhodder “rheoliad 6AB”; 

(b) yn lle paragraff (4)(b) rhodder— 

“(b) pan ddarperir yr wybodaeth drwy’r e-

bost— 

 (i) yr wybodaeth a nodir yn Rhan 1 

o’r Atodlen,  

 (ii) dolen i https://llyw.cymru/profion-

i-bobl-syn-teithio-i-gymru-

coronafeirws-covid-19, 

 (iii) dolen i 

https://www.gov.uk/provide-

journey-contact-details-before-

travel-uk, 

 (vi) dolen i 

https://llyw.cymru/categoriau-o-
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bobl-syn-esempt-neu-sydd-wediu-

heithrio-rhag-gofynion-teithio-

penodol, 

 (v) dolen i https://www.gov.uk/uk-

border-control, 

 (vi) dolen i 

ttps://www.nidirect.gov.uk/articles

/coronavirus-covid-19-

international-travel-advice, 

 (vii) dolen i 

https://www.gov.scot/publications/

coronavirus-covid-19-

international-travel-

quarantine/pages/overview/, ac 

 (viii) dolen i 

https://llyw.cymru/rheolauteithio;”

; 

(c) hepgorer paragraffau (6) i (9). 

Diwygiadau i reoliad 6 

24. Yn rheoliad 6 (troseddau)— 

(a) ym mharagraff (1), hepgorer “(7),”; 

(b) ym mharagraff (2), hepgorer “neu (7),”. 

Amnewid yr Atodlen 

25. Yn lle’r Atodlen rhodder— 

“YR ATODLEN 

Rheoliadau 3, 3A a 4 

 

Rhan 1 

Yr wybodaeth sydd i’w darparu at ddibenion 

rheoliadau 3(2)(a)(i), 3(2)(b)(i), 3(2)(c)(i), 3A(4)(b)(i) 

a 3A(4)(c) yw— 

 

“Essential information to enter the UK 

Everyone entering the UK (including UK nationals and 

residents) must provide proof of a negative COVID-19 

test taken within 3 days prior to direct departure to the 

UK. 

Fill in your passenger locator form up to 48 hours 

before arrival. You must declare all countries you have 

visited or transited through in the 10 days prior to your 

arrival in the UK on your passenger locator form. 
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What you have to do after you arrive depends on the 

countries you have visited or transited through.  

Before departure, check the list of red, amber and 

green countries as the list can change regularly. 

 

  Red list passengers 

 

Book a Managed Quarantine Package  

 
Complete a passenger locator form 

You may not enter the UK unless you are a British or 

Irish National, or you have residence rights in the UK. 

You must enter through a designated port of entry and 

quarantine in a government approved hotel for 10 

days. 

 

  Amber list passengers  

Book tests for day 2 and 8  

Complete a passenger locator form 

Make plans to self-quarantine in private 

accommodation for 10 full days after arrival (or full 

duration of stay if less than 10 days). 

 

  Green list passengers 

Book a test for day 2  

Complete a passenger locator form 

 

These measures apply to all persons (including UK 

nationals and residents) arriving in the UK from 

outside the common travel area comprising the United 

Kingdom, Ireland, the Isle of Man, and the Channel 

Islands. The British Overseas Territories are not in the 

common travel area. Public health requirements may 

vary depending upon in which nation of the UK you’re 

staying. 

England: https://www.gov.uk/uk-border-control  

Northern Ireland: 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-

covid-19-international-travel-advice  

Scotland: 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-

19-international-travel-quarantine/pages/overview/ 

Wales: https://gov.wales/travelrules  
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Failure to comply with these measures is a criminal 

offence and you could be fined. There are a limited set 

of exemptions from these measures. Check the list of 

exemptions carefully. You may be fined if you 

fraudulently claim an exemption.” 

Rhan 2 

Y datganiad sydd i’w ddarparu at ddibenion rheoliad 4 

yw— 

(a) y fersiwn Gymraeg— 

 “Dyma neges iechyd y cyhoedd ar ran 

asiantaethau iechyd y cyhoedd y Deyrnas 

Unedig.  

Os ydych wedi bod mewn gwlad oren neu 

goch o fewn y 10 niwrnod diwethaf, neu wedi 

tramwyo drwy wlad o’r fath, rhaid ichi fynd i 

gwarantin am y 10 niwrnod cyntaf ar ôl ichi 

gyrraedd. Mae hyn er mwyn eich diogelu chi 

ac eraill. 

Symptomau’r coronafeirws yw peswch cyson 

newydd, tymheredd uchel neu golli eich 

synnwyr blasu neu arogli arferol, neu newid 

yn eich synnwyr blasu neu arogli arferol. Os 

ydych yn profi unrhyw un o’r symptomau 

hyn, ni waeth pa mor ysgafn ydynt, fe’ch 

cynghorir i wneud eich hunan yn hysbys i’r 

criw.  

Camau syml y gallwch eu cymryd i helpu i’ch 

diogelu chi eich hun a’ch teulu yw:  

Gwisgo masg  

Golchi eich dwylo  

Osgoi cyffwrdd â’ch wyneb â’ch dwylo  

Cadw pellter cymdeithasol  

Dal peswch a thisian mewn hances bapur a’i 

gwaredu ar unwaith.”; 

(b) y fersiwn Saesneg— 

 “The following is a public health message on 

behalf of the UK’s public health agencies.  

If you have been in or transited through an 

amber or red country within the previous 10 

days you must quarantine for the first 10 days 
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after you arrive. This is to protect yourself and 

others. 

The symptoms of coronavirus are a new 

continuous cough, a high temperature or a loss 

of, or change in, normal sense of taste or 

smell. If you experience any of these 

symptoms, however mild, you are advised to 

make yourself known to the crew.  

Simple measures you can take to help protect 

yourself and family are:  

Wear a mask  

Wash your hands  

Avoid touching your face with your hands  

Practice social distancing  

Catch coughs and sneezes in a tissue and 

dispose of it immediately.”; 

(c) y datganiad sydd ym mharagraff (a) neu (b) 

wedi ei gyfieithu i iaith a gydnabyddir yn 

swyddogol yn y wlad yr ymadawyd â hi.” 

 

Mark Drakeford 

Y Prif Weinidog, un o Weinidogion Cymru 

Am 2.40 p.m. ar 14 Mai 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, 
Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 
(Diwygiadau Amrywiol) 2021. 
 
 
Mark Drakeford 
Y Prif Weinidog 
 
14 Mai 2021 
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1. Disgrifiad 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio  
 

• Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 
2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”). 

• Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn 
Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 (y 
“Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr”) a 

• Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar 
gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc) 2020 (y “Rheoliadau Gwybodaeth 
Iechyd y Cyhoedd”)   

 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Senedd 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd y Llywydd 
nad yw’r Rheoliadau yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 o ddiwrnodau. Mae hyn yn 
angenrheidiol oherwydd y risg a berir mewn perthynas â’r coronafeirws ac yn 
enwedig straeniau sy’n amrywiolynnau o'r feirws hwnnw, gan deithwyr sy'n teithio i'r 
DU. Mae’r newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn parhau â’r ymagwedd 
gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio rhyngwladol, ac yn 
sicrhau bod y cysondeb â Lloegr a’r gwledydd eraill yn parhau.  
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.  
 
Mae'r Llywodraeth o'r farn nad yw'r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a'r 
Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn effeithio ar unrhyw un o'r hawliau 
unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol.  Ac, i'r graddau y gellir effeithio ar unrhyw hawliau o'r fath, mae'r Llywodraeth 
o'r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir cyfiawnhau ei bod yn angenrheidiol 
ac yn gymesur er mwyn cyflawni nod dilys.  Nid yw'r diwygiadau i'r Rheoliadau 
Atebolrwydd Gweithredwyr a'r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd a wneir 
gan y Rheoliadau hyn yn newid hawliau unigolion.   
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau drwy ddibynnu ar y pwerau yn adrannau 
45B, 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memoranda Esboniadol ar gyfer y 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol, y Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a’r 
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Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y 
pwerau hyn. 
 
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol i gyflwyno 
system goleuadau traffig tair lefel i sgorio risg ar gyfer gwledydd a thiriogaethau a 
gofynion ynysu a phrofi cysylltiedig ar gyfer pobl sy’n cyrraedd o'r cyrchfannau 
gwahanol hynny.  Ar ôl ychwanegu Maldives, Nepal a Thwrci at y rhestr goch am 
04:00 o'r gloch ddydd Mercher 12 Mai, mae'r gwledydd ar y rhestr goch a’r rhestr 
oren wedi aros yn ddigyfnewid, felly hefyd y gofynion ar gyfer cwarantin a reolir (lle 
bo angen) ac o ran ynysu a phrofi cyn ac ar ôl cyrraedd.  Mae'r Rheoliadau hyn yn 
creu categori rhestr werdd newydd ar gyfer gwledydd a thiriogaethau lle bydd gofyn 
cael prawf cyn ymadael cyn teithio, llenwi ffurflen lleoli teithwyr a chael un prawf ar ôl 
cyrraedd ar Ddiwrnod 2 neu cyn hynny ond ni fydd angen ynysu. 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn ychwanegu Awstralia, Brunei, Ynysoedd Falkland, 
Ynysoedd Faroe, Gibraltar, Gwlad yr Iâ, Israel, Seland Newydd, Portiwgal, 
Singapore, De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De a St Helena, Tristan de Cunha, 
Ynys Ascension at y rhestr werdd o wledydd a thiriogaethau. 
 
Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud newidiadau cysylltiedig i'r Rheoliadau 
Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd fel ei bod yn ofynnol i weithredwyr gwybodaeth 
gwasanaethau perthnasol ddiweddaru’r wybodaeth y maent yn ei darparu i deithwyr 
sy'n cyrraedd Cymru o'r tu allan i'r ardal deithio gyffredin er mwyn i’r wybodaeth  
gynnwys trefniadau’r rhestr werdd. 
 
Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud mân ddiwygiadau i'r Rheoliadau 
Atebolrwydd Gweithredwyr i adlewyrchu'r cyfyngiadau ar deithio rhyngwladol. 
 
Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y diwygiadau hyn yn gymesur â’r hyn y maent 
yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 
cyhoedd. 
 
5. Ymgynghori  
 
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.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford  
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@gov.wales   

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
 
 
Elin Jones AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 

 
 

14 Mai 2021 
 
 
 
Annwyl Elin, 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd 
Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau 
Amrywiol) 2021 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 rwy’n eich hysbysu y 
bydd yr Offeryn Statudol hwn yn dod i rym o 06:00 ddydd Llun 17 Mai, lai na 21 
diwrnod ar ôl iddo gael ei osod. Amgaeir y Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd ag 
o er gwybodaeth ichi.    
 
Mae’r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020, Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 
2021 a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar 
gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020.  
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn cyflwyno system oleuadau traffig tair lefel o risg ar gyfer 
gwledydd a thiriogaethau a’r gofynion ynysu a phrofi cysylltiedig ar gyfer y bobl sydd 
wedi cyrraedd o’r amrywiol gyrchfannau hynny.  
 
Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 
rhyngwladol; o ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn perthynas â'r 
clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 
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Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r 
Trefnydd, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth 
Gwasanaethau’r Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y 
Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 

Yn gywir 

 
MARK DRAKEFORD 
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SL(6)005 – Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. 
(Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021 

Cefndir a Diben 

Bydd Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021 (“y Rheoliadau”) yn 
gwneud diwygiadau i Reoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) 2018 (“y 
Rheoliadau”) sy’n gymwys mewn perthynas â Chymru.  

Mae’r Rheoliadau yn darparu ar gyfer codi ffioedd am wiriadau iechyd planhigion ar 
nwyddau a fewnforir i Gymru o Aelod-wladwriaethau’r UE, y Swistir a Liechtenstein. Gwneir 
gwiriadau iechyd planhigion (dogfennol, adnabod a ffisegol) ar lwythi rheoledig a fewnforir i 
Gymru o wledydd y tu allan i’r UE. Mae’r nwyddau risg uchaf yn destun 100% gwiriadau 
dogfennol, adnabod a ffisegol. Mae lefel y gwiriadau adnabod a ffisegol ar nwyddau eraill yn 
seiliedig ar risg.  

Codir ffioedd am wiriadau o dan Reoliadau 2018. Ar gyfer llwythi sy’n gymwys ar gyfer 
lefelau is o wiriadau ffisegol, codir ffi wedi’i gostwng yn gyfrannol ar bob llwyth a fewnforir.  

O 1 Ionawr 2021 mae gwiriadau iechyd planhigion hefyd yn cael eu cynnal ar lwythi o 
blanhigion rheoledig, cynhyrchion planhigion a gwrthrychau eraill sy’n cael eu mewnforio o 
aelod-wladwriaethau’r UE, y Swistir a Liechtenstein. O dan ddull graddol, bydd nwyddau risg 
uwch yn destun gwiriadau dogfennol, adnabod a ffisegol o fis Ionawr. Bydd gwiriadau 
dogfennol, adnabod a ffisegol ar blanhigion rheoledig eraill, cynhyrchion planhigion a 
gwrthrychau eraill yn cael eu cyflwyno’n raddol yn ystod 2021 a 2022.  

Yn unol â’r dull safonol y gellir adennill cost lawn darparu gwasanaeth gan fusnesau sy’n 
defnyddio'r gwasanaethau hyn, mae’r Rheoliadau hyn yn cymhwyso ffioedd am wiriadau ar 
fewnforion planhigion rheoledig, cynhyrchion planhigion a gwrthrychau eraill o Aelod-
wladwriaethau’r UE, y Swistir a Liechtenstein. Er mwyn rhoi amser i fusnesau addasu i’r 
trefniadau newydd, ni fydd y ffioedd ar gyfer gwiriadau dogfennol, adnabod a ffisegol ar y 
nwyddau risg uwch yn cael eu cymhwyso tan fis Mehefin 2021. Bydd ffioedd ar gyfer 
gwiriadau adnabod a ffisegol ar y nwyddau rheoledig sy’n weddill o Aelod-wladwriaethau’r 
UE, y Swistir a Liechtenstein yn cael eu cymhwyso o 1 Mawrth 2022.  

O dan Reoliadau 2018 ceir ffi gyfunol sengl am wiriad dogfennol ac adnabod, gan 
adlewyrchu’r ffaith bod y ddau wiriad hynny wedi’u cynnal o’r blaen ar 100% ar bob llwyth. O 
dan y rheolau cyfredol, mae amlder y gwiriad adnabod yn gysylltiedig ag amlder y gwiriad 
ffisegol; felly bydd unrhyw ostyngiad yn lefel yr arolygiad ffisegol hefyd yn berthnasol i’r 
gwiriad adnabod. Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer ffi ar wahân am wiriadau 
dogfennol ac adnabod ar gyfer pob llwyth. 

Nid yw’r Rheoliadau hyn yn gwneud unrhyw newidiadau eraill i'r ffioedd presennol ar gyfer 
gwiriadau ar lwythi a fewnforir o wledydd y tu allan i’r UE ac eithrio’r Swistir a Liechtenstein.  

Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi y bydd newidiadau tebyg yn cael eu cyflwyno gan 
lywodraeth y DU a llywodraeth yr Alban. 
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Mae’r Rheoliadau hefyd yn gwneud diwygiadau i ddarparu esemptiad rhag talu ffioedd am 
wasanaethau ardystio cyn-allforio ac allforio o ran nwyddau sy’n symud o Gymru i fusnes neu 
unigolyn breifat yng Ngogledd Iwerddon. Mae’r esemptiad hefyd yn berthnasol i symud 
nwyddau gan unigolion preifat yn eu bagiau teithwyr. Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw 
masnach rhwng Cymru a Gogledd Iwerddon yn destun costau iechyd planhigion 
ychwanegol.  

Gweithdrefn 
Cadarnhaol drafft. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi gosod fersiwn ddrafft o’r Rheoliadau gerbron y Senedd. Ni 
all Gweinidogion Cymru wneud y Rheoliadau oni bai bod y Senedd yn cymeradwyo'r 
Rheoliadau drafft. 

Materion technegol: craffu 
Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu 
Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3 (i) - ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn 
cynnwys darpariaethau sy’n ei gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r Gronfa 
honno neu i unrhyw ran o’r llywodraeth neu i unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus 
yn gydnabyddiaeth am unrhyw drwydded neu gydsyniad neu am unrhyw wasanaethau 
sydd i’w rhoi, neu ei fod yn rhagnodi swm unrhyw dâl neu daliad o’r fath. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r ffioedd sy'n daladwy i Weinidogion Cymru o dan yr 
amgylchiadau a ddisgrifir uchod. 

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.  

Mae’r Pwyllgor Dros Dro yn nodi ac yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi cynnal 
ymarfer ymgynghori mewn perthynas â chynnwys mwyafrif y Rheoliadau. Fodd bynnag, 
nodwn y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol:  

“Stakeholders have not been consulted regarding the exemption from the payment of 
fees for pre-export and export certification services where goods are moving from Wales 
to a business or private individual in Northern Ireland, as these amendments are 
considered technical operability amendments and provide an exemption to the 
payment of fees.”  

Ymateb Llywodraeth Cymru 
Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 
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Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro 
27 Mai 2021 
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru o 

dan baragraff 1(8) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) 2018, i’w cymeradwyo drwy 

benderfyniad gan Senedd Cymru. 

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

2021 Rhif (Cy. ) 

YMADAEL Â’R UNDEB 

EWROPEAIDD, CYMRU 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

HADAU, CYMRU 

Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. 

(Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer y 

pwerau a roddir gan baragraff 7 o Atodlen 4 a 

pharagraff 21(b) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16) ac maent yn 

diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) 

(Cymru) 2018 (O.S. 2018/1179) (Cy. 238) 

(“Rheoliadau 2018”).  

Mae’r Rheoliadau yn gwneud addasiadau, o 

ganlyniad i ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb 

Ewropeaidd, i ffioedd penodol sy’n daladwy i 

Weinidogion Cymru mewn perthynas ag arolygu 

mewnforio planhigion, cynhyrchion planhigion neu 

wrthrychau eraill. 

Yn benodol— 

(a) mae’r ffi sy’n daladwy gan fewnforiwr mewn 

cysylltiad â phob tystysgrif ffytoiechydol neu 

dystysgrif ffytoiechydol ar gyfer ailallforio 

sy’n mynd gyda llwyth yn cael ei rhannu’n 

ffioedd ar wahân sy’n daladwy mewn 

cysylltiad â gwiriad dogfennol a gwiriad 

adnabod (rheoliad 2(2)(a) a (b)); 
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(b) mae Atodlen 1A newydd wedi ei mewnosod 

yn Rheoliadau 2018 i ddarparu ar gyfer 

ffioedd sy’n daladwy gan fewnforiwr mewn 

cysylltiad â gwiriad ffisegol a gwiriad 

adnabod o blanhigion, cynhyrchion 

planhigion neu wrthrychau eraill sy’n tarddu o 

un o Aelod-wladwriaethau’r UE, y Swistir 

neu Liechtenstein, gan gynnwys y rheini sy’n 

ddarostyngedig i wiriadau llai manwl, gan 

adlewyrchu lefel yr arolygu, yn seiliedig ar y 

risgiau sy’n gysylltiedig â’r planhigion hynny, 

y cynhyrchion planhigion hynny neu’r 

gwrthrychau eraill hynny (rheoliad 2(2)(b) a 

(5)); ac 

(c) mae Atodlen 2 wedi ei amnewid yn 

Rheoliadau 2018 i ddarparu ar gyfer ffioedd 

gostyngedig mewn cysylltiad â gwiriad 

adnabod o blanhigion, cynhyrchion 

planhigion neu wrthrychau eraill sy’n tarddu o 

drydedd wlad ac eithrio un o Aelod-

wladwriaethau’r UE, y Swistir neu 

Liechtenstein, gan adlewyrchu’r lefel 

bresennol o arolygu (rheoliad 2(2)(b) a (6)). 

Nid yw’r ffioedd sy’n daladwy yn rhinwedd rheoliad 

3(2A)(a) newydd Rheoliadau 2018 yn daladwy mewn 

cysylltiad â llwythi a fewnforir cyn 1 Mawrth 2022, 

mewn cysylltiad â phlanhigion penodol neu 

gynhyrchion planhigion penodol. 

Mae’r ffioedd sy’n gymwys mewn cysylltiad â 

gwiriadau ffisegol a gwiriadau adnabod llwythi o 

blanhigion penodol, cynhyrchion planhigion penodol 

neu wrthrychau eraill penodol o un o Aelod-

wladwriaethau’r UE, Liechtenstein neu’r Swistir yn 

adlewyrchu cyfraddau amlder y gwiriadau hynny fel 

y’u nodir yn Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol, 

Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygio 

etc.) 2021 (O.S. 2021/426).  

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn darparu esemptiad 

rhag talu ffioedd sydd fel arall yn daladwy mewn 

cysylltiad ag ardystio a gwasanaethau cyn-allforio o 

ran llwythi ffytoiechydol o dan amgylchiadau penodol. 

Mae’r esemptiad yn peidio â chael effaith ar ddiwedd 

31 Rhagfyr 2022 (rheoliad 2(3)). 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal 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 drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru o 
dan baragraff 1(8) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) 2018, i’w cymeradwyo drwy 

benderfyniad gan Senedd Cymru. 

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

2021 Rhif (Cy. ) 

YMADAEL Â’R UNDEB 

EWROPEAIDD, CYMRU 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

HADAU, CYMRU 

Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. 

(Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021 

Gwnaed *** 

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1  

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan baragraff 7 o 

Atodlen 4 a pharagraff 21(b) o Atodlen 7 i Ddeddf yr 

Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018(1). 

Gosodwyd drafft o’r offeryn hwn gerbron Senedd 

Cymru ac fe’i cymeradwywyd ganddi yn unol â 

pharagraff 1(8) o Atodlen 7 i’r Ddeddf honno(2). 

 
(1) 2018 p. 16; gweler paragraff 8 o Atodlen 4 am ystyr “

appropriate authority”. Diwygiwyd paragraff 21 o Atodlen 7 
gan adran 41(4) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Y 
Cytundeb Ymadael) 2020 (p. 1) a pharagraffau 38 a 53(2) o 
Atodlen 5 iddi. 

(2) Mae’r cyfeiriad yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018 at Gynulliad Cenedlaethol Cymru bellach yn cael 

effaith fel cyfeiriad at Senedd Cymru yn rhinwedd adran 

150A(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32). 
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Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Iechyd 

Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021 a 

deuant i rym drannoeth y diwrnod y’u gwneir. 

Diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. 

(Ffioedd) (Cymru) 2018 

2.—(1) Mae Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. 

(Ffioedd) (Cymru) 2018(1) wedi eu diwygio fel a 

ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 3 (ffioedd arolygu mewnforio)— 

(a) yn lle paragraff (2) rhodder— 

“(2) Y ffi sy’n daladwy gan fewnforiwr 

llwyth o drydedd wlad mewn cysylltiad â 

gwiriad dogfennol o bob tystysgrif 

ffytoiechydol neu dystysgrif ffytoiechydol ar 

gyfer ailallforio sy’n mynd gyda’r llwyth yw 

£5.25. ” 

(b) ar ôl paragraff (2) mewnosoder— 

“(2A) Y ffioedd sy’n daladwy gan fewnforiwr 

llwyth o drydedd wlad mewn cysylltiad ag 

atebolrwydd am wiriad ffisegol a gwiriad 

adnabod y caniateir eu cynnal ar y llwyth (pa un 

a gynhelir unrhyw wiriad o’r fath ai peidio) 

yw— 

(a) (yn ddarostyngedig i baragraffau (2B) i 

(2E)) yn achos llwyth sy’n tarddu o un 

o Aelod-wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r Swistir, pan fo’r 

llwyth yn cynnwys planhigion, 

cynhyrchion planhigion neu 

wrthrychau eraill o un neu ragor o 

ddisgrifiadau a bennir yng ngholofn 1 

o’r tabl yn Atodlen 1A, ac sy’n tarddu 

o wlad a bennir yn y cofnod cyfatebol 

yng ngholofn 2 o’r tabl hwnnw— 

 (i) y ffi neu’r ffioedd a bennir yng 

ngholofn 3 o’r tabl hwnnw mewn 

cysylltiad â gwiriad ffisegol o 

blanhigion neu gynhyrchion 

planhigion o bob disgrifiad o’r 

fath a geir yn y llwyth; a 

 (ii) y ffi neu’r ffioedd a bennir yng 

ngholofn 4 o’r tabl hwnnw mewn 

cysylltiad â gwiriad adnabod o 

blanhigion neu gynhyrchion 

planhigion o bob disgrifiad o’r 

fath a geir yn y llwyth; 

 
(1) O.S. 2018/1179 (Cy. 238); yr offerynnau diwygio perthnasol 

yw O.S 2019/1378 (Cy. 244), O.S. 2020/44 (Cy. 5), O.S. 
2020/69 (Cy. 10) ac O.S. 2020/1628 (Cy. 342). 
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(b) yn achos llwyth sy’n tarddu o unrhyw 

wlad arall— 

 (i) yn achos llwyth o flodau wedi eu 

torri Atodlen 2 sy’n cynnwys un 

lot o flodau wedi eu torri— 

(aa) y ffi a bennir yng ngholofn 

3 o’r tabl yn Atodlen 2 

mewn cysylltiad â gwiriad 

ffisegol o’r blodau wedi eu 

torri hynny; a  

(bb) y ffi a bennir yng ngholofn 

4 o’r tabl hwnnw mewn 

cysylltiad â gwiriad 

adnabod o’r blodau wedi eu 

torri hynny; 

 (ii) yn achos llwyth o flodau wedi eu 

torri Atodlen 2 sy’n cynnwys dau 

neu ragor o lotiau o flodau wedi eu 

torri— 

(aa) ffi sy’n cyfateb i’r ffi uchaf 

a bennir yng ngholofn 3 o’r 

tabl yn Atodlen 2 mewn 

cysylltiad â gwiriad ffisegol 

o unrhyw un o’r lotiau 

hynny; a 

(bb) y ffi a bennir yng ngholofn 

4 o’r tabl hwnnw mewn 

cysylltiad â gwiriad 

adnabod sy’n cyfateb i’r ffi 

sy’n daladwy o dan is-

baragraff (aa); 

 (iii) yn achos llwyth o ffrwythau neu 

lysiau Atodlen 2 sy’n cynnwys un 

lot o ffrwythau neu lysiau— 

(aa) y ffi a bennir yng ngholofn 

3 o’r tabl yn Atodlen 2 

mewn cysylltiad â gwiriad 

ffisegol o’r ffrwythau 

hynny neu’r llysiau hynny; 

a  

(bb) y ffi a bennir yng ngholofn 

4 o’r tabl hwnnw mewn 

cysylltiad â gwiriad 

adnabod o’r ffrwythau 

hynny neu’r llysiau hynny; 

 (iv) yn achos llwyth o ffrwythau neu 

lysiau Atodlen 2 sy’n cynnwys 

dau neu ragor o lotiau o ffrwythau 

neu lysiau— 

(aa) ffi sy’n cyfateb i’r ffi uchaf 

a bennir yng ngholofn 3 o’r 

tabl yn Atodlen 2 mewn 
cysylltiad â gwiriad ffisegol 
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o unrhyw un o’r lotiau 

hynny; a 

(bb) y ffi a bennir yng ngholofn 

4 o’r tabl hwnnw mewn 

cysylltiad â gwiriad 

adnabod sy’n cyfateb i’r ffi 

sy’n daladwy o dan is-

baragraff (aa); 

 (v) yn achos llwyth sy’n cynnwys— 

(aa) planhigion neu gynhyrchion 

planhigion o unrhyw 

ddisgrifiad arall a bennir yn 

y tabl yng ngholofn 1 o 

Atodlen 2, neu 

(bb) peiriannau neu gerbydau 

sydd wedi eu gweithredu at 

ddibenion amaethyddol neu 

goedwigaeth, 

i’r graddau y maent (yn y 

naill achos neu’r llall) yn 

tarddu o wlad a bennir yng 

ngholofn 2 o’r tabl hwnnw, 

y ffi neu’r ffioedd a bennir 

yng ngholofnau 3 a 4 o’r 

tabl hwnnw mewn 

cysylltiad â gwiriad ffisegol 

a gwiriad adnabod, yn y 

drefn honno, o’r planhigion 

neu’r cynhyrchion 

planhigion o bob disgrifiad 

o’r fath a geir yn y llwyth 

(ac eithrio unrhyw rai a 

bennir hefyd yn Atodlen 1), 

ac (i’r graddau y maent yn 

berthnasol) peiriannau neu 

gerbydau; 

 (vi) pan fo’r llwyth yn cynnwys 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion neu wrthrychau eraill o 

un neu ragor o’r disgrifiadau a 

bennir yng ngholofn 1 o’r tabl yn 

Atodlen 1— 

(aa) y ffi neu’r ffioedd a bennir 

yng ngholofn 2 o’r tabl 

hwnnw mewn cysylltiad â 

gwiriad ffisegol o 

blanhigion, cynhyrchion 

planhigion neu wrthrychau 

eraill o bob disgrifiad o’r 

fath a geir yn y llwyth; 

(bb) y ffi neu’r ffioedd a bennir 

yng ngholofn 3 o’r tabl 

hwnnw mewn cysylltiad â 

gwiriad adnabod o 

blanhigion, cynhyrchion 
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planhigion neu wrthrychau 

eraill o bob disgrifiad o’r 

fath a geir yn y llwyth. 

 (2B) Y ffioedd sy’n daladwy o dan baragraff 

(2A)(a) mewn cysylltiad ag atebolrwydd i 

gynnal gwiriad ffisegol a gwiriad adnabod o 

flodau wedi eu torri neu ffrwythau neu lysiau 

yw, ni waith faint o lotiau a geir yn y llwyth— 

(a) yn achos llwyth sydd ond yn cynnwys 

blodau wedi eu torri neu ond yn 

cynnwys ffrwythau neu lysiau, y 

ffioedd hynny sy’n daladwy mewn 

cysylltiad ag un lot o’r math o dan 

sylw; 

(b) yn achos llwyth sy’n cynnwys blodau 

wedi eu torri a ffrwythau neu lysiau, y 

ffioedd hynny sy’n daladwy mewn 

cysylltiad ag un lot o bob math. 

(2C) Y ffioedd sy’n daladwy o dan baragraff 

(2A)(a) mewn cysylltiad ag atebolrwydd i 

gynnal gwiriad ffisegol a gwiriad adnabod o 

blanhigion neu gynhyrchion planhigion, i’r 

graddau y mae’r planhigion neu’r cynhyrchion 

planhigion o un categori perthnasol ac yn tarddu 

o’r un wlad ond yn dod o fewn dau neu ragor 

o’r disgrifiadau a bennir yng ngholofn 1 o’r tabl 

yn Atodlen 1A, yw’r ffioedd uchaf o’r ffioedd a 

bennir mewn cysylltiad â phlanhigion neu 

gynhyrchion planhigion o unrhyw ddisgrifiad 

o’r fath. 

(2D) At ddibenion paragraff (2C), ystyr 

“categori perthnasol”, mewn perthynas â 

phlanhigion neu gynhyrchion planhigion, yw 

unrhyw un o’r categorïau a ganlyn o blanhigion 

neu gynhyrchion planhigion— 

(a) rhisgl; 

(b) bylbiau; 

(c) cormau; 

(d) planhigion a fwriedir ar gyfer eu 

plannu; 

(e) rhisomau; 

(f) hadau; 

(g) meithriniad meinwe; 

(h) cloron (ac eithrio cloron tatws). 

(2E) Nid yw ffi yn daladwy o dan baragraff 

(2A)(a) mewn cysylltiad ag unrhyw lwyth a 

fewnforir cyn 1 Mawrth 2022, pan fyddai wedi 

bod yn daladwy mewn cysylltiad ag unrhyw 

blanhigion neu gynhyrchion planhigion a bennir 

yn Atodlen 2A a geir yn y llwyth hwnnw.”. 

(3) Yn rheoliad 5A (gwasanaethau tystysgrifau 

allforio a gwasanaethau cyn-allforio: ffioedd)— 
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(a) Ar ddechrau paragraff (1), mewnosoder “Yn 

ddarostyngedig i baragraff (4A),”; 

(b) Ar ôl paragraff (4), mewnosoder— 

“(4A) Nid yw’r ffioedd a bennir yn Atodlen 

4A yn daladwy mewn cysylltiad â llwyth sydd 

i’w gludo i Ogledd Iwerddon— 

(a) gan berson sy’n gweithredu ac eithrio 

yng nghwrs busnes, pan na fo’r llwyth 

i’w roi ar y farchnad; neu 

(b) i’w ddanfon i— 

 (i) gweithredwr proffesiynol y mae ei 

brif fan busnes yng Ngogledd 

Iwerddon; neu  

 (ii) unrhyw berson sy’n preswylio yng 

Ngogledd Iwerddon, pan na fo’r 

llwyth i’w roi ar y farchnad na’i 

ddefnyddio at ddiben unrhyw 

fusnes. 

(4B) Mae paragraff (4A) yn peidio â chael 

effaith ar ddiwedd 31 Rhagfyr 2022.”. 

(c) ym mharagraff (5), yn y lle priodol, 

mewnosoder— 

“ystyr “gweithredwr proffesiynol” yw unrhyw 

berson a lywodraethir gan y gyfraith gyhoeddus 

neu’r gyfraith breifat, sy’n ymwneud yn 

broffesiynol ag un neu ragor o’r gweithgareddau a 

ganlyn sy’n ymwneud â phlanhigion, cynhyrchion 

planhigion a gwrthrychau eraill, ac sydd â 

chyfrifoldeb proffesiynol amdanynt— 

(a) plannu; 

(b) bridio; 

(c) cynhyrchu, gan gynnwys tyfu, lluosogi a 

chynnal; 

(d) cyflwyno i Ogledd Iwerddon, symud o fewn 

Gogledd Iwerddon a symud allan o Ogledd 

Iwerddon; 

(e) eu cynnig ar y farchnad; 

(f) storio, casglu, anfon a phrosesu.”. 
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(4) Yn lle Atodlen 1 rhodder— 

“ATODLEN 1 Rheoliad 3(1) a (2A)(b)(vi) 

Ffioedd arolygu mewnforio: Llwythi sy’n tarddu o wledydd ac eithrio un 

o Aelod-wladwriaethau’r UE, Liechtenstein neu’r Swistir 

Colofn 1 

Disgrifiad o’r Planhigyn, y cynnyrch 

planhigion neu wrthrych arall  

Colofn 2 

Ffi: Gwiriad ffisegol (£) 

Colofn 3 

Ffi: Gwiriad adnabod 

(£) 

Torion, egin blanhigion (ac eithrio 

deunydd lluosogi coedwigaeth), 

planhigion ifanc mefus neu lysiau 

173.91 5.25 

Llwyni, coed (ac eithrio coed Nadolig 

wedi eu torri), planhigion meithrinfa 

prennaidd eraill gan gynnwys deunydd 

lluosogi coedwigaeth (ac eithrio hadau) 

182.38 5.25 

Bylbiau, cormau, rhisomau, cloron, a 

fwriedir ar gyfer eu plannu (ac eithrio 

cloron tatws) 

205.04 5.25 

Hadau, meithriniad meinwe 128.13 5.25 

Planhigion eraill a fwriedir ar gyfer eu 

plannu, nas pennir yn unman arall yn y 

tabl hwn 

182.38 5.25 

Blodau wedi eu torri 42.75 5.25 

Canghennau gyda deiliant, rhannau o 

goed conwydd (ac eithrio coed Nadolig 

sydd wedi eu torri) 

33.99 5.25 

Coed Nadolig wedi eu torri 119.64 5.25 

Dail planhigion, megis perlysiau, sbeisys 

a llysiau deiliog 

71.68 5.25 

Ffrwythau, llysiau (ac eithrio llysiau 

deiliog) 

53.10 5.25 

Cloron tatws 156.69 5.25 

Pridd a chyfrwng tyfu, rhisgl 119.64 5.25 

Grawn 142.98 5.25 

Planhigion eraill neu gynhyrchion 

planhigion eraill nas pennir yn unman 

arall yn y tabl hwn, ac eithrio coed 

fforestydd 

22.73 5.25.”. 

(5) Ar ôl Atodlen 1, mewnosoder yr Atodlen a ganlyn— 

 “ATODLEN 1A Rheoliad 3(2A)(a) 

Ffioedd arolygu mewnforio: llwythi sy’n tarddu o un o Aelod-

wladwriaethau’r UE, Liechtenstein neu’r Swistir 

Colofn 1 

Planhigyn, cynnyrch 

planhigion neu 

wrthrych arall a’i 

genws (os yw’n 
gymwys) 

Colofn 2 

Gwlad tarddiad 

Colofn 3 

Ffi: Gwiriad ffisegol (£) 

Colofn 4 

Ffi: Gwiriad adnabod 

(£) 
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Torion, egin blanhigion (ac eithrio deunydd lluosogi coedwigaeth), planhigion ifanc mefus 

neu lysiau, nas bwriedir ar gyfer defnyddwyr terfynol(1) 

Pob genera Pob(2) 173.91 5.25 

Bylbiau, cormau, rhisomau, cloron, (ac eithrio cloron tatws), nas bwriedir ar gyfer 

defnyddwyr terfynol(1) 

Pob genera Pob(2) 205.04 5.25 

Bylbiau, cormau, rhisomau, cloron, (ac eithrio cloron tatws), a fwriedir ar gyfer 

defnyddwyr terfynol(1) 

Pob genera Pob(2) 20.50 0.52 

Hadau, nas bwriedir ar gyfer defnyddwyr terfynol(1) 

Allium cepa L. Pob(2) 128.13 5.25 

Allium porrum L. Pob(2) 128.13 5.25 

Castanea Mill. Pob(2) 128.13 5.25 

Capsicum spp. L. Pob(2) 128.13 5.25 

Helianthus annuus L. Pob(2) 128.13 5.25 

Medicago sativa L. Pob(2) 128.13 5.25 

Phaseolus cocineus Pob(2) 128.13 5.25 

Phaseolus vulgaris L. Pob(2) 128.13 5.25 

Solanum lycopersicum 

L. 

Pob(2) 128.13 5.25 

Solanum tuberosum L. 

(Gwir hadau tatws) 

Pob(2) 128.13 5.25 

Hadau llysiau Pisum 

sativum L. a Vicia faba 

L. 

Pob(2) 128.13 5.25 

Hadau planhigion olew a ffibr — 

Brassica napus L. Pob(2) 128.13 5.25 

Brassica rapa L. Pob(2) 128.13 5.25 

Sinapis alba L. Pob(2) 128.13 5.25 

Glycine max (L.) 

Merrill 

Pob(2) 128.13 5.25 

Linum usitatissimum L. Pob(2) 128.13 5.25 

Hadau, a fwriedir ar gyfer defnyddwyr terfynol(1) 

Allium cepa L. Pob(2) 6.40 0.26 

Allium porrum L. Pob(2) 6.40 0.26 

Castanea Mill. Pob(2) 6.40 0.26 

Capsicum spp. L. Pob(2) 6.40 0.26 

Helianthus annuus L. Pob(2) 6.40 0.26 

Medicago sativa L. Pob(2) 6.40 0.26 

Phaseolus cocineus Pob(2) 6.40 0.26 

Phaseolus vulgaris L. Pob(2) 6.40 0.26 

Solanum lycopersicum 

L. 

Pob(2) 6.40 0.26 

Solanum tuberosum L. 

(Gwir hadau tatws) 

Pob(2) 6.40 0.26 

Hadau llysiau Pisum 

sativum L. a Vicia faba 

L. 

Pob(2) 6.40 0.26 

Hadau planhigion olew a ffibr — 

Brassica napus L. Pob(2) 6.40 0.26 

Brassica rapa L. Pob(2) 6.40 0.26 

Sinapis alba L. Pob(2) 6.40 0.26 

Glycine max (L.) 

Merrill 

Pob(2) 6.40 0.26 
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Linum usitatissimum L. Pob(2) 6.40 0.26 

Hadau eraill nas pennir yn unman arall yn y tabl hwn 

Pob genera Pob(2) 3.84 0.15 

Meithriniad meinwe, nas bwriedir ar gyfer defnyddwyr terfynol(1) 

Pob genera Pob(2) 128.13 5.25 

Meithriniad meinwe, a fwriedir ar gyfer defnyddwyr terfynol(1) 

Pob genera Pob(2) 6.40 0.26 

Planhigion eraill a fwriedir ar gyfer eu plannu (ac eithrio coed Nadolig sydd wedi eu torri), 

nas bwriedir ar gyfer defnyddwyr terfynol(1) 

Pob genera Pob(2) 182.38 5.25 

Planhigion eraill a fwriedir ar gyfer eu plannu nas pennir yn unman arall yn y tabl hwn, a 

fwriedir ar gyfer defnyddwyr terfynol(1) 

Pob genera Pob(2) 18.23 0.52 

Blodau wedi eu torri 

Pob genera Pob(2) 1.28 0.15 

Canghennau gyda deiliant, rhannau o goed conwydd ac eithrio rhisgl a choed Nadolig sydd 

wedi eu torri 

Pob genera Pob(2) 1.02 0.15 

Coed Nadolig wedi eu torri 

Pob genera Pob(2) 3.58 0.15 

Dail planhigion, megis perlysiau, sbeisys a llysiau deiliog 

Pob genera Pob(2) 2.15 0.15 

Ffrwythau neu lysiau 

Pob genera Pob(2) 1.59 0.15 

Cloron tatws 

Solanum tuberosum L. 

a fwriedir ar gyfer eu 

plannu (tatws hadyd) 

Pob(2) 156.69 5.25 

Solanum tuberosum L. 

(tatws bwyta) 

Gwlad Pwyl, 

Portiwgal neu 

Rwmania  

78.34 2.62 

Solanum tuberosum L. 

(tatws bwyta) 

Sbaen 156.69 5.25 

Solanum tuberosum L. 

(tatws bwyta) 

Unrhyw un 

arall o Aelod-

wladwriaethau’

r UE, 

Liechtenstein 

neu’r Swistir 

4.70 0.15 

Pridd a chyfrwng tyfu, rhisgl 

Rhisgl— 

Castanea Mill. Pob(2) 5.98 0.26 

Conwydd (Pinales) Pob(2) 5.98 0.26 

Juglans L. Pob(2) 5.98 0.26 

Pterocarya Kunth. Pob(2) 5.98 0.26 

Pridd a chyfrwng tyfu, rhisgl 

Rhisgl pob genera nas 

pennir yn unman arall 

yn y tabl hwn 

Pob(2) 3.58 0.15 

Grawn  

Pob genera Pob(2) 4.28 0.15 

Planhigion neu gynhyrchion planhigion eraill nas pennir yn unman arall yn y tabl hwn, ac 

eithrio coed fforestydd, pridd a chyfrwng tyfu 

Pob genera Pob(2) 0.68 0.15 
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Peiriannau neu gerbydau sydd wedi eu gweithredu at ddibenion amaethyddol neu 

goedwigaeth 

— Pob(2)  5.98 0.26 
(1) Mae “a fwriedir ar gyfer defnyddwyr terfynol” yn cynnwys deunydd sydd wedi ei becynnu’n glir ac 

yn barod i’w gyflenwi i ddefnyddwyr terfynol, ac y gellir adnabod ei fod yn barod i’w ddefnyddio gan 

weithwyr tirlunio neu gontractwyr ar gyfer ei blannu yn safle terfynol y planhigion a phan fo angen 

pecynnu ychwanegol neu waith paratoi ychwanegol (ac eithrio lluosogi, neu dyfu pellach) cyn bod y 

planhigion ar gael i ddefnyddwyr terfynol.   
(2) ystyr “Pob” yw unrhyw un o Aelod-wladwriaethau’r UE, Liechtenstein neu’r Swistir.”. 

 

 

(6) Yn lle Atodlen 2 rhodder— 

 “ATODLEN 2  Rheoliad 3(2A)(b)(i) i (v) a (3) 

Ffioedd arolygu mewnforio: cyfraddau gostyngol ar gyfer llwythi sy’n 

tarddu o wledydd ac eithrio un o Aelod-wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r Swistir 

Colofn 1 

Planhigyn, 

cynnyrch planhigion 

neu wrthrych arall 
a’i genws (os yw’n 

gymwys) 

Colofn 2 

Gwlad tarddiad 

Colofn 3 

Ffi: Gwiriad ffisegol (£) 

Colofn 4 

Ffi: Gwiriad adnabod 

(£) 

Blodau wedi eu torri 

Aster Zimbabwe 32.06 3.93 

Dianthus Columbia 1.28 0.15 

 Ecuador 6.41 0.78 

 Kenya 2.14 0.26 

 Twrci 6.41 0.78 

Rosa Columbia 1.28 0.15 

 Ecuador 0.43 0.05 

 Ethiopia 2.14 0.26 

 Kenya 4.28 0.52 

 Tanzania 21.38 2.62 

 Zambia 4.28 0.52 

Canghennau gyda deiliant, rhannau o goed conwydd (ac eithrio coed Nadolig sydd wedi eu 

torri) 

Phoenix Costa Rica 17.00 2.62 

Ffrwythau 

Carica papaya Unrhyw drydedd 

wlad ac eithrio un o 

Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 

Cydonia Unrhyw drydedd 

wlad yn Ewrop(1) ac 

eithrio un o Aelod-

wladwriaethau’r UE, 
Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 
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Fragaria Unrhyw drydedd 

wlad ac eithrio un o 

Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 

Malus Unrhyw drydedd 

wlad yn Ewrop(1) ac 

eithrio un o Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 

 Yr Ariannin 18.59 1.83 

 Brasil 26.55 2.62 

 Chile 2.66 0.26 

 Seland Newydd 5.31 0.52 

 De Affrica 2.66 0.26 

Persea Americana Unrhyw drydedd 

wlad ac eithrio un o 

Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 

Prunus Unrhyw drydedd 

wlad yn Ewrop(1) ac 

eithrio un o Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 

 Yr Ariannin 39.83 3.93 

 Chile 5.31 0.53 

 Moroco 26.55 2.62 

 Twrci 18.59 1.83 

Prunus ac eithrio 
prunus persica 

De Affrica 5.31 0.26 

Pyrus Unrhyw drydedd 

wlad yn Ewrop(1) ac 

eithrio un o Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 

 Yr Ariannin 7.97 0.78 

 Chile 7.97 0.78 

 Tsieina 26.55 2.62 

 De Affrica 5.31 0.53 

Ribes Unrhyw drydedd 

wlad yn Ewrop(1) ac 

eithrio un o Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 

Rubus Unrhyw drydedd 

wlad ac eithrio un o 
Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

2.66 0.26 
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Swistir 

Vaccinium Unrhyw drydedd 

wlad yn Ewrop(1) ac 

eithrio un o Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 

 Yr Ariannin 13.28 1.31 

 Chile 5.31 0.53 

 Periw 5.31 0.53 

Vitis Unrhyw drydedd 

wlad ac eithrio un o 

Aelod-

wladwriaethau’r UE, 

Liechtenstein neu’r 

Swistir 

2.66 0.26 

Llysiau 

Solanum 

lycopersicon 

Yr Ynysoedd 

Dedwydd 

2.66 0.26 

 Moroco 2.66 0.26 

Solanum melongena Twrci 7.97 1.31 
 

Peiriannau neu gerbydau sydd wedi eu gweithredu at ddibenion amaethyddol neu 

goedwigaeth 

— Unrhyw drydedd 

wlad  

5.98 0.26 

(1) Mae “drydedd wlad yn Ewrop” yn cynnwys Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarws, 

Bosnia-Herzegovina, Yr Ynysoedd Dedwydd, Ynysoedd Faröe, Georgia, Gwlad yr Iâ, Moldofa, 

Monaco, Montenegro, Gogledd Macedonia, Norwy, Rwsia (dim ond y rhannau a ganlyn: Y Rhanbarth 

Ffederal Canolog (Tsentralny federalny okrug), Rhanbarth Ffederal y Gogledd-orllewin (Severo-

Zapadny federalny okrug), Rhanbarth Ffederal y De (Yuzhny federalny okrug), Rhanbarth Ffederal 

Gogledd y Cawcasws (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Rhanbarth Ffederal y Folga (Privolzhsky 

federalny okrug), San Marino, Serbia, Twrci ac Ukrain.”. 

(7) Ar ôl Atodlen 2, mewnosoder yr Atodlen a ganlyn— 

 “ATODLEN 2A Rheoliad 3(2E) 

Rhestr o blanhigion neu gynhyrchion planhigion sy’n tarddu o un o 

Aelod-wladwriaethau’r UE, Liechtenstein neu’r Swistir sy’n 

ddarostyngedig i ffioedd ar gyfer gwiriadau ffisegol a gwiriadau adnabod 

o 1 Mawrth 2022  

1. Hadau y cyfeirir atynt yn Atodlen 1A sy’n dod o fewn y disgrifiad “Hadau eraill nas 

pennir yn unman arall yn y tabl hwn”. 

2. Blodau wedi eu torri. 

3. Canghennau gyda deiliant, rhannau o goed conwydd ac eithrio rhisgl neu goed Nadolig sydd 

wedi eu torri. 

4. Coed Nadolig wedi eu torri. 

5. Dail planhigion, megis perlysiau, sbeisys a llysiau deiliog. 

6. Ffrwythau. 
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7. Llysiau. 

8. Cloron tatws sy’n tarddu o unrhyw un o Aelod-wladwriaethau’r UE (ac eithrio Portiwgal, 

Gwlad Pwyl, Rwmania a Sbaen), Liechtenstein neu’r Swistir. 

9. Rhisgl pob genera ac eithrio Castanea Mill, conwydd (Pinales), Juglans L a Pterocarya 

Kunth. 

10. Grawn. 

11. Planhigion neu gynhyrchion planhigion y cyfeirir atynt yn Atodlen 1A sy’n dod o fewn y 

disgrifiad “Planhigion neu gynhyrchion planhigion eraill nas pennir yn unman arall yn y 

tabl hwn, ac eithrio coed fforestydd, pridd a chyfrwng tyfu”.”. 

 

 

 

Enw 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd, un o Weinidogion Cymru 

Dyddiad 
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Explanatory Memorandum to the Plant Health etc. (Fees) (Wales) 
(Amendment) Regulations 2021  
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Rural Development & 
Legislation Division within the Department for Environment, Skills and Natural 
Resources of the Welsh Government and is laid before the Senedd in conjunction 
with the above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 
27.1.      
 
Minister’s Declaration 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Plant Health etc. (Fees) (Wales) (Amendment) 
Regulations 2021.   
 
 
 
 
Julie James MS 
Minister for Climate Change 
18 May 2021 
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Part 1 
   
1. Description 
 

The Plant Health etc. (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 2021 (the 
“instrument”) will make amendments to the Plant Health etc. (Fees) (Wales) 
Regulations 2018 (“the 2018 Regulations”) which apply in relation to Wales. 
It provides for fees to be charged for plant health checks on commodities 
imported into Wales from EU member States, Switzerland and 
Liechtenstein. It also amends the relevant pre-export and export 
certification fees to ensure they do not apply for movements of goods 
between Wales and Northern Ireland. 
 

 
2. Matters of special interest to the Senedd 
 

None.  
 

3. Legislative background  
 

The instrument is being made by the Welsh Ministers in exercise of the 
powers conferred by paragraph 7 of Schedule 4 and paragraph 21(b) of 
Schedule 7 to the European Union (Withdrawal) Act 2018. 
 
This instrument is subject to the draft affirmative procedure.  
 
Regulation (EU) 2016/2031 on protective measures against pests of 
plants and Regulation (EU) 2017/625 on official controls and other official 
activities performed to ensure the application of food and feed law, rules 
on animal health and welfare, plant health and plant protection products 
establish controls and restrictions which apply to the import and internal 
movement of certain plants, plants pests and other material. The purpose 
of these Regulations is to help reduce biosecurity risk and protect the 
environment from the spread of harmful pests.  
 
Article 79 of Regulation (EU) 2017/625 requires the charging of fees for 
certain official controls, including plant health checks on certain regulated 
imported consignments. The 2018 Regulations specify fees payable to the 
Welsh Ministers in relation to plant health services, including import 
inspection services, provided in Wales. 
 
The Protocol of Ireland / Northern Ireland means Northern Ireland remains 
in the EU plant health regime. Therefore, all movements of regulated 
plants between GB and Northern Ireland must meet EU third country 
requirements, including being accompanied by a phytosanitary certificate. 
If pre-exit fees related to production of phytosanitary certificates were not 
amended, they would apply in full to trade in regulated plants, plant 
products and other objects between Wales and Northern Ireland. This 
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would add additional costs to businesses when carrying out trade within 
the UK internal market.  
 
The 2018 Regulations set fees for delivery of plant health services in 
Wales by the Welsh Ministers. This includes fees for pre-export and 
export certification services required to comply with third country entry 
requirements relating to plant health controlled material.  
 

 
4.  Purpose and intended effect of the legislation 
 

Plant health checks (documentary, identity and physical) are carried out on 
regulated consignments imported into Wales from non-EU countries. The 
highest risk commodities are subject to 100% documentary, identity and 
physical checks. The level of identity and physical checks on other 
commodities is based on risk.  
 
Fees are applied for checks under the 2018 Regulations. For consignments 
eligible for reduced levels of physical checks a proportionally reduced fee 
is applied to every imported consignment.  
 
From 1 January 2021 plant health checks are also being carried out on 
consignments of regulated plants, plant products and other objects 
imported from EU member States, Switzerland and Liechtenstein. Under a 
phased approach, higher risk goods are subject to documentary, identity 
and physical checks from January. Documentary, identity and physical 
checks on other regulated plants, plant products and other objects will be 
phased in through 2021 and 2022.  
 
In line with the standard approach that the full cost of service delivery be 
recovered from businesses using these services, this instrument applies 
fees for checks on imports of regulated plants, plant products and other 
objects from EU member States, Switzerland and Liechtenstein. In order to 
give businesses time to adjust to the new arrangements, the fees for 
documentary, identity and physical checks on the higher risk goods will not 
be applied until June 2021. Fees for identity and physical checks on the 
remaining regulated goods from EU member States, Switzerland and 
Liechtenstein, as set out in Schedule 2A, will be applied from 1 March 2022.  
 
Under the 2018 Regulations there is a single combined fee for a 
documentary and identity check, reflecting the fact that both those checks 
were previously carried out at 100% on all consignments. Under Regulation 
(EU) 2017/625 the frequency of the identity check is linked to that of the 
physical check; so any reduction in the level of physical inspection will also 
apply to the identity check. This instrument provides for a separate fee for 
documentary and identity checks for all consignments. 
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This instrument does not make any other changes to existing fees for 
checks on consignments imported from non-EU countries other than 
Switzerland and Liechtenstein.  
 
Similar changes are to be introduced by the UK and Scottish governments. 
 
This Instrument makes amendments to provide an exemption from the 
payment of fees for pre-export and export certification services where 
goods are moving from Wales to a business or private individual in Northern 
Ireland. The exemption also applies to movements of goods by private 
individuals in their passenger baggage. 
  
The instrument will ensure that trade between Wales and Northern Ireland 
is not subject to additional plant health costs. 
 
 

5.  Consultation  
 
Whilst a formal consultation with stakeholders was not carried out by the 
UK Government, the UK Government have engaged extensively with 
stakeholders, including GB bodies which represent interests in Wales, 
throughout 2020, regarding the planned changes following the end of the 
Transition period. This included explanations of the planned charging 
regime for EU imports in October 2020 and was followed with details of the 
changes in December 2020.  EU imports were also discussed in detail with 
the UK trade bodies, including the National Farmers’ Union, Horticultural 
Trades Association and Fresh Produce Consortium during this period as 
well. Very limited feedback was received; mainly asking for clarification on 
how the new fees will be applied. 
 
A consultation was conducted by the Welsh Government. It ran from 12 
February to 16 April 2021 and engaged bodies including the National 
Farmers Union, Royal Horticultural Society, Agriculture and Horticulture 
Development Board, Horticulture Trades Association, British Potato Trade 
Association, National Trust, Grow Wales/Tyfu Cymru, Confederation of 
Forestry Industries, Fresh Produce Consortium, Woodland Trust and the 
British Society of Plant Breeders. Very limited feedback was received: 
mainly supportive of the alignment of plant health enforcement across 
England and Wales and concerned about the application of fees as 
business adjusts to the UK leaving the EU. The responses were considered 
and, on balance, it was concluded that they did not detract from the policy 
objectives of the instrument.  
 
Stakeholders have not been consulted regarding the exemption from the 
payment of fees for pre-export and export certification services where 
goods are moving from Wales to a business or private individual in Northern 
Ireland, as these amendments are considered technical operability 
amendments and provide an exemption to the payment of fees. 
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6.  Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 

The Welsh Ministers’ Code of Practice on the carrying out of Regulatory 
Impact Assessments was considered in relation to these Regulations. As 
a result, it was not considered necessary to carry out a regulatory impact 
assessment as to the likely costs and benefits of complying with these 
Regulations. The instrument implements changes that are consequential 
to the UKs withdrawal from the EU and introduces a consistent approach 
to fees charged for plants imported from EU countries and non-EU 
countries. The instrument does not introduce policy changes to the 
regulatory regime itself.  

There are no significant financial implications. The legislation applies 
equally to all businesses importing controlled plant health material, 
including small businesses. The risk of introducing harmful organisms is 
not mitigated by the size of the business.  

There is no, or no significant, impact on business, charities or voluntary 
bodies. 
 
With regard to the Government of Wales Act 2006 this legislation has no 
impact on statutory partners (sections 72-75) or the statutory duties 
(sections 77-79).  
 
The amendments in this instrument maintain the current policy for intra-UK 
trade; that full export and pre-export services should not be an additional 
financial burden to businesses when moving goods within the UK internal 
market. 

 
 

 
Competition Assessment 
 
The Regulations are not expected to impact on levels of competition in 
Wales or the competitiveness of Welsh businesses. 
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SL(6)006 – Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) 
(Coedwigaeth) (Cymru) (Diwygio) 2021 

Cefndir a diben 

Bydd y Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) 
(Cymru) 2019 (“Rheoliadau 2019”) sy’n gymwys mewn perthynas â Chymru. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i ddarparu eithriad rhag talu ffioedd am 
wasanaethau ardystio cyn-allforio ac allforio lle mae nwyddau'n symud o Gymru i fusnes neu 
unigolion preifat yng Ngogledd Iwerddon.  Mae'r eithriad hefyd yn berthnasol i symudiadau 
nwyddau gan unigolion preifat. 

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio gwall yn Atodlen 3 o Reoliadau 2019, lle'r oedd y 
cyfeiriad at bwysau, pan ddylai'r cyfeiriad fod wedi bod at gyfaint. Mae hyn yn golygu y bydd 
Atodlen 3 yn gyson â Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Lloegr a'r 
Alban) 2015. 

Gweithdrefn 

Cadarnhaol Drafft. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi gosod drafft o'r Rheoliadau gerbron y Senedd. Ni all 
Gweinidogion Cymru wneud y Rheoliadau oni bai bod y Senedd yn cymeradwyo'r 
Rheoliadau drafft. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu 

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno 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. 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y paragraffau a 
ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Stakeholders have not been consulted regarding the exemption from the payment of 
fees for pre-export and export certification services where goods are moving from Wales 
to a business or private individual in Northern Ireland, as these amendments are 
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considered technical operability amendments and provide an exemption to the 
payment of fees.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb oddi wrth Llywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro 
2 Mehefin 2021 
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru o 

dan baragraff 1(8) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) 2018, i’w cymeradwyo drwy 

benderfyniad gan Senedd Cymru. 

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

2021 Rhif (Cy. ) 

YMADAEL Â’R UNDEB 

EWROPEAIDD, CYMRU 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

Rheoliadau Iechyd Planhigion 

(Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 

(Diwygio) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer y 

pwerau a roddir gan baragraff 7 o Atodlen 4 a 

pharagraffau 21(a) a (b) o Atodlen 7 i Ddeddf yr 

Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16) ac maent 

yn diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) 

(Coedwigaeth) (Cymru) 2019 (O.S. 2019/497 Cy. 114) 

(“Rheoliadau 2019”). 

Mae rheoliad 2 yn diwygio Rheoliadau 2019 i 

ddarparu esemptiad rhag talu ffioedd sydd fel arall yn 

daladwy i Gweinidogion Cymru mewn cysylltiad â 

cheisiadau i’r Comisiwn Coedwigaeth am dystysgrif 

ffytoiechydol ar gyfer allforio (neu ail-allforio) mewn 

amgylchiadau penodol. 

Mae’r esemptiad yn rheoliad 2 yn peidio â chael 

effaith ar ddiwedd 31 Rhagfyr 2022. 

Mae rheoliad 3 yn diwygio’r unedau a gyfeirir atynt 

ar gyfer eitem 2 yn y tabl yn Atodlen 3 o Reoliadau 

2019 er mwyn cywiro gwall. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 
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rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 

Yn unol â pharagraff 12(1) o Atodlen 7 i Ddeddf yr 

Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, gosodwyd drafft 

o’r Rheoliadau hyn gerbron Senedd Cymru. 
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru o 

dan baragraff 1(8) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) 2018, i’w cymeradwyo drwy 

benderfyniad gan Senedd Cymru. 

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

2021 Rhif (Cy. ) 

YMADAEL Â’R UNDEB 

EWROPEAIDD, CYMRU 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

Rheoliadau Iechyd Planhigion 

(Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 

(Diwygio) 2021 

Gwnaed *** 

Yn dod i rym drannoeth y diwrnod y’u gwneir 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan baragraff 7 o 

Atodlen 4 a pharagraff 21(a) a (b) o Atodlen 7 i 

Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018(1). 

Gosodwyd drafft o’r offeryn hwn gerbron Senedd 

Cymru ac fe’i cymeradwywyd ganddi yn unol â 

pharagraff 1(8) o Atodlen 7 i’r Ddeddf honno(2). 
 

 
(1) 2018 p. 16; gweler paragraff 8 o Atodlen 4 am ystyr 

“appropriate authority”. Diwygiwyd paragraff 21 o Atodlen 
7 gan adran 41(4) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Y 
Cytundeb Ymadael) 2020 (p. 1) a pharagraffau 38 a 53(2) o 
Atodlen 5 iddi. 

(2) Mae’r cyfeiriad yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018 at Gynulliad Cenedlaethol Cymru bellach yn cael 

effaith fel cyfeiriad at Senedd Cymru yn rhinwedd adran 

150A(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32). 
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Enwi a cychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Iechyd 

Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 

(Diwygio) 2021 a deuant i rym drannoeth y diwrnod 

y’u gwneir. 

Diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) 

(Coedwigaeth) (Cymru) 2019 

2.—(1) Mae Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) 

(Coedwigaeth) (Cymru) 2019(1) wedi eu diwygio fel a 

ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2, ar ôl y diffiniad o “gwaith adfer” 

mewnosoder— 

“ystyr “gweithredwr proffesiynol” 

(“professional operator”) yw unrhyw 

berson, a lywodraethir gan y gyfraith 

gyhoeddus neu’r gyfraith breifat, sy’n 

ymwneud yn broffesiynol ag un neu ragor 

o’r gweithgareddau a ganlyn sy’n ymwneud 

â phlanhigion, cynhyrchion planhigion a 

gwrthrychau eraill, ac sydd â chyfrifoldeb 

cyfreithiol amdanynt— 

(a) plannu; 

(b) bridio; 

(c) cynhyrchu, gan gynnwys tyfu, lluosogi 

a chynnal; 

(d) cyflwyno i Ogledd Iwerddon, symud o 

fewn Gogledd Iwerddon a symud allan 

o Ogledd Iwerddon; 

(e) eu cynnig ar y farchnad; 

(f) storio, casglu, anfon a phrosesu;”. 

(3) Yn rheoliad 3— 

(a) ym mharagraff (5A), ar y dechrau 

mewnosoder “Yn ddarostyngedig i baragraff 

(5C),”; 

(b) ar ôl paragraff (5B), mewnosoder— 

“(5C) Nid yw’r ffi a bennir yn Atodlen 4A yn 

daladwy mewn cysylltiad â llwyth sydd i’w 

gludo i Ogledd Iwerddon— 

(a) gan berson sy’n gweithredu ac eithrio 

yng nghwrs busnes, pan na fo’r llwyth 

i’w roi ar y farchnad; neu 

(b) i’w ddanfon i— 

 (i) gweithredwr proffesiynol y mae ei 

brif fan busnes yng Ngogledd 

Iwerddon; neu 

 
(1) SI 2019/497 W.114 
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 (ii) unrhyw berson sy’n preswylio yng 

Ngogledd Iwerddon, pan na fo’r 

llwyth i’w roi ar y farchnad na’i 

ddefnyddio at ddibenion unrhyw 

fusnes. 

(5D) Mae paragraff (5C) yn peidio â chael 

effaith ar ddiwedd 31 Rhagfyr 2022.”. 

3. Yn y tabl ym mharagraff 1 o Atodlen 3 mewn 

perthynas â eitem 2 (Pren (ac eithrio pren ar ffurf 
rhisgl wedi ei wahanu, naddion coed, sglodion coed 

neu flawd llif)), yn y drydedd golofn (uned); 

(1)  yn lle “25000KG” rhodder “100m³”; ac 

(2)  yn lle “1000kg” rhodder “m³”. 
 

 

Enw 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd, un o Weinidogion 

Cymru 

Dyddiad 
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Explanatory Memorandum to the Plant Health (Fees) (Forestry) (Wales) 
(Amendment) Regulations 2021  
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Rural Development & 
Legislation Division within the Department for Environment, Skills and Natural 
Resources of the Welsh Government and is laid before the Senedd in conjunction 
with the above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 
27.1.      
 
Minister’s Declaration 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Plant Health  (Fees) (Forestry) (Wales) (Amendment) 
Regulations 2021.   
 
 
 
 
Julie James MS 
Minister for Climate Change 
18 May 2021 
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Part 1 
   
1. Description 
 

The Plant Health (Fees) (Forestry) (Wales) (Amendment) Regulations 2021 
(the “instrument”) will make amendments to the Plant Health (Fees) 
(Forestry) (Wales) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) which apply 
in relation to Wales. It amends the relevant pre-export and export 
certification fees to ensure they do not apply for movements of goods 
between Wales and Northern Ireland. 
 

 
2. Matters of special interest to the Senedd 
 

None.  
 

3. Legislative background  
 

The instrument is being made by the Welsh Ministers in exercise of the 
powers conferred by paragraph 7 of Schedule 4 and paragraph 21(b) of 
Schedule 7 to the European Union (Withdrawal) Act 2018. 
 
This instrument is subject to the draft affirmative procedure.  
 

 
Article 80 of Regulation (EU) 2017/625 makes provision for competent 
authorities to be able to charge fees or charges to cover the costs of 
official controls and other official activities, including export certification. 
The  Plant Health (Fees) (Forestry) (Wales) Regulations 2019 (“the 2019 
Regulations”) specify fees payable to the Welsh Ministers in relation to 
plant health (forestry) services, including export certification and 
inspections in connection with a plant passport authority, provided in 
Wales. 
 
The Protocol of Ireland / Northern Ireland means Northern Ireland remains 
in the EU plant health regime. Therefore, all movements of regulated 
plants between GB and Northern Ireland must meet EU third country 
requirements, including being accompanied by a phytosanitary certificate. 
If pre-exit fees related to production of phytosanitary certificates were not 
amended, they would apply in full to trade in regulated plants, plant 
products and other objects between Wales and Northern Ireland. This 
would add additional costs to businesses when carrying out trade within 
the UK internal market.  

 
 
 
 
4.  Purpose and intended effect of the legislation 
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This Instrument makes amendments to provide an exemption from the 
payment of fees for pre-export and export certification services where 
goods are moving from Wales to a business or private individuals in 
Northern Ireland. The exemption also applies to movements of goods by 
private individuals in their passenger baggage. 
  
The instrument will ensure that trade between Wales and Northern Ireland 
is not subject to additional plant health costs. 
 
The Regulations also amend an error in Schedule 3 of the 2019 Regulations 

where the reference was to weight whereas the reference should have been 

to volume. This means that Schedule 3 will be consistent with the Plant 

Health (Fees) (Forestry) (England and Scotland) Regulations 2015. 

 
5.  Consultation  

 
Stakeholders have not been consulted regarding the exemption from the 
payment of fees for pre-export and export certification services where 
goods are moving from Wales to a business or private individual in Northern 
Ireland, as these amendments are considered technical operability 
amendments and provide an exemption to the payment of fees. 
 
 

 
6.  Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 

The Welsh Ministers’ Code of Practice on the carrying out of Regulatory 
Impact Assessments was considered in relation to these Regulations. As 
a result, it was not considered necessary to carry out a regulatory impact 
assessment as to the likely costs and benefits of complying with these 
Regulations.  

 
Competition Assessment 
 
The Regulations are not expected to impact on levels of competition in 
Wales or the competitiveness of Welsh businesses. 
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