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Annwyl Janet, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Hydref ar ran y Pwyllgor Deisebau ynghylch y sector 
gwallt a harddwch.  

Rydym yn cydnabod ymdrechion enfawr busnesau wrth iddynt sicrhau bod eu lleoliadau yn 
ddiogel, ac yn arbennig fusnesau o fewn y sector gwallt a harddwch. Nid yw’r cyfnod atal 
byr yn tanseilio’r ymdrechion hynny ac rydym yn cydnabod mai isel neu ganolig yw 
cyfraniad rhai lleoliadau busnes o ran trosglwyddo’r feirws. 

Mae lleihau unrhyw beth sy’n cyfrannu at ledaenu’r feirws yn hollbwysig ar hyn o bryd, fodd 
bynnag, a dyma pam rydym wedi’i gwneud hi’n ofynnol i rai busnesau gau dros dro. Rydym 
yn llwyr ymwybodol o effaith y cyfnod atal byr ar fusnesau ac rydym yn darparu £300 miliwn 
yn ychwanegol er mwyn eu cynorthwyo yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Bydd pob busnes sydd wedi bod ar gau ers 23 Hydref yn gallu ailagor ar 9 Tachwedd. 

Byddwch yn deall bod yr ymateb i’r argyfwng yn newid yn gyflym ac rydym yn derbyn 
cyngor rheolaidd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn anffodus ni allwn roi unrhyw sicrwydd o 
safbwynt mesurau eraill posibl.  

Yn gywir 
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