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20 Medi 2021 
 
 
Annwyl Elin, 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Hysbysu) 
(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 ar 21 Medi 2021 (ac eithrio’r newidiadau i’r 
rhestr goch a ddaw i rym am 4am ar 22 Medi 2021), ymhen llai na 21 diwrnod i’r 
dyddiad y cafodd ei osod. Mae copi o’r offeryn a’r Memorandwm Esboniadol 
cysylltiedig ynghlwm, er gwybodaeth ichi.  
 
Mae’r Offeryn Statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 er mwyn: 
 

 dileu Kenya, Oman, Twrci, Pacistan, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka a’r 
Aifft oddi ar y “rhestr goch”; 

 caniatáu i deithwyr sy’n cyrraedd o dramor ddefnyddio darparwyr profion preifat i 
gael pecynnau profi ar ôl cyrraedd. 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) 
2010 er mwyn gosod gofynion ar labordai diagnostig a darparwyr profion i hysbysu 
Iechyd Cyhoeddus Cymru am ganlyniadau profion canfod COVID-19 neu firws y ffliw 
ac i roi gwybodaeth ychwanegol pan fydd profion COVID-19 yn cael eu prosesu at 
ddibenion Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 
2020. 

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. Ystyrir 
nawr fod darpariaeth profion preifat yn briodol oherwydd mesurau perfformiad 
rheoleiddiol newydd Llywodraeth y DU, a ddaw i rym ar 21 Medi. Yn unol â’r 
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cyhoeddiad a wnaed i roi’r newidiadau hyn ar waith yng Nghymru cyn gynted ag y bo 
modd, mae Llywodraeth Cymru yn eu halinio â’r dyddiad dod i rym hwnnw sef 21 Medi. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, Huw Irranca-Davies 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. 
 
Yn gywir, 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
 


