
 

       

      

 

21 Rhagfyr 2020 

Annwyl Mark 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Mangre Ysgol a Mangre 
Sefydliad Addysg Bellach) (Cymru) 2020 

Yn ein cyfarfod ar 14 Rhagfyr, buom yn ystyried Rheoliadau Diogelu Iechyd 
(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Mangre Ysgol a Mangre Sefydliad Addysg Bellach) 
(Cymru) 2020 (y Rheoliadau), a osodwyd gennych gerbron y Senedd ar 11 Rhagfyr. 

Cafodd ein hadroddiad ar y Rheoliadau hefyd ei osod gerbron y Senedd ar 14 Rhagfyr, er 
mwyn llywio’r ddadl ar y Rheoliadau a gynhaliwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Rhagfyr. 

Yn ein hadroddiad, roeddemm yn cydnabod bod y Rheoliadau hyn wedi'u gwneud i 
ymateb i argyfwng iechyd cyhoeddus. Rydym yn derbyn na fydd ymgynghoriad llawn, 
cynhwysfawr bob amser yn bosibl o dan yr amgylchiadau brys hyn, ac nid oes gennym 
amheuaeth bod Llywodraeth Cymru yn cysylltu â rhai rhanddeiliaid cyn gwneud cyfraith 
mor sylweddol yng Nghymru, ag y mae adran 5 o'r Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-
fynd â'r Rheoliadau yn ei awgrymu. 

Fodd bynnag, credwn fod yn rhaid i'r memoranda esboniadol sy'n cyd-fynd â rheoliadau 
brys o'r fath ddarparu manylion pwy yr ymgynghorodd Llywodraeth Cymru â hwy (a 
phryd) cyn gwneud rheoliadau o'r fath.  

Yn ein pwynt olaf o ran rhinweddau, rydym hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith nad oes 
asesiad effaith o ran plant ar gyfer y Rheoliadau a gofynnwyd i Lywodraeth Cymru egluro 
pa gamau a gymerodd i asesu effaith benodol y Rheoliadau hyn ar blant. 

Roeddem yn ddiolchgar o dderbyn ymateb Llywodraeth Cymru i'n hadroddiad cyn y 
ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar y Rheoliadau. Roeddem hefyd yn ddiolchgar bod y 
Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, wedi trafod y pwyntiau hyn yn ystod y ddadl yn y 
Cyfarfod Llawn. 

Mark Drakeford AS 
Prif Weinidog Cymru 
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O gofio bod Rheoliadau o'r fath yn rhoi cyfyngiadau sylweddol ar ddinasyddion Cymru, 
mae'n hanfodol bod tryloywder priodol ynghylch prosesau gwneud penderfyniadau 
Gweinidogion Cymru cyn arfer y pwerau sylweddol hyn.  

Byddem yn croesawu pe bai memoranda esboniadol yn y dyfodol a ddaw gyda 
rheoliadau yn cynnwys - ar y cychwyn - yr un lefel o wybodaeth a ddarparwyd i ni gan y 
Llywodraeth mewn ymateb i'n hadroddiad ar y Rheoliadau. 

Rwyf wedi anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Addysg. 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw AS 
 Cadeirydd Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
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