
   
 

 

SL(6)061 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a 
Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru 
(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) 2021 
2021 
Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Rheoliadau canlynol: 

• Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (O.S. 
2020/574 (Cy. 132)) (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”); 

• Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael 
ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 (O.S. 2021/40 (Cy. 11)) (“y 
Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr”); a  

• Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer 
Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132)) (“y Rheoliadau 
Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd”). 

Mae Rhan 2 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. Mae’r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 
dramor. 

Mae rheoliadau 3, 6 ac 8 yn gwneud darpariaeth i ddileu Atodlen 3 (gwledydd a 
thiriogaethau esempt y tu allan i’r ardal deithio gyffredin), sy’n cynnwys gwledydd y cyfeirir 
atynt yn gyffredin fel gwledydd ‘rhestr werdd’, a chyfeiriadau at yr Atodlen honno, o’r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol.  

Mae rheoliad 4 yn gwneud diwygiadau i reoliad 2A (esemptiadau ar gyfer teithwyr sydd wedi 
eu brechu ac eraill) o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol, gan gynnwys ychwanegu at y rhestr 
o wledydd perthnasol ym mharagraff (11) a chyflwyno gwledydd a thiriogaethau perthnasol 
pellach ym mharagraff newydd (12). Mae'r newidiadau hyn yn golygu: 

• cydnabyddir dosau cymysg a brechiadau a geir o dan raglenni gwahanol penodol,  
• mae’r gwledydd canlynol wedi’u hychwanegu at y rhestr o wledydd sydd â thystysgrif 

brechlyn a gydnabyddir: Awstralia, Antigua a Barbuda, Barbados, Bahrain, Brunei, 
Canada, Dominica, Israel, Japan, Kuwait, Malaysia, Seland Newydd, Qatar, Saudi 
Arabia, Singapore, De Korea, Taiwan a'r Emiraethau Arabaidd Unedig (Emiradau 
Arabaidd Unedig). 

Mae rheoliad 5 yn diwygio rheoliad 6A (gofyniad i feddu ar hysbysiad o ganlyniad prawf 
negyddol) o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er mwyn esemptio teithiwr rheoliad 2A o 
ofynion y rheoliad hwnnw.  

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38151


   
 

 

Mae rheoliad 7 yn gwneud diwygiadau i’r gofynion sy’n gymwys i ddarparwyr profion preifat 
ym mharagraffau 1ZA a 2ZA o Atodlen 1C.  

Mae rheoliad 9 yn diwygio Atodlen 4 i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol i ddiweddaru’r 
rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon penodedig Caiff unigolyn adael ynysiad er mwyn 
cystadlu neu hyfforddi, neu ddarparu hyfforddiant neu gymorth arall i berson sy’n cystadlu, 
mewn digwyddiad chwaraeon a bennir yn Atodlen 4.  Mae'r newidiadau hyn yn ychwanegu 
tri digwyddiad at y rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon a bennir. 

Mae Rhan 3 o’r Rheoliadau hyn yn gwneud mân ddiwygiadau i’r Rheoliadau Atebolrwydd 
Gweithredwyr er mwyn adlewyrchu’r newidiadau i’r cyfyngiadau ar deithio rhyngwladol. 
Mae’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn gosod gofynion ar bersonau sy’n 
gweithredu gwasanaethau teithwyr rhyngwladol (“gweithredwyr”) sy’n cyrraedd Cymru o’r tu 
allan i’r ardal deithio gyffredin.   

Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn gosod gofynion ar weithredwyr 
gwasanaethau teithwyr rhyngwladol sy’n dod o’r tu allan i’r ardal deithio gyffredin i faes 
awyr, maes hofrenyddion neu borthladd môr yng Nghymru i ddarparu gwybodaeth iechyd y 
cyhoedd benodedig i deithwyr. 

Mae Rhan 4 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r wybodaeth iechyd y cyhoedd benodedig y mae 
rhaid i weithredwyr ei darparu i deithwyr cyn iddynt deithio i Gymru ac wrth iddynt deithio i 
Gymru. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd. 
Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fydd y Senedd: (i) wedi'i diddymu, neu (ii) ar doriad sy’n fwy na phedwar diwrnod) o'r 
dyddiad y cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: Craffu  

Nodwyd y 3 pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod yn cael ei thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y 
dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn 



   
 

 

i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Eluned Morgan AS, y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 1 
Hydref 2021. Yn benodol, rydym yn nodi'r hyn y mae'r llythyr yn ei ddweud ynghylch torri'r 
rheol: 

“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.” 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 
benodol, nodwn y paragraffau a ganlyn ar dudalen 2 y Memorandwm Esboniadol: 

“Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur. 

“Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr na’r 
Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf 
Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.  I’r graddau y 
gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw hawliau o’r fath, mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr 
ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir ei chyfiawnhau fel ymyrraeth angenrheidiol a 
chymesur i gyflawni nod dilys.  Nid yw’r diwygiadau i’r Rheoliadau Atebolrwydd 
Gweithredwyr a’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd a wneir gan y Rheoliadau 
hyn yn newid y ffordd y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol.” 

3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y paragraff 
a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

 

 



   
 

 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb oddi wrth Llywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
7 Hydref 2021 


