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25 June 2020 

Annwyl Janet Finch-Saunders MS, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 17 Mehefin ynghylch deiseb P-05-981 i ganiatáu i 
gampfeydd a chanolfannau hamdden ailagor.  
 
O dan y canllawiau presennol, mae stiwdios ffitrwydd, campfeydd, pyllau nofio neu 
ganolfannau hamdden dan do eraill wedi'u rhestru fel safleoedd y mae'n rhaid iddynt aros ar 
gau. Fodd bynnag, caniateir hyfforddiant a hyfforddi personol un-i-un, ar yr amod ei fod yn 
digwydd yn yr awyr agored, a bod yr holl gamau cymdeithasol a mesurau hylendid 
presennol yn cael eu dilyn.  
 
Rydym yn dysgu mwy am y firws bob dydd ac rydym yn gwybod bod y risg o drosglwyddo 
yn is yn yr awyr agored na dan do a dyna pam ein bod wedi gallu lliniaru'r cyfyngiadau yn 
dilyn yr adolygiad diwethaf, ar 18 Mehefin, i ganiatáu i'r rhan fwyaf o gyfleusterau awyr 
agored ail-agor. Fodd bynnag, nid yw risg is yn golygu dim risg. Hyd yn oed yn yr 
amgylchiadau hyn mae'n hanfodol ein bod i gyd yn cynnal ymbellhau cymdeithasol fel y 
gallwn barhau i fynd i'r afael â lledaeniad y firws hwn.   
 
Parhawn i drafod dychweliad chwaraeon ac ymarfer corff gyda'n partneriaid a rhanddeiliaid 
yn y sector, ac mae awdurdodau lleol ac ymddiriedolaethau hamdden yn aelodau allweddol 
o'r grwpiau a sefydlwyd i gyflwyno cynigion ar gyfer pob arolwg o'r rheoliadau coronafeirws. 
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