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              16 Awst 2021 
 
Annwyl Jack, 
 
Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 28 Gorffennaf ynglŷn â’r ddeiseb a 
gafodd eich pwyllgor ynghylch ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn 
gysylltiedig â nhw (P-06-1182).  
 
Symudodd Cymru i lefel rhybudd sero ar 7 Awst. Ar y lefel newydd hon, caniateir i bob 
busnes a safle agor, gan gynnwys clybiau nos. Mae lletygarwch a hamdden dan do, y 
cyfeirir atynt yn y ddeiseb, wedi cael ailagor ers 17 Mai. 
 
Rôl yr awdurdodau lleol yw gorfodi’r gofynion sydd ar fusnesau i gymryd camau i atal y 
coronafeirws rhag lledaenu (gan gynnwys cynnal asesiadau risg a gweithredu mesurau 
rhesymol). Mae’r rôl honno’n cael ei chyflawni drwy gyflwyno hysbysiadau gwella a/neu 
hysbysiadau cau i safleoedd. Mae’r gallu i wneud hyn yn rhan bwysig o’r ymateb i’r 
pandemig a dylai barhau ar waith.   
 
Mae’n ffaith eisoes, os nad oes unrhyw achosion perthnasol yn gysylltiedig â busnes a’i fod 
yn cydymffurfio â’r gofynion statudol, na fydd yn rhaid iddo gau drwy gael hysbysiad i wneud 
hynny. 
 
Ein gobaith ni i gyd yw na fydd angen gweithredu cyfyngiadau yn y dyfodol a fydd yn ei 
gwneud yn ofynnol i fusnesau gau. Fodd bynnag, dw i wedi bod yn glir nad yw’r 
coronafeirws wedi mynd i ffwrdd. Er ein bod yn gallu cymryd y cam pwysig o symud oddi 
wrth gyfyngiadau cyfreithiol cymhleth, rhaid inni wneud yn siŵr nad ydym yn rhoi’r gorau i 
weithredu’r holl fesurau syml sydd wedi gwneud cymaint i gadw Cymru yn ddiogel.   
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Dymuniadau gorau, 

 
MARK DRAKEFORD 

 


