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29 Ebrill 2020 
 
 
Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) 2020 

 
Annwyl Elin, 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y’i mewnosodwyd gan 

baragraff 3 o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwy’n eich hysbysu y bydd yr 

Offeryn Statudol hwn yn dod i rym ymhen llai na 21 diwrnod i’r dyddiad y cafodd ei osod. 

Mae’r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau ynghlwm, er gwybodaeth ichi. 

Cyflwynwyd Deddf y Coronafeirws 2020 yn Senedd San Steffan ar 19 Mawrth ac roedd yn 

cynnwys sawl darpariaeth amrywiol ynghylch etholiadau yn ogystal â phwerau i 

Weinidogion Cymru wneud rheoliadau a’r pŵer i’r Llywydd osod dyddiad diweddarach ar 

gyfer etholiad ar gyfer sedd etholaeth wag. 

Mae’r Rheoliadau hwn yn gohirio unrhyw is-etholiadau a oedd i fod i gael eu cynnal yn y 

dyfodol agos, gan osod dyddiad newydd i gynnal yr is-etholiadau hyn dim hwyrach nag 16 

Ebrill 2021 na chyn 1 Chwefror 2021. 

Gwnaed a gosodwyd y Rheoliadau hwn cyn gynted ag yr oedd yn ymarferol ar ôl i Ddeddf y 

Coronafeirws 2020 dderbyn y Cydsyniad Brenhinol. O ganlyniad, mae wedi dod i rym lai na 

21 diwrnod ar ôl iddo gael ei wneud. 

Mae torri’r confensiwn 21 diwrnod yn caniatáu i’r Rheoliadau ddod i rym ar 5 Mai 2020. Mae 

angen hyn gan nad yw Deddf y Coronafeirws 2020 ond yn indemnio swyddogion 

canlyniadau ac eraill rhag torri eu dyletswydd swyddogol drwy ddatgymhwyso adrannau 39 

a 63 o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 am y cyfnod rhwng 15 Mawrth a 24 Ebrill 2020. 

Byddai bwlch hir rhwng diwedd y sicrwydd indemniad hwnnw a rhoi’r Gorchymyn hwn yn ei 

le yn gadael swyddogion canlyniadau yn agored i erlyniad. Oherwydd yr amgylchiadau, 

credir felly ei bod yn angenrheidiol lleihau’r cyfnod yn yr achos hwn a bod modd cyfiawnhau 

hynny. 
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Mae Memorandwm Esboniadol wedi cael ei baratoi a’i osod, ynghyd â’r Rheoliadau, yn y 

Swyddfa Gyflwyno. 

Bydd copi o’r llythyr hwn yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor 

Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau’r 

Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a 

Deddfwriaeth. 

Yn gywir,  
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