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Annwyl Mark  

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2021  
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 20) 2021, a 
Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Adolygiad o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 – 29 Hydref 2021 

Yn ein cyfarfod ddydd Llun yr wythnos hon, trafodwyd y Rheoliadau uchod ac, wrth wneud hynny, 
buom yn myfyrio ar rai o'r geiriau a ddefnyddiwyd yn eich datganiad ysgrifenedig dyddiedig 29 
Hydref 2021, lle defnyddiwyd “rhaid” mewn perthynas â hunanynysu ar gyfer pobl sydd wedi'u 
brechu'n llawn.  

Yn y datganiad ysgrifenedig rydych yn dweud: 

“Bydd y canllawiau hunanynysu yn cael eu newid. Rhaid i oedolion sydd wedi'u 
brechu'n llawn a phlant rhwng pump a 17 oed hunanynysu os oes gan rywun ar 
eu haelwyd symptomau neu ganlyniad prawf positif am Covid-19 nes eu bod wedi 
cael canlyniad prawf PCR negatif. " 

Fodd bynnag, nid yw Rheoliadau Rhif 19 na Rhif 20 yn gwneud darpariaeth i’w gwneud yn ofynnol i 
ynysu fel y disgrifir yn eich datganiad ysgrifenedig.  

Fe gofiwch i’n pwyllgor rhagflaenol yn y Pumed Senedd fynegi pryderon ynghylch yr iaith a 
ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i ddisgrifio’r hyn sy’n gyfraith a’r hyn sy’n gyngor y llywodraeth. Yn 
ddiau, byddwch yn cytuno ei bod yn bwysig bod dinasyddion Cymru yn deall y gyfraith sy'n 
berthnasol iddynt yn llawn, a bod angen osgoi'r posibilrwydd o negeseuon dryslyd. 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS 
Prif Weinidog Cymru 



 

 

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb gennych sy'n egluro'r materion a godwyd uchod cyn gynted ag 
sy’n bosibl.   

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 

Yn gywir  
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