
 

SL(5)499 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

(Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) 

1989 (OS 1989/306) (“y Prif Reoliadau”). 

Mae'r Prif Reoliadau yn caniatáu i Fyrddau Iechyd Lleol yng Nghymru adennill ffioedd gan ymwelwyr 

tramor nad ydynt yn preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig (DU) ar gyfer categorïau penodol o ofal iechyd 

a ddarperir iddynt yng Nghymru, oni bai bod yr ymwelwyr tramor, neu'r gwasanaeth y maent yn ei gael, 

yn destun esemptiad. 

Mae'r diwygiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn i'r Prif Reoliadau yn sicrhau bod gwasanaethau'r GIG ar 

gyfer unrhyw ymwelydd tramor y mae angen diagnosis neu driniaeth arno ar gyfer coronafeirws newydd 

Wuhan (2019-nCoV) yn cael eu darparu yn ddi-dâl i'r ymwelydd tramor hwnnw. 

Gweithdrefn 

Negyddol.  

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

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 Cynulliad. 

1. Rydym yn nodi torri'r rheol 21 diwrnod (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio rhwng y dyddiad y 

gosodir is-ddeddfwriaeth gerbron y Cynulliad a'r dyddiad y daw'r is-ddeddfwriaeth i rym), a'r esboniad am 

y toriad a ddarparwyd gan Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, i'r Llywydd mewn llythyr 

dyddiedig 4 Chwefror 2020.   

Yn arbennig, rydym yn nodi’r hyn y mae'r llythyr yn ei ddweud am y Rheoliadau hyn yn dod i rym ar y 

diwrnod y caiff ei osod,  

“Mae diwygio’r Prif Reoliadau i gynnwys Coronafeirws newydd Wuhan (2019-nCoV) yn Atodlen 1 i’r Prif 

Reoliadau, yn eithrio Byrddau Iechyd Lleol rhag codi tâl am wasanaethau i roi diagnosis o’r clefyd hwn a’i 

drin. Mae hefyd yn lleihau’r risg na fydd pobl yn ceisio triniaeth ac felly’n rhoi amddiffyniad mwy eang ac 

yn lleihau’r risg i iechyd y cyhoedd. 

Cafodd Rheoliadau 2020 eu gwneud a’u gosod cyn gynted ag yr oedd hynny’n bosibl ar sail iechyd y 

cyhoedd er mwyn dileu’r rhwystr ariannol i ymwelwyr tramor wrth iddynt geisio triniaeth ar gyfer y clefyd 

hwn gan y GIG ac wrth iddynt barhau â’r driniaeth honno. Byddant hefyd yn sicrhau bod y Byrddau Iechyd 

Lleol yn barod os bydd unrhyw achosion yn codi. 



 

O ganlyniad, maent wedi dod i rym llai na 21 diwrnod ar ôl iddynt gael eu gwneud. Mae torri’r confensiwn 

21 diwrnod yn caniatáu i'r Rheoliadau ddod i rym erbyn 4 Chwefror 2020. Oherwydd amgylchiadau'r clefyd 

hwn, credir bod modd cyfiawnhau lleihau’r cyfnod yn yr achos hwn, a bod hynny’n angenrheidiol. " 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 10 Chwefror 2020 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd uchod. 

 


