
Yr Arglwydd Elis-Thomas AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru 
Correspondence.Dafydd.Elis-Thomas@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.   

22 Hydref 2020 

Eich cyf/Your ref P-05-1037 
Ein cyf/Our ref DET/02556/20 

Janet Finch-Saunders AS 
Cadeirydd, y Pwyllgor Deisebau

Annwyl Janet, 

Diolch ichi am eich gohebiaeth ar 2 Hydref, ar ran eich etholwyr, ynghylch deiseb P-05-1037 
ar hyfforddiant i blant mewn ardaloedd dan gyfyngiadau symud.  

Ar 16 Hydref, mae manteisio ar weithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer plant gan gynnwys 
dosbarthiadau chwaraeon yn esgus rhesymol dros adael ardal, neu fynd i mewn i ardal, dan 
gyfyngiadau lleol. Fodd bynnag, dim ond os na allwch wneud y gweithgaredd yn rhesymol o 
fewn eich ardal leol y dylech wneud hyn. Rydych chi hefyd yn gallu mynd i mewn i ardal neu 
adael ardal i gael mynediad i ofal plant neu addysg. 

Rhaid i drefnwyr fod yn ymwybodol o’r dyletswyddau y mae’n rhaid i’r rheini sy’n gyfrifol am 
y safleoedd eu hysgwyddo i sicrhau bod mesurau rhesymol yn eu lle i leihau’r risg o ddod i 
gysylltiad â’r coronafeirws, a’i ledaenu. Pan fo gweithgareddau yn cael eu cynnal mewn 
man cyhoeddus yn yr awyr agored, bydd rhaid i bawb sy’n 11 oed neu’n hŷn wisgo 
gorchudd wyneb, oni bai bod ganddynt esgus rhesymol dros beidio â gwisgo un. 

Os ydych yn mynd â’ch plentyn i weithgaredd sydd wedi’i drefnu neu’n ei gasglu o’r 
gweithgaredd hwnnw, ac mae hynny’n golygu mynd i mewn i ardal neu adael ardal sydd 
dan gyfyngiadau lleol, gallwch barhau yn yr ardal honno tra’ch bod yn aros i’ch plentyn 
gwblhau’r gweithgaredd. Fodd bynnag, tra’ch bod yn yr ardal honno, dylech gadw pellter 
oddi wrth bobl eraill gymaint â phosibl.  

Os ydych yn 18 oed neu’n hŷn, nid oes hawl gennych deithio rhwng ardaloedd am 
weithgareddau chwaraeon amatur, oni bai eich bod yn gampwr chwaraeon proffesiynol, 
athletwr elît sydd wedi’i ddynodi gan Chwaraeon Cymru neu’n blentyn dan 18 oed ar 31 
Awst 2020. Byddwn yn parhau i fonitro’r gwyddoniaeth a’r data, ac yn bwriadu caniatáu i 
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bob oedolyn deithio’n fwy rhydd i gymryd rhan mewn chwaraeon cyn gyned â phosibl, ond 
dim ond pan fydd yn ddiogel i allu wneud hynny. 
 
Mae gan wirfoddolwyr chwaraeon, megis hyfforddwyr sy’n gorfod hwyluso gweithgareddau 
ar gyfer plant dan 18 oed, yr hawl i deithio. Mae hwyluso gweithgareddau sydd wedi’u trefnu 
ar gyfer plant yn esgus rhesymol dros adael ardal neu fynd i mewn i ardal os nad oes modd 
cynnal y gweithgaredd mewn man arall neu heb i’r hyfforddwr fod yn bresennol. Fodd 
bynnag, dylai clybiau chwaraeon wneud darpariaethau sy’n lleihau’r angen i deithio i mewn i 
ardal dan gyfyngiadau lleol neu allan ohoni, gan gynnwys defnyddio lleoliadau eraill, a 
defnyddio hyfforddwyr/gwirfoddolwyr sy’n byw yn yr ardal leol, os yw hynny’n bosibl. 
 
Mae rhagor o wybodaeth am Reoliadau Covid Llywodraeth Cymru i’w gweld yma: 
https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau 

 
Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y bydd cyfnod atal byr yn cael ei gyflwyno ar draws 
Cymru ar 23 Hydref i helpu i reoli’r coronafeirws. Bydd cyfres o fesurau cyfyngu yn eu lle o 
6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd 2020. Mae canllawiau a 
chwestiynau cyffredin yn ymwneud â’r cyfnod atal i’w gweld yma: 
https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin 

 
Rwy’n gobeithio bod hyn yn egluro’r rheoliadau.  
 
Yn gywir, 

 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 
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