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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2021. 
 
 
 
Eluned Morgan AS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
8 Hydref 2021 
  



 

 2 

1. Disgrifiad 
 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”). 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Senedd 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd y Llywydd 
nad yw’r Rheoliadau yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 o ddiwrnodau. Mae hyn yn 
angenrheidiol oherwydd y risg a berir mewn perthynas â’r coronafeirws ac yn 
enwedig straeniau sy’n amrywiolion o'r feirws hwnnw, oddi wrth deithwyr sy'n teithio 
i'r DU. Mae’r newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn parhau â’r ymagwedd 
gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio rhyngwladol, ac yn 
sicrhau bod y cysondeb â Lloegr a’r gwledydd eraill yn parhau.  
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
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.  
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau drwy ddibynnu ar y pwerau yn adrannau 
45B a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol yn rhoi rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn.  
 
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol drwy wneud y 
newidiadau canlynol: 
 

• Caiff Affganistan, Angola, Yr Ariannin, Bolivia, Botswana, Brasil, 
Burundi, Cape Verde, Chile, Ciwba, Congo (Gweriniaeth 
Ddemocrataidd), Costa Rica, De Affrica, Eritrea, Eswatini, Ethiopia,  
Georgia, Guiana Ffrengig, Guyana, Gwlad Thai, Indonesia, Lesotho, 
Malawi, Mayotte, Mecsico, Mongolia, Montenegro, Mozambique, 
Myanmar, Namibia, Nepal, Paraguay, Réunion, Rwanda, Seychelles, 
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Tanzania, Trinidad a Tobago, 
Tunisia, Uganda, Uruguay, Ynysoedd Philippines, Zambia a Zimbabwe 
eu tynnu o’r “rhestr goch” o wledydd a thiriogaethau.  
 

https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2020/574/contents/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2020/574/contents/made/welsh
https://busnes.senedd.cymru/documents/s101833/ME%20SL5556%20-%20Rheoliadau%20Diogelu%20Iechyd%20Coronafeirws%20Teithio%20Rhyngwladol%20Cymru%202020.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s101833/ME%20SL5556%20-%20Rheoliadau%20Diogelu%20Iechyd%20Coronafeirws%20Teithio%20Rhyngwladol%20Cymru%202020.pdf
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• Caiff Yr Aifft, Albania, y Bahamas, Bangladesh, Bosnia a Herzegovina, 
Brasil, Columbia, Chile, De Affrica, Fietnam, Georgia, Ghana, Gogledd 
Macedonia, Grenada, Gwlad Thai, Gwlad yr Iorddonen, Hong Kong, 
India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Kosovo, Maldives, Moldofa, 
Montenegro, Morocco, Namibia, Nigeria, Oman, Pacistan, Serbia, St Kitts 
a Nevis, St Lucia, St Vincent a’r Grenadines, Twrci, Wcrain ac Ynysoedd 
Philippines eu hychwanegu i’r rhestr o wledydd y mae eu rhaglenni ac 
ardystiadau brechu yn bodloni’r gofynion fel y gellir cydnabod bod unigolyn 
wedi’i frechu’n llawn.  
 

• Mae’r rhai sydd wedi’u brechu’n llawn o dan raglen frechu'r Cenhedloedd 
Unedig hefyd yn cael eu cydnabod fel rhai sydd wedi’u brechu’n llawn.  
 

• Galluogi defnyddio Tystysgrif COVID Digidol yr UE i arddangos statws prawf 
negatif.  
 

• Diwygiadau technegol a chanlyniadol ychwanegol. 
 
Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y diwygiadau hyn yn gymesur â’r hyn y maent 
yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 
cyhoedd. 
 
5. Ymgynghori  
 
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.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 


