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14 Mehefin 2022 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2022 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 rwy'n eich hysbysu nad 
yw'r offeryn statudol hwn wedi cadw at y confensiwn 21 diwrnod. Rwy'n amgáu copi o'r 
offeryn statudol. Rwy’n bwriadu gosod yr offeryn hwn a'r Memorandwm Esboniadol 
cysylltiedig pan fydd y Rheoliadau wedi'u cofrestru.  
 
Mae’r offeryn statudol hwn yn diwygio Atodlen 1 (Clefydau a Syndromau Hysbysadwy) 
ac Atodlen 2 (Cyfryngau Achosol) i Reoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) 2010 
at ddibenion cynnwys brech y mwncïod a firws brech y mwncïod, yn y drefn honno. 
Mae swyddogion o’r farn bod y gwelliannau hyn yn briodol o ystyried y risg i iechyd y 
cyhoedd yn sgil yr achosion presennol o frech y mwncïod yn y DU. 
 
Mae peidio â chadw at y confensiwn 21 diwrnod yn caniatáu i'r Rheoliadau hyn ddod i 
rym cyn gynted â phosibl i ymateb i'r achosion presennol o frech y mwncïod yn y DU. 
Bydd yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw ymarferwyr meddygol hysbysu swyddog 
priodol yr awdurdod lleol perthnasol am unrhyw achosion tybiedig o frech y mwncïod. 
Yn ogystal, bydd yn rhaid i labordai diagnostig adrodd os ydynt yn nodi firws brech y 
mwncïod fel cyfrwng achosol. 
 
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. 
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