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Annwyl Gadeirydd 
  
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau 
Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020 
  
  
Rwy'n ddiolchgar i'r pwyllgor am nodi'r amryfusedd yn fy llythyr at y Llywydd ar 17 Medi yn 
ei hysbysu byddai’r Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020 yn dod i rym ar yr un diwrnod ag y 
cawsant eu gosod gerbron y Senedd ac felly y byddent mewn grym am rai oriau cyn eu 
gosod.  
 

Yr ydych yn iawn i dynnu sylw at y ffaith mai'r rheswm am y brys oedd bod y rheoliadau hyn 
yn dirymu ac yn disodli Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2020 ac roedd yn hanfodol bod unrhyw 
amheuaeth ynghylch y pwerau sydd ar gael i awdurdodau lleol i ymateb i bandemig y 
coronafeirws yn cael ei ddatrys fel mater o frys.  Dyna'r rheswm yn wir pam y daeth y 
rheoliadau i rym cyn iddynt gael eu gosod. 
  
Rwy'n anfon copi o'r ymateb hwn at y Llywydd a gobeithio y bydd hefyd yn derbyn fy 
ymddiheuriadau am yr amryfusedd yn fy llythyr dyddiedig 17 Medi. Rwy’n ymddiheurio am 
yr oedi wrth ymateb i’ch llythyr am y mater hwn. 
  
Rwy'n ddiolchgar am y craffu a'r goruchwylio y mae eich pwyllgor yn eu darparu mewn 
perthynas â'r swm mawr o ddeddfwriaeth sydd wedi'i gwneud fel rhan o'n hymateb i 
bandemig y coronafeirws. 

 
Dymuniadau gorau 
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