
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

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.   

 8 Medi 2021 

Ein cyf/Our ref EM/11569/21 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Gorffennaf ynglŷn â Deiseb P-06-1171 Cyhoeddwch 
dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau 
cadw pellter cymdeithasol ar waith. 

Mae’r ddeiseb hon yn ymwneud â’r Cyfnod atal byr cenedlaethol a ddechreuodd am 6pm 
ddydd Gwener 23 Hydref ac a ddaeth i ben ddydd Llun 9 Tachwedd. 

Caiff y rheoliadau coronafeirws yng Nghymru eu hadolygu’n gyson i sicrhau eu bod yn 
gymesur â’r sefyllfa iechyd y cyhoedd. Cânt eu hadolygu’n ffurfiol bob 21 diwrnod, gan 
ystyried y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf. Caiff yr holl benderfyniadau mawr mewn 
perthynas ag argyfwng y coronafeirws eu gwneud neu eu cymeradwyo gan y Prif Weinidog, 
ar y cyd â Chabinet Llywodraeth Cymru. 

Pan nad yw cyfyngiadau’n gymesur mwyach, mae Gweinidogion Cymru wedi ymrwymo i’w 
diwygio neu eu dileu. Mae’r adolygiadau’n ystyried y sefyllfaoedd iechyd y cyhoedd 
diweddaraf yn ogystal â goblygiadau ehangach o safbwynt ariannol ac o safbwynt lles. 
Maent hefyd yn ystyried tystiolaeth gan y Gell Cyngor Technegol sy’n cynnwys crynodebau 
wythnosol o’r cyngor, data gwyliadwriaeth (gan gynnwys gwerth R) ac adroddiadau am 
faterion penodol. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn cyfrannu’n rheolaidd at 
waith y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau (SAGE), y mae ei gyhoeddiadau ar gael 
yma. 

Gan edrych tua’r dyfodol, rydym wedi diweddaru ein Cynllun Rheoli’r Coronafeirws ar gyfer 
haf 2021, gan nodi sut y gallwn symud i lefel rhybudd sero newydd, pan fyddwn yn symud 
yn raddol oddi wrth gyfyngiadau cyfreithiol cymhleth. 
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Bwriad y Cabinet oedd y dylai Cymru symud i lefel rhybudd sero ar 7 Awst, ac rydym 
bellach wedi gwneud hynny. Mae’r Prif Weinidog wedi’i gwneud yn glir iawn nad yw’r 
coronafeirws wedi diflannu. Yma yng Nghymru, ni fyddwn yn cefnu ar yr holl fesurau syml 
sydd wedi gwneud cymaint i’n diogelu ni i gyd. 

Ar lefel rhybudd sero, bydd yn parhau’n ofyniad cyfreithiol i fusnesau, cyflogwyr a threfnwyr 
digwyddiadau gynnal asesiad risg coronafeirws. Hefyd, bydd yn ofynnol o hyd i roi mesurau 
rhesymol ar waith i reoli risg y coronafeirws ond cyfrifoldeb pob sefydliad unigol fydd 
penderfynu pa fesurau yn union i’w cymryd ar sail canlyniad yr asesiad risg. 

Bydd angen i bob busnes neu sefydliad ystyried pe fesurau sy’n rhai rhesymol i’w rhoi ar 
waith, a dylai hyn gynnwys cyfuniad o fesurau. Byddant yn penderfynu pa fesurau rhesymol 
sy’n angenrheidiol i ddiogelu gweithwyr a chwsmeriaid ac ymwelwyr. 

A ninnau ar ddechrau cyfnod newydd yn y pandemig, mae’r Prif Weinidog wedi amlinellu 
cynllun newydd, mwy hirdymor, ar gyfer yr haf. Bydd y cynllun hwn yn helpu i roi hwb i’r 
economi ymwelwyr yng Nghymru yn ystod tymor yr haf sydd eisoes yn argoeli i fod yn un 
llwyddiannus a phrysur. Fodd bynnag, mae angen inni i gyd barhau i gymryd camau i 
ddiogelu ein hunain, a gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu Cymru. Bydd hyn yn cynnwys 
sicrhau bod ein hymwelwyr yn ymwybodol y bydd rheolau Covid Cymreig mewn grym yng 
Nghymru ac y bydd y rheolau hyn yn wahanol mewn rhai ffyrdd i reolau mewn rhannau eraill 
o’r DU. 

Mae gan bob un ohonom ran bwysig iawn i’w chwarae i ddiogelu Cymru, ein hymwelwyr, 
ein gweithwyr a’n cymunedau yn ystod yr haf. Mae ymgyrch Addo Croeso Cymru wedi bod 
ar waith ers i’r cyfyngiadau gael eu llacio ym mis Mawrth er mwyn annog pobl Cymru ac 
ymwelwyr i ofalu am ei gilydd a pharhau i barchu cefn gwlad a’r cymunedau yr ydym yn 
ymweld â nhw. 

Yn gywir,  
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