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16 Ionawr 2021 
 
Annwyl Llywydd,   
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 
(Rhif 2) 2021 
 
Yn unol ag adrannau 4(1) ac 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, rwy’n eich 
hysbysu bod yr offeryn statudol hwn heb gydymffurfio a’r confensiwn 21 diwrnod a bydd yn 
dod i rym cyn iddo gael ei osod. Amgaeaf gopi o'r offeryn statudol a bwriadaf osod hwn a 
Memorandwm Esboniadol cysylltiedig  ddydd Llun, 18 Ionawr 2021.  
 
Bu'n rhaid dileu ar frys yr holl wledydd a thiriogaethau a restrwyd ar hyn o bryd yr oedd 
teithwyr i Gymru wedi'u heithrio o'r gofynion cwarantîn, ynghyd â nifer o eithriadau ac 
eithriadau sectoraidd o'r gofyniad i ynysu, fel y nodir yn Rheoliadau Diogelu Iechyd 
(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020, er mwyn lleihau'r risg i iechyd y 
cyhoedd o fathau amrywiolion o'r coronafeirws. 
 
Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod a dod â hwy i rym cyn iddynt gael eu 
gosod, yn caniatáu 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. 
 
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, 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, 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, 
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