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Annwyl Gadeirydd
Ysgrifennaf mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 16 Rhagfyr ynglŷn â deiseb yn gofyn am
unrhyw cyfyngiadau rheoleiddiol mewn perthynas â coronafeirws i fod yn destun pleidlais yn
y Senedd.
Mae’r Rheoliadau Cyfyngiadau Coronafeirws yn cael eu gwneud o dan Ran 2A o Ddeddf
Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Mae Adran 45R o’r Ddeddf yn caniatáu i
Weinidogion wneud rheoliadau cyn iddynt gael eu cymeradwyo gan y Senedd, os ydynt o’r
farn bod angen gwneud y rheoliadau ar frys heb i fersiwn ddrafft gael ei gosod gerbron y
Senedd, a’i chymeradwyo.
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod y Senedd yn cael yr amser
priodol ar gyfer ystyried pob cyfyngiad a chraffu arno. Rydym yng nghanol argyfwng
iechyd cyhoeddus digynsail, a bu’n rhaid gwneud cyfyngiadau o dan y gweithdrefnau
argyfwng gan fod angen eu gweithredu ar frys. Fodd bynnag, mae’r holl gyfyngiadau
wedi cael eu trafod a’u cymeradwyo yn y Senedd. Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi
cyflwyno nifer o gynigion i roi’r cyfle i Aelodau’r Senedd drafod newidiadau i
gyfyngiadau.
O dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) Rhif 5 (Cymru) 2020, mae’n
ofynnol cynnal adolygiad o’r cyfyngiadau bod 21 o ddiwrnodau er mwyn sicrhau eu bod yn
gymesur, yn effeithiol, ac yn angenrheidiol.
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