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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.   
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Eich cyf/Your ref P-05-1076 
Ein cyf/Our ref DET/03208/20 

Janet Finch-Saunders AS 
Cadeirydd, y Pwyllgor Deisebau 

 

Annwyl Janet 

Rydym wedi dechrau’r broses o ganiatáu i theatrau ailagor, gyda chapasiti cyfyngedig. Mae 
canllawiau Llywodraeth Cymru wedi’u diwygio er mwyn caniatáu i theatrau ailagor os caiff y 
defnydd o’r safle ei ddarlledu heb i gynulleidfa fod yn bresennol (boed dros y rhyngrwyd neu 
fel rhan o ddarllediad ar y radio neu’r teledu) neu ar gyfer ymarfer wrth baratoi darllediad o’r 
fath. 

O fewn cyd-destun ehangach iechyd y cyhoedd, mae gofyn i theatrau, neuaddau cyngerdd 
a lleoliadau cerddoriaeth fyw aros ar gau i’r cyhoedd ac mae’n rhaglen digwyddiadau prawf 
wedi’i hatal am y tro. Credwn y bydd theatrau a neuaddau cyngerdd yn agwedd allweddol ar 
ein dull o gynnal digwyddiadau prawf na fydd yn ailddechrau hyd o leiaf fis Chwefror 2021. 
Nid ydym yn disgwyl i ddigwyddiadau, gan gynnwys rhai lle y bydd llawer o bobl yn 
ymgynnull, ailddechrau hyd y Gwanwyn a bydd y Gronfa Adfer Diwylliannol sydd werth 
£63m yn cefnogi’r sector ac yn sicrhau ei gynaliadwyedd hirdymor yn y cyfamser.  

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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