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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Mike Hedges AS  
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Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

Mike.Hedges@senedd.wales 

25 Ionawr 2021 
Annwyl Mike  

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Mesur Dros Dro) (Covid-19) (Diwygio) 2021 

Mae'r Offeryn Statudol o dan y teitl uchod yn ofynnol i barhau ac ailgyflwyno llacio dros dro 
mewn perthynas â rheolaethau swyddogol penodol a gyflwynwyd yn 2020 gan y Comisiwn 
Ewropeaidd, mewn ymateb i argyfwng Covid-19.  

Bydd y llacio yn caniatáu ar gyfer rheoli rheolaethau swyddogol yn unol â chanllawiau cadw 
pellter cymdeithasol ehangach, a hefyd yn helpu i ddelio â phrinder staff, a allai fod wedi 
digwydd o ganlyniad i Covid-19.  

O ran Cymru, mae'r diwygio yn rhoi'r gallu i awdurdodau cymwys gyflwyno mesurau dros 
dro.  Bydd yr Offeryn Statudol yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol, a’r cynnig gan 
Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yw ei fod yn cael ei osod gerbron y 
Senedd ar 21 Ionawr gyda dyddiad cychwyn o 31 Ionawr.  

Ysgrifennaf atoch i roi gwybod i chi gan mai llacio brys dros dro yw'r gwelliannau hyn, rwy'n 
rhoi fy nghydsyniad, yn unol ag Erthygl 3(2B)(b)(i) o’r Rheoliad (UE) 2017/625 a ddargedwir, 
i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud yr offeryn statudol hwn mewn perthynas â Chymru. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog dros Bontio 
Ewropeaidd a'r Gweinidog dros Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg.    
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