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Annwyl Mark 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 2021 

Diolch i chi am eich ymateb, dyddiedig 8 Chwefror 2022, i'n llythyr dyddiedig 21 Ionawr mewn 

perthynas â'n hadroddiad ar y Rheoliadau uchod. Trafodwyd eich ymateb yn ein cyfarfod ar 14 

Chwefror. 

Rydych yn nodi yn eich ymateb y gall natur gyflym y pandemig arwain at oedi wrth gyhoeddi 

Asesiadau Effaith Cryno, a deallwn hynny’n llwyr. 

Nodwn fod eich swyddogion wrthi'n adolygu'r broses Asesiadau Effaith Cryno ar hyn o bryd o ran 

newidiadau a wnaed i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (y 

prif Reoliadau), a bod yr adolygiad eisoes wedi nodi tri Asesiad sy'n agosáu at gael eu cyhoeddi. 

Nodwn hefyd fod yr Asesiadau hynny a ddisgywlir, yn ymwneud ag adolygiadau o'r cyfyngiadau 

coronafeirws a gynhaliwyd ar 3 Mehefin 2021, 15 Gorffennaf 2021, ac Awst 2021 – sydd, erbyn iddynt 

gael eu cyhoeddi, yn ymddangos i ni fel oedi sylweddol ac afresymol o ran eu cyhoeddi. Felly, 

byddem yn croesawu esboniad ynghylch sut yr ydych yn ceisio osgoi oedi o'r fath wrth gyhoeddi 

Asesiadau yn y dyfodol mewn perthynas ag adolygiadau o gyfyngiadau coronafeirws. 

Yn ein cyfarfod ar 28 Chwefror ystyriwyd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2022 a'u Memorandwm Esboniadol cysylltiedig. Canfuwyd fod y darn 

canlynol yn y Memorandwm Esboniadol yn darparu asesiad derbyniol o effaith y Rheoliadau, ac felly 

ni chodwyd pwynt adrodd ar rinweddau mewn perthynas â chyhoeddi adroddiad asesu effaith 

cysylltiedig: 
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Gan fod y Rheoliadau diwygiedig hyn yn llacio mesurau sydd eisoes ar waith, 

cafodd yr asesiadau effaith cryno blaenorol, sy’n cynnwys asesiadau o’r effaith ar 

gydraddoldeb, a gyhoeddwyd ar 16 Medi 2021, 2 Tachwedd 2021 a 18 Ionawr 2022, 

eu hadolygu ac maent yn parhau’n ddilys. Bydd dileu unrhyw gyfyngiadau 

cyfreithiol yn debygol o leihau’r effeithiau negyddol a nodwyd. 

Rydym yn croesawu'r dull newydd hwn, ac felly byddem yn disgwyl i Femoranda Esboniadol yn y 

dyfodol sy'n gysylltiedig â rheoliadau sy'n diwygio'r prif Reoliadau gynnwys esboniad o ba asesiadau 

effaith blaenorol, os o gwbl, sy'n parhau'n ddilys. Byddem hefyd yn croesawu crynodeb byr o'r prif 

faterion cydraddoldeb sy'n codi; nodwyd gennym fod y dull a ddilynwyd yn y Memorandwm 

Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Addysg (Diwrnod Ysgol a Blwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio a 

Dirymu) 2022, ac roedd hyn yn arbennig o ddefnyddiol i ni. 

Os na fydd asesiad o'r fath yn gysylltiedig ag unrhyw ddiwygiadau i'r prif Reoliadau yn y dyfodol, 

byddwn yn parhau i godi gofyniad rheoliad 8(1)(d) o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau 

Statudol) (Cymru) 2011, sef i Weinidogion Cymru wneud trefniadau i gyhoeddi adroddiadau ar 

asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb, fel pwynt adrodd yn ymwneud â theilyngdod. 

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 
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