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Annwyl Lywydd, 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth 
Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 
 
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 
y Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd â’r Rheoliadau er gwybodaeth ichi.  
 
Mae’r Rheoliadau a wneir heddiw yn diwygio ymhellach Reoliadau Diogelu Iechyd 
(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol”) a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd i Bersonau sy'n Teithio i Gymru etc.) 2020 ("y Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd 
y Cyhoedd"). 
 
Y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol  
 
Bydd y Rheoliadau a wneir heddiw yn tynnu’r Ynysoedd Dedwydd o'r rhestr o wledydd a 
thiriogaethau esempt yn y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol.  Bydd Gweriniaeth 
Botswana a Theyrnas Saudi Arabia, yn cael eu hychwanegu at y rhestr o wledydd a 
thiriogaethau esempt.  Mae'r Rheoliadau'n gwneud y diwygiadau hyn oherwydd y 
newidiadau a nodwyd yn y risg i iechyd y cyhoedd yn sgil pobl sy’n cyrraedd o'r 
gwledydd hynny. 
 
Mae'r Rheoliadau hefyd yn diwygio symiau’r gosb benodedig sy'n daladwy mewn 
perthynas â throseddau sy'n ymwneud â'r gofyniad i ynysu yn y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol ac mewn perthynas â dyletswyddau ar gludwyr i ddarparu gwybodaeth i 
deithwyr o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd. 
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Mae'r Rheoliadau hefyd yn gwneud diwygiadau canlyniadol i’r Rheoliadau Gwybodaeth 
Iechyd y Cyhoedd i adlewyrchu newidiadau a wnaed gan Reoliadau Diogelu Iechyd 
(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2020 i'r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol i leihau'r cyfnod y mae'n ofynnol i berson ynysu o 14 
diwrnod i 10 diwrnod. 
 
Mae peidio â chadw at y confensiwn 21 diwrnod yn galluogi’r Rheoliadau hyn i ddod i 
rym cyn gynted â phosibl, ac o ystyried newid yn y dystiolaeth ynghylch risg mewn 
cysylltiad â'r clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos 
hwn. 
 
Oherwydd natur frys y Rheoliadau, ni chynhaliwyd ymgynghoriad. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Mick Antoniw AS fel 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Siwan Davies, 
Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a’r 
Pwyllgorau, a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
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