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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.   

 
 
 
 
 
 
 

 
26 Hydref 2021 

 
 
 
 
Annwyl Huw, 
 
 
Ysgrifennaf atoch mewn perthynas â Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) 
(Coronafeirws) (Rhif 2) 2021. 
 
Mae'r rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 
(Coronafeirws) 2001 i ymestyn rheol a gyflwynwyd yn gynharach eleni sy'n darparu etholwyr 
mewn isetholiad llywodraeth leol, nad ydynt yn gallu mynychu gorsaf bleidleisio yn bersonol, 
o ganlyniad i gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol, cyngor Llywodraeth Cymru neu 
gyngor ymarferydd meddygol cofrestredig mewn perthynas â coronafeirws, i wneud cais am 
bleidlais drwy ddirprwy frys heb dystio meddygol. Mae hyn yn golygu bod y bobl hynny sydd 
eu hangen i hunan-ynysu yn ystod y dyddiau cyn, neu ddiwrnod yr etholiad, yn dal i allu 
arfer eu hawliau democrataidd tra'n hunan-ynysu. 
 
Fel y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, ni fydd y rheol yn gymwys ar, neu ar ôl, 5 
Tachwedd 2021, sef y dyddiad olaf y gellir rhoi hysbysiad o isetholiad llywodraeth leol. Fodd 
bynnag, gall yr isetholiad ei hun cael ei chynnal ar ôl y dyddiad hwn ac nid yw'r rheoliadau 
presennol yn caniatáu i'r bleidlais ddirprwy nad yw'n cael ei dystio’n feddygol fod ar gael i 
unrhyw un sy'n hunan-ynysu ar ôl 5 Tachwedd. 
 
O ystyried y nifer cynyddol o achosion Covid-19 ar hyn o bryd, mae wedi dod yn 
angenrheidiol i ni ymestyn y rheol er mwyn caniatáu i'r rhai sy'n hunan-ynysu ar, ac ar ôl, 5 
Tachwedd 2021 gymryd rhan mewn unrhyw isetholiad llywodraeth leol a drefnwyd. 
 
Mae fy swyddogion wedi cael gwybod yn ddiweddar am dri isetholiad, a drefnwyd ar gyfer 
11, 18 a 25 Tachwedd.  Er mwyn i'r darpariaethau hyn fod ar waith ar gyfer y cyntaf o'r 
isetholiadau hynny, gofynnaf ichi ystyried y rheoliadau ar frys ac adrodd arnynt mewn pryd 
ar gyfer dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Tachwedd 2021.  
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Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor ymlaen llaw am eu cymorth wrth sicrhau'r gefnogaeth barhaus 
hon i bleidleiswyr sydd yn hunan-ynysu ac sydd yn dymuno arfer eu hawliau democrataidd.   
 
 
 
Yn gywir,  
 
 
Annwyl y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, 
 
 
 
 
 
Rebecca Evans AS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


