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Annwyl Gadeirydd 
 
Ysgrifennaf mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 6 Gorffennaf ynghylch deiseb P-05-994 
Caniatáu i adeiladau eglwysi ailagor – er enghraifft, ar gyfer addoli ar y cyd. 
 
Ers dechrau'r pandemig, mae Jane Hutt AS, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, wedi 
cadeirio cyfarfodydd Fforwm Cymunedau Ffydd Cymru, sydd wedi trafod agor mannau 
addoliad yn ddiogel. Roeddwn yn falch o fod yn bresennol yng nghyfarfod y fforwm ar 3 
Mehefin. 
 
Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen, gydag aelodau o’r Fforwm Ffydd, i ystyried yr adborth a 
gafwyd gan gymunedau ffydd i ddatblygu protocol ar gyfer ail-agor addoldai yn ddiogel. 
Roeddem wedi ymrwymo i ddatblygu dull Cymru o ddatgloi gweithgareddau ffydd mewn 
partneriaeth â Fforwm Cymunedau Ffydd Cymru. Rydym yn ddiolchgar i gymunedau ffydd 
ledled Cymru am eu mewnbwn. 
 
Mae swyddogion mewn cyswllt rheolaidd ag aelodau’r Fforwm yn ogystal â chydag 
aelodau'r grŵp Angladdau, Claddedigaethau ac Amlosgiadau, sydd hefyd wedi bod yn rhan 
o drafodaethau ynghylch ailagor mannau addoli. 
 
Ar 19 Mehefin, cyhoeddais ailagor mannau addoliad ar gyfer gweddïo preifat a phriodasau. 
 
Ar 10 Gorffennaf, cyhoeddais fesur llacio pellach i alluogi i wasanaethau a seremonïau dan 
do ailddechrau, yn amodol ar weithredu mesurau pellhau cymdeithasol. Cyhoeddais hefyd y 
gallai hyd at 30 o bobl gwrdd yn yr awyr agored i addoli pan drefnwyd hynny gan gorff 
crefyddol neu gred. 
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Mae mannau addoli yn chwarae rhan bwysig o ran darparu arweinyddiaeth ysbrydol i lawer 
o unigolion, ac o ran dod â chymunedau at ei gilydd. Fodd bynnag, mae eu natur 
gymunedol hefyd yn eu gwneud yn lleoedd sy'n arbennig o agored i'r perygl o wasgaru 
coronafeirws. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda'r cymunedau ffydd yng Nghymru i 
adolygu'r sefyllfa a chynllunio ar gyfer ailagor mannau addoli ymhellach fel y mae'r Cyngor 
ynghylch risgiau trosglwyddo yn ei ganiatáu. 
 
Mae'r canllawiau sy'n ymwneud ag addoldai ar gael yma: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-
ailagor-mannau-addoli-coronafeirws  
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