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6 Ionawr 2022 
 
 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth 
Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2022 
 
Yn unol ag adrannau 4(1) ac 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, rwy’n eich 
hysbysu nad yw’r offeryn statudol hwn wedi cadw at y confensiwn 21 diwrnod, ac y 
bydd rhai darpariaethau’n dod i rym cyn y gellir gosod yr offeryn. Bydd y newidiadau i 
brofion cyn ymadael, profion ar ôl cyrraedd a gofynion ynysu, a’r diwygiadau 
canlyniadol i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd, yn dod i rym o 04:00 ddydd 
Gwener 7 Ionawr ymlaen; bydd newidiadau pellach i brofion ar ôl cyrraedd yn dod i rym 
o 04:00 ddydd Sul 9 Ionawr ymlaen a bydd ychwanegu 16 o wledydd at y rhestr o 
raglenni brechu cydnabyddedig yn dod i rym o 04:00 ddydd Llun 10 Ionawr ymlaen. 
Amgaeaf gopi o’r offeryn statudol ac rwy’n bwriadu ei osod, ynghyd â Memorandwm 
Esboniadol cysylltiedig, yfory, sef dydd Gwener 7 Ionawr 2022.  
 
Mae’r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 er mwyn: 

 Dileu’r gofyniad ar gyfer profion cyn ymadael ar gyfer teithwyr sydd wedi’u 
brechu’n llawn a phawb o dan 18 mlwydd oed; 

 Dileu’r gofyniad i ynysu hyd nes y ceir canlyniad negatif mewn prawf diwrnod 2 ar 
ôl cyrraedd ar gyfer teithwyr sydd wedi’u brechu’n llawn a phawb o dan 18 mlwydd 
oed; 

 Diwygio’r gofyniad i brofion ar ôl cyrraedd fod naill ai’n brawf Adwaith Cadwynol 
Polymerasau (PCR) neu’n brawf Dyfais Llif Unffordd (LFD) a darparu bod rhaid i 
unrhyw un sy’n cael canlyniad positif o’i brawf llif unffordd ynysu a chymryd prawf 
PCR dilynol; 

 Ychwanegu 16 o wledydd at y rhestr o raglenni brechu cydnabyddedig; 
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 Eithrio plant o dan 5 mlwydd oed o ofynion profi ac ynysu; 

 Gwneud diwygiadau canlyniadol i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd. 

 
Gwneir newidiadau canlyniadol i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i sicrhau 
bod y Rheoliadau hyn yn gyson o ran y derminoleg a ddefnyddir. 
 
Drwy beidio â chadw at y confensiwn 21 diwrnod gall y Rheoliadau hyn ddod i rym ar y 
cyfle cynharaf a pharhau â’r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio rhyngwladol; 
oherwydd y dystiolaeth newidiol ar y risg mewn perthynas â’r afiechyd hwn ystyrir bod 
hyn yn angenrheidiol ac yn gam y gellir ei gyfiawnhau yn yr achos hwn. 
 
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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