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16 Tachwedd 2020 

Eich cyf/Your ref P-05-1027 
Ein cyf/Our ref DET/03036/20 

Janet Finch-Saunders AS
Cadeirydd, y Pwyllgor 
Deisebau

 

Annwyl Janet, 

Diolch am eich gohebiaeth, ynghylch deiseb P-05-1027 i ganiatáu i glybiau pêl-droed 
domestig chwarae gemau cyfeillgar.   

Rwy’n ymddiheuro am yr oedi wrth ymateb i’ch ymholiad.  Rydym wedi derbyn llawer iawn o 
ohebiaeth yn ystod y cyfyngiadau symud ar amrywiol bynciau.   

Daw y mesurau coronafeirws cenedlaethol newydd i rym o’r 9 Tachwedd fydd yn caniatáu i 
haenau ychwanegol o athletwyr a thimau ddychwelyd i gystadlaethau neu gemau 
cystadleuol.  Mae Chwaraeon Cymru wedi cael y cyfrifoldeb o ystyried ychwanegiadau 
pellach i’r dynodiad elitaidd, i alluogi rhagor o chwaraeon timau gael eu chwarae yn yr awyr 
agored ble y mae cyfyngu i 30 person yn amharu ar hyn.  Caiff hyn ei wneud fesul cam fydd 
yn cael ei reoli, a dim ond pan fydd canllawiau clir gan gyrff rheoli chwaraeon i warchod 
pawb fydd yn cymryd rhan.   

Cafodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ei gwahodd i gyflwyno eu cynigion ar gyfer isafswm y 
chwaraewyr fyddai eu hangen er mwyn i bêl-droed cystadleuol ddychwelyd, a’u cynlluniau 
ar gyfer pa dimau neu gynghreiriau fydd yn dychwelyd a phryd.   

Mae’n bwysig tynnu sylw at y ffaith, er ein bod yn ceisio caniatáu i ragor o chwaraeon tîm 
awyr agored ail-ddechrau chwarae, mae’n rhaid rheoli hyn fesul cam i sicrhau ein bod yn ei 
wneud yn ddiogel ac i liniaru unrhyw risg o ran lledaeniad y feirws.   

Rydych yn gofyn am yr wyddoniaeth sydd y tu ôl i weithredu’r mesurau hyn.  Mae’r Gell 
Cyngor Technegol yn cydlynnu cyngor gwyddonol a thechnegol i gefnogi y rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau o fewn Llywodraeth Cymru yn ystod argyfyngau megis y pandemig 
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presennol ac i sicrhau bod Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru yn derbyn yr 
wybodaeth wyddonol a thechnegol ddiweddaraf cyn gynted â phosibl sy’n gysylltiedig â’r 
feirws, sy’n cael ei gyhoeddi’n wythnosol yma:   
https://llyw.cymru/y-gell-cyngor-technegol-crynodeb-or-cyngor-16-hydref-2020 
 
O ran y sefyllfa gyda cynnal digwyddiadau chwaraeon, gallaf gadarnhau bod fy swyddogion 
yn trafod yn rheolaidd gyda’r FAW ar y problemau sy’n wynebu’r sector.  Hefyd, mae grŵp 
rhanddeiliaid yn cynnwys sefydliadau o fyd chwaraeon, y celfyddydau a digwyddiadau eraill 
yn dod at ei gilydd, a byddant yn parhau i roi cyngor ar sut y gallwn ddod â gwylwyr i 
ddigwyddiadau yn ddiogel ac yn ofalus – ond dim ond pan fydd yn ddiogel i wneud hynny.  
Ni allwn roi dyddiad i hyn eto, fodd bynnag rydym yn parhau i fonitro’r wyddoniaeth a’r 
tueddiadau.  Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa iechyd gyhoeddus bresennol, bu’n rhaid oedi 
gyda cam nesaf y Digwyddiadau Profi – mae hyn hefyd yn wir yng ngweddill y DU.  Nid 
ydym yn disgwyl i ddigwyddiadau profi ail-ddechrau tan fis Chwefror 2021, ond byddwn yn 
parhau i edrych ar y sefyllfa.    
 
Mae Llywodraeth Cymru yn sylweddoli yr anawsterau y mae nifer o’n clybiau a’n 
sefydliadau chwaraeon yn eu hwynebu nawr, a dyma pam ein bod wedi darparu pecyn 
cymorth ariannol sylweddol gwerth £14 miliwn drwy Chwaraeon Cymru, ac mae’r 
trafodaethau’n parhau hefyd am gyllid ychwanegol ar gyfer ein timau haen 1 a 2 drwy’r 
loteri.    
 
Rwy’n gobeithio y bydd hyn yn egluro’r sefyllfa bresennol.    
 
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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