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           23 Mawrth 2022 
 
 
Annwyl Cadeirydd, 
 
Ysgrifennaf y llythyr hwn mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 2 Mawrth ynghylch ystyriaeth y 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i’r ymateb a roddwyd gennym i’r 
Pwyllgor i’ch llythyr dyddiedig 8 Chwefror am y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 2021. 
 
Rwy’n falch o gadarnhau bod yr Asesiadau Effaith Cryno canlynol bellach wedi’u cyhoeddi: 
 

 Adolygiad 3 Mehefin 2021 (gan gynnwys caniatáu i chwe unigolyn o chwe aelwyd 
gymysgu dan do; hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored; ymestyn 'aelwydydd estynedig' 
ac agor canolfannau sglefrio) 

 Adolygiad 15 Gorffennaf 2021 (gan gynnwys y rheol i chwe pherson gyfarfod dan do 
mewn anheddau preifat, digwyddiadau dan do; canolfannau sglefrio; clybiau nos a 
chanolfannau adloniant i oedolion; ymweliadau preswyl ac ymgynnull yn yr awyr 
agored) 

 Awst 2021 – mesurau llinell sylfaen lefel rhybudd sero 
 
Gellir cael gafael ar y dogfennau yma: Asesiadau o effaith: coronafeirws | LLYW.CYMRU 
 
Cwblhawyd yr asesiadau yn ystod y gwaith o gynnal yr adolygiadau perthnasol, ond yn 
anffodus ni chyhoeddwyd y rhain o ganlyniad i gamgymeriad gweinyddol a achoswyd gan y 
pwysau gwaith sylweddol a ddaeth yn sgil yr ymateb i bandemig y Coronafeirws. 
Ymddiheuraf i’r pwyllgor am hyn a gallaf gadarnhau ein bod wedi gwella’r broses er mwyn 
sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto.  
 
Rwy’n croesawu cydnabyddiaeth y pwyllgor ynghylch ein dull diwygiedig i adolygu 
asesiadau effaith blaenorol ac adolygu a ydynt yn parhau yn ddilys. Rwy’n nodi eich sylw 

mailto:Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales
mailto:SeneddDCC@senedd.cymru
https://llyw.cymru/asesiadau-o-effaith-coronafeirws


ynglŷn â chrynhoi’r prif faterion cydraddoldeb sy’n codi a byddwn yn mynd ati i geisio 
gwneud hynny ym Memoranda Esboniadol y dyfodol. 
 

Yn gywir, 

 
MARK DRAKEFORD 

 


