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23 Medi 2020 
Annwyl Janet 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 4 Medi ynghylch deiseb P-05-1028. 
 
Nid yw’r rheoliadau coronafeirws yn caniatáu dim mwy na 30 o bobl i ymgynnull yn yr awyr 
agored.  Nid ydym eto yn y cyfnod ble y gallwn ganiatáu i grwpiau mwy na 30 o bobl i 
ymgasglu am fwriad penodol, megis i wylio digwyddiad chwaraeon neu gyngerdd, oherwydd 
y risg y mae hyn yn ei olygu, anawsterau rheoli torfeydd, a chofnodi pwy sy’n bresennol.  
Fodd bynnat, ar 21 Awst, cyhoeddodd y Prif Wenidog y byddai’n teialu tri digwyddiad bach 
yn yr awyr agored o hyd at 100 o bobl, a fyddai’n cael ei dreialu yng Nghymru yn ystod y 
misoedd nesaf.  Mae’r digwyddiadau, gan gynnwys râs geir ar Trac Môn ddydd Sul, 6 Medi, 
yn rhan o ddull fesul cam o ail-agor y diwydiant digwyddiadau.  Mae copi o’r datganiad i’w 
weld yma. 
 
Bydd y treialon hyn, ochr yn ochr â’r hyn sy’n cael ei ddysgu o ddigwyddiadau sy’n cael eu 
profi mewn rhannau eraill o Brydain, yn llywio adolygiadau o’r rheoliadau yn y dyfodol.  Mae 
swyddogion yn cydweithio’n agos ag eraill ledled y DU, gyda chymorth Grŵp Cydgysylltu 
Digwyddiadau y DU, i rannu gwybodaeth ac arferion gorau i lwyio’r broses adolygu 
ymhellach.    
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