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Annwyl Elin, 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd 
Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 
 
Yn unol ag adrannau 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 Offeryn Statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020, Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 
2021 a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 
(Diwygio) (Rhif 3) 2021. 
 
O 15 Chwefror, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n cyrraedd 
Cymru os ydynt wedi bod mewn gwlad o’r rhestr goch yn y 10 niwrnod blaenorol. 
Rhaid iddynt gyrraedd un o’r pyrth mynediad dynodedig yn Lloegr (neu’r Alban) ac 
aros yno o dan amodau ynysu rheoledig am 10 niwrnod cyn cael teithio i Gymru.  
Hefyd, ar gyfer y rheini sy’n cyrraedd o “wledydd ar y rhestr oren”, cyfyngwyd ar yr 
esemptiadau rhag y gofynion ynysu fel bod gofyn i berson ynysu am 10 niwrnod ond y 
caiff adael y man ynysu am gyfnod cyfyngedig i weithio.  
 
Ers hynny, mae nifer o anghysonderau wedi’u nodi rhwng y trefniadau rheoleiddio yn 
Lloegr a’r rheini yng Nghymru ac mae’r Rheoliadau hyn yn ceisio unioni’r 
gwahaniaethau hyn er mwyn sicrhau eu bod yn alinio â’i gilydd. Hefyd, mae’r 
Rheoliadau hyn yn newid y rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon yn y Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol i gynnwys digwyddiadau y disgwylir eu cynnal dros y pedwar mis 
nesaf.   
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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 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. 
 
Yn gywir, 
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