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Prif bwyntiau'r cyfarfod  

  

1. Pwyntiau'r Dirprwy Weinidog:  

~ Croesawodd y DW bawb i'r cyfarfod a rhoddodd adborth o'i gyfarfod diweddar â 

Gweinidogion Twristiaeth y DU/Gweinyddiaethau Datganoledig. Roedd y gydberthynas 

rhwng y DU a'r gwledydd eraill mewn perthynas â thwristiaeth yn gydweithredol gyda 

dealltwriaeth dda o anghenion ac, yn benodol, bryderon y sector ledled y 4 gwlad, gan 

gynnwys mesurau cymorth hirdymor, trafodaeth am bellter cymdeithasol o 2m yn erbyn 1m a 

manylion am newidiadau i'r cynllun ffyrlo.  Roedd y ddealltwriaeth o bryderon cyffredin yn 

cynyddu a oedd yn helpu i atgyfnerthu sefyllfa Cymru.  

  

2. Diweddariadau:  

~ Rhoddodd Jason Thomas y wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am yr adroddiadau yn y 

cyfryngau y bore hwnnw yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog am yr adolygiad 21 diwrnod. 

 Roedd y cyfryngau yn dilyn newid yn y neges o “aros gartref” i “aros yn eich ardal leol” 

(radiws o 5 milltir).  Rhoddodd y grŵp lawer o bwysau ar yr hyn a fyddai'n cael ei ddweud am 

Dwristiaeth a nododd JT, gan fod agor llety heb gyfleusterau a rennir yn y parth oren, na 

fyddai hyn yn cael ei gynnwys yng nghyhoeddiad heddiw. Roedd yn bwysig parhau â'r 

gwaith o baratoi canllawiau/protocolau a pharhau i gydweithio fel y byddai'r diwydiant yn 

barod amdani pan fyddai'n briodol.  

~ Rhoddodd JT adborth o'r fforymau rhanbarthol lle roedd galw cryf i ddyddiadau gael eu 

cynnwys yn y map ffordd. Nid oedd safbwynt Llywodraeth Cymru o ran peidio â rhoi 

dyddiadau wedi newid a byddai'r holl benderfyniadau'n parhau i gael eu gwneud ar sail 

iechyd y cyhoedd. Roedd y gweinidog yn cefnogi hyn.   

Gofynnodd JT am sylwadau ar unrhyw bryderon – fe'u rhannwyd fel a ganlyn:  

~ Byddai angen i Stephen Jones adael y cyfarfod yn gynnar ond roedd am ddweud bod 

awdurdodau lleol yn cefnogi'r canllawiau arfaethedig ac yn gweithio gyda'r sector, ond roedd 

meddwl am unrhyw ymwelwyr yn dychwelyd yn peri pryder difrifol i lawer o gymunedau lleol 

o hyd.  Nododd RH fod hyn wedi cael ei adlewyrchu'n gryf iawn yn ei drafodaethau ag 

Arweinwyr a Phrif Swyddogion Gweithredol awdurdodau lleol yn ystod yr wythnos ddiwethaf, 
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yn enwedig mewn awdurdodau yng ngorllewin y wlad sy'n cynnwys llawer o'n cyrchfannau 

twristiaeth allweddol mwyaf poblogaidd.  Ni ddylid diystyru pa mor gryf y mae pobl yn teimlo 

yn yr ardaloedd hynny ac roedd angen cynnal trafodaethau brys er mwyn hwyluso prosesau 

i dwristiaid ddychwelyd yn ddiogel y tymor hwn. Byddai diweddariad SJ yn cael ei 

ddosbarthu gyda'r cofnodion.  

~ Dywedodd Dave Chapman fod pryder sylweddol os byddai twristiaid yn cael caniatâd i 

ddychwelyd i wledydd eraill y DU yn gynharach na Chymru, a bod y sector yn gwneud yn 

dda yn y gwledydd hyn, yna ni fyddai'r Canghellor yn credu bod angen parhau i gefnogi'r 

sector. Byddai hyn yn cael effaith ddinistriol ar y sector ac ar gyflogaeth ledled Cymru o 

ystyried rôl Twristiaeth fel sector Sylfaen.  Roedd yn deall pryderon cymunedau yn llwyr ond 

byddai llawer o'r cymunedau hynny yn dwyn pwysau'r colledion swyddi posibl a byddai 

effeithiau ar y gymuned ehangach hefyd, er enghraifft os mai'r arlwy twristiaeth oedd sylfaen 

rhai trefi a phentrefi.    

~ Dywedodd JT fod y 3 wythnos nesaf yn hanfodol a byddai angen inni fod yn barod a 

sicrhau bod ein canllawiau'n barod pan benderfynwyd bod yr amodau'n addas ar gyfer 

ailagor.   

~ Dywedodd DC fod canlyniadau'r arolygon diweddaraf wedi cadarnhau bod y sector cyfan 

yn dioddef – nododd os byddai'r pellter 2m yn parhau yna gallai'r sector lletygarwch ailagor 

ar gapasiti o 30% er mwyn cadw pobl yn ddiogel.  Os byddai'n newid i 1m yna gallent 

weithredu ar gapasiti o 70-75% a fyddai'n gwneud byd o wahaniaeth i fusnesau. Dywedodd 

JT fod y math hwn o fanylion dadansoddol yn hynod werthfawr a gofynnodd am gopi. 

Ychwanegodd y DW ei fod ar ddeall fod Gweriniaeth Iwerddon yn ystyried lleihau'r pellter i 

1m a bod y mater wedi cael ei godi gyda Llywodraeth y DU ond bod yn rhaid i unrhyw 

benderfyniad fod yn seiliedig ar wyddoniaeth.  

~ Cyfleodd Ian Edwards y safbwyntiau cryf roedd yn eu clywed gan y diwydiant yng 

Nghymru a oedd o'r farn bod peidio â chynnwys dyddiadau yn y map ffordd yn annerbyniol, 

yn enwedig gan ei fod ar ddeall bod Lloegr yn gweithio tuag at 4 Gorffennaf a'r Alban yn 

ystyried 9 Gorffennaf o bosibl. Rhannodd IE y dyhead i sicrhau bod y sector yn ailagor yn 

ddiogel pan fyddai'r wyddoniaeth yn caniatáu hynny, ond roedd angen gobaith ar y diwydiant 

a rhywbeth i weithio tuag ato ac os na fyddai'r dyddiadau'n gweithio yna dyna ni, ond roedd 

angen i fusnesau allu cynllunio, rhagweld a rheoli. Angen cydraddoldeb ledled y gwledydd 

ac o fewn Cymru. Nododd y DW fod y ffigur R yng Nghymru yn hofran yn ansicr rhwng 0.7 a 

0.9 felly nid oedd llawer o le i symud ar hyn o bryd.  Roedd aelodau'r grŵp yn cydnabod 

hynny, ond gwnaethant nodi bod y sefyllfa'n debyg yn Lloegr a bod dyddiad targed yno, ac 

roedd yn rhesymol disgwyl y byddem yn cydsymud â gwledydd eraill y DU.  

~ Dywedodd JT fod y cyfarfodydd fforwm diweddar  wedi adlewyrchu'r safbwynt hwn a'u bod 

yn gwybod am y materion hyn ac yn eu deall a nodwyd yr amheuon sylweddol.  

~ Ategodd Rob Holt ei bod yn hanfodol bod cymunedau lleol a'r diwydiant twristiaeth yn 

cydweithio. Roedd pryderon gwirioneddol am y golygfeydd yn Lloegr ac roedd cael cynllun 

adfer wedi'i reoli yn hollbwysig. Neges allweddol arall gan y diwydiant oedd mai'r peth 

gwaethaf a allai ddigwydd oedd y byddai'r sector Twristiaeth yn ailagor a'i fod wedyn yn 

gorfod cau eto oherwydd cynnydd yn y gyfradd R, byddai hyn yn costio mwy i fusnesau a 

byddai bron yn anochel y byddent yn colli gweddill yr haf.  

~ Roedd IE yn deall hyn ond dywedodd fod busnesau'n dioddef – heb dymor yr haf a/neu 

gymorth yn y tymor hwy, ni fyddai'r rhan fwyaf yn goroesi. Roedd am i'r diwydiant 

lletygarwch ledled Cymru oroesi ond roedd mewn dyfroedd dyfnion ar hyn o bryd.  

~ Roedd holl aelodau'r grŵp yn cefnogi'r cais am ddyddiadau targed, gan alw ar y DW a'r 

swyddogion i gyfleu'r pryderon i Lywodraeth Cymru.  

~ Dywedodd Michael Bewick fod yr adborth o'r gogledd yn cytuno bod y diwydiant yn ddig 

am y “diffyg dyddiadau” ac yn galw amdanynt.  Dywedodd MB hefyd fod rhai pobl yn teimlo 

nad oedd awdurdodau lleol o reidrwydd yn adlewyrchu barn cymunedau ar lawr gwlad lle 

roedd twristiaeth yn hanfodol er llesiant y gymuned; roeddent yn ymateb gydag ofn yn 
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hytrach na negeseuon cadarnhaol. Nid oedd y cydbwysedd yn gywir. Nododd MB hefyd ei 

fod wedi cael llawer o sylwadau yn y gogledd gan atyniadau anifeiliaid mewn perthynas â 

chyllid.  Roedd RH yn ymwybodol o'r pryderon ac yn gwybod bod nifer o atyniadau anifeiliaid 

ledled Cymru wedi cyflwyno ceisiadau llwyddiannus i'r Gronfa Cadernid Economaidd.  Fodd 

bynnag, roedd rhagor o drafodaethau'n cael eu cynnal â chydweithwyr ym maes 

milfeddygaeth yr wythnos ganlynol.  

~ Roedd Steve Hughson, Philippa George a Paula Ellis oll yn cefnogi'r cais am 

ddyddiadau o'u safbwyntiau Rhanbarthol.  Eglurodd Paula fod llawer yn y diwydiant yn y de-

orllewin wedi codi'r mater gyda hi yn y Fforwm a'r tu allan iddo.       

~ Cytunodd Anthony Rosser â'r pwyntiau a wnaed a chyfeiriodd at 7 gwesty yn Llandudno 

a oedd yn cau eu drysau, ac eraill yn ystyried gwneud yr un peth. Roedd AR yn credu y 

byddai hyn yn digwydd ledled Cymru os na fyddem yn cael tymor yr haf a/neu gymorth 

hirdymor yng Nghymru ac ar lefel y DU.  

~ Roedd Andrew Campbell hefyd yn cefnogi geiriau IE a dywedodd fod rhwystredigaeth yn 

cynyddu ymhlith aelodau Cynghrair Twristiaeth Cymru a oedd hefyd yn cefnogi'r cais am 

ddyddiadau.  Roedd yr aelodau hefyd wedi bod yn gofyn am gyfnod rhybudd hwy gan fod 

angen mwy na thair wythnos ar rai busnesau.  Roedd angen gobaith ac ymddiriedaeth ar 

fusnesau a byddai cynnwys dyddiadau yn helpu gydag iechyd meddwl, cyfeiriad a gobaith 

perchenogion busnesau.   

~ Aeth AC ymlaen i ddweud, yn sgil ymgysylltu â chymunedau, y byddai Wythnos Twristiaeth 

Cymru (y disgwylir iddi gael ei chynnal ddiwedd mis Mehefin) yn gyfle da i leddfu ofnau 

cymunedau a gofynnodd i'w gydweithwyr helpu gyda negeseuon a chymorth yn hyn o beth.  

~ Dywedodd Sean Taylor fod naws y drafodaeth wedi newid heddiw ac mai 'goroesi' yw'r 

gair allweddol.  Roedd ST yn ymwybodol o'r holl rybuddion a'r rhaff dynn roeddem yn 

cerdded arni, ond nid oedd busnesau tebyg yn Lloegr yn dioddef, hynny yw, roeddent yn 

wynebu heriau tebyg gyda chymunedau, ond byddent ar agor erbyn 4 Gorffennaf. Tebygol 

iawn y byddem yn colli busnes i Loegr. Gallai oddeutu 400 o'i weithwyr golli eu swyddi os na 

fyddai busnesau'n agor ym mis Gorffennaf neu ym mis Awst.  Byddai angen i fusnesau 

ailadeiladu o'r dechrau os na fyddai hyn yn digwydd. Roedd Cymru ar ei hôl hi. Pwysleisiodd 

bwysigrwydd staff yn y cyd-destun hwn – cadw staff yn ddiogel a staff yn gweithredu fel 

eiriolwyr yn y gymuned leol.  

- Nododd Dave Chapman fod llawer o'i aelodau yn pwyso am 6 wythnos o rybudd yn 

hytrach na 3. Dywedodd RH ei bod yn debygol y byddent yn cael o leiaf 3 wythnos o rybudd 

a bod rhai busnesau'n credu y byddai hyn yn ddigon ond efallai y byddai angen i rai eraill 

gymryd mwy o amser.     

- Roedd pawb yn gytûn mai'r rheolau cadw pellter cymdeithasol fyddai'r ffactor 

allweddol a fyddai'n pennu a allai busnesau agor o gwbl o ran hyfywedd masnachol.  

   

~ Gofynnodd JT y cwestiwn canlynol: os nodir yn yr adolygiad 3 wythnos nesaf fod y parth 

oren ar y gorwel ac y gallai busnesau hunanddarpar a llety heb gyfleusterau a rennir baratoi 

i ailagor gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol, gan olygu ein bod yn cydsymud â 

gwledydd eraill y DU, a fyddai hyn yn mynd i'r afael â phryderon y diwydiant? Cytunwyd y 

byddai hyn yn helpu gan y byddai'n rhoi rhywfaint o ymddiriedaeth ychwanegol i'r sector.  

~ Dywedodd y DW ei fod yn clywed hyn yn gwbl glir ac y byddai'r teimladau cryfion yn hyn o 

beth yn cael eu bwydo'n ôl.  Dywedodd y DW ei fod yn cyfarfod â'r Prif Weinidog yn ddyddiol 

ac y byddai'n rhoi diweddariad llawn iddo ef a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol am ba mor gryf roedd pobl yn teimlo yn y cyfarfod hwn.  Nododd aelodau'r 

grŵp eu bod yn hyderus y byddai'r DW yn gwneud hyn ac mai dyna pam eu bod wedi cyfleu 

eu pwyntiau mor gadarn.  

  

~ Nodwyd pa mor bwysig yw gweithio gyda chynrychiolwyr cymunedau lleol dros y 3-6 

wythnos nesaf a byddai RH yn cyfleu'r safbwyntiau i Stephen Jones ac awgrym JT i wahodd 
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Prif Swyddogion Gweithredol rhai o'r awdurdodau lleol i gyfarfod er mwyn trafod gwaith 

ymgysylltu â chymunedau.  

  

Pwyntiau eraill:  

~ Yn ogystal, roedd Cynghrair Twristiaeth Cymru a'r Gymdeithas Tai Hanesyddol wedi 

ysgrifennu at y DW am rai o'r pwyntiau hyn. Dywedodd JT, yn debyg i gyrsiau golff, nad 

oedd parciau a gerddi wedi cael gorchymyn i gau, ond byddai'n cadarnhau hynny.    

~ Cododd AR y rheol 5 milltir a oedd wedi cael ei thrafod yn y cyfryngau a sut y byddai'n cael 

ei rhoi ar waith.  Roedd y siop agosaf at Lyn Efyrnwy 9 milltir i ffwrdd. Dywedodd y DW fod 

“lleol” mewn rhai rhannau o Gymru yn wahanol iawn i'r ystyr bwriadedig.  Dywedodd RH y 

byddai canllawiau'n cyd-fynd â'r rheolau newydd.  

~ Cyflwynodd Steve Hughson yr holl bwyntiau ym mhapur y Canolbarth a oedd wedi cael ei 

ddosbarthu. Gofynnodd hefyd a allai Croeso Cymru gynnig cymorth gyda phecynnau 

cymorth marchnata er mwyn helpu gyda negeseuon canolog.  

  

3. Canllawiau ar Brotocolau:  

~ Diolchodd JT i bawb am helpu gyda'r canllawiau a ddosbarthwyd, y bu UKH a Chynghrair 

Twristiaeth Cymru yn arwain y gwaith o'u datblygu.  Roedd cyfarfodydd yn mynd rhagddynt o 

hyd rhwng UKH, Cynghrair Twristiaeth Cymru a Croeso Cymru a byddai angen ymgynghori 

â'r diwydiant drwy'r fforymau gan ddefnyddio gweminarau.    

  

~ Gofynnodd JT i'r grŵp ystyried y dogfennau a nodi unrhyw fylchau cyn gynted â phosibl.  

Dywedodd JT fod cydweithwyr ym maes treftadaeth ddiwylliannol hefyd yn datblygu 

canllawiau a bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn arwain y canllawiau awyr agored. Roedd y 

gwaith wedi pwysleisio natur drawsbynciol y sector ac roedd swyddogion Twristiaeth yn 

gwneud popeth y gallent i fwydo i mewn i gymaint o'r gwaith â phosibl – e.e. sŵau – ond os 

oedd gan unrhyw un sylwadau penodol, dylent roi gwybod inni.  

  

~ Dywedodd DC fod y gwaith o lunio'r canllawiau manwl yn mynd yn dda – roedd angen 

cynnwys canllawiau cyffredinol gan Lywodraeth Cymru ar iechyd y cyhoedd a phrosesau er 

mwyn i staff ddychwelyd yn ddiogel, a byddai'r diwydiant yn llywio ei hun ar asesiadau risg. 

Byddai Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn rhoi'r canllawiau ar waith.  Roedd CLlLC am 

iddynt fod yn gadarnhaol a chynnig cyngor yn hytrach na gorfodi – byddai disgwyliad y 

byddai'r diwydiant yn ymddwyn yn gyfrifol ac yn dilyn arferion gorau.  

~ Roedd AC yn cefnogi sylwadau DC a dywedodd fod y canllawiau ar gyfer llety 

hunanddarpar bron yn barod ac roedd Croeso Cymru wedi rhoi adborth da.  Roedd 

Cynghrair Twristiaeth Cymru yn falch ei bod wedi cyrraedd y pwynt hwn a'i bod wedi gwneud 

cyfraniad da.  

  

~ Roedd y tasgluoedd ar waith ac roedd Sean Taylor a Rob Holt yn rhan o dasglu'r economi 

ymwelwyr. Roedd Lloegr yn bwriadu cyhoeddi ei chanllawiau ar 13 Mehefin h.y. 3 wythnos 

cyn 4 Gorffennaf.  

~ Rhoddodd RH ddiweddariad am y safon “Barod Amdani” (y nod barcud fel yr oedd).  

Roedd RH wedi cael sawl cyfarfod â'r sefydliadau “Visit” eraill am hyn drwy'r wythnos. 

Roeddent yn aros am fanylion y costau a gobeithiwyd y byddai rhagor o fanylion i'w rhannu 

â'r diwydiant yr wythnos nesaf.   

~ Diolchodd JT i bawb am y canllawiau a nododd y byddai sicrhau eu bod mor barod â 

phosibl yn cyflwyno'r achos i'r sector – gallem ddweud yn hyderus fod y diwydiant yn barod i 

ailagor.   

  

~ Rhoddodd Philippa George ddiweddariad pellach o fforwm y de-ddwyrain gan bwysleisio 

eto'r cais am ddyddiadau. Nododd hefyd ei bod yn bwysig gweithio gydag awdurdodau lleol 
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ar yr holl faterion cynllunio yr oedd angen mynd i'r afael â nhw'n gynnar. Dywedodd RH fod 

trafodaethau'n parhau â CLlLC yn ymwneud â gwaith cynllunio er mwyn agor Parciau 

Gwyliau am fwy o amser, cau ffyrdd ar gyfer bwytai ac ati.  

  

~ Pwysleisiodd Paula Ellis fod y de-orllewin yn bryderus am y diffyg dyddiadau yn y cynllun 

hefyd. Un o'r cwestiynau allweddol roedd busnesau'n ei ofyn iddi oedd ystyried a ddylent 

wneud cais am ail gam y Gronfa Cadernid Economaidd, roedd yn cael ymholiadau gan bobl 

nad oeddent wedi clywed canlyniad eu ceisiadau am y cam cyntaf. Dywedodd RM y byddai 

Cam 1 wedi'i gwblhau'n llawn cyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am Gam 2 ac y dylai 

busnesau wneud cais beth bynnag. Gofynnodd PE i'r gwahaniaeth clir hwn gael ei egluro yn 

y cofnodion ac yn y cylchlythyr nesaf. Dywedodd RM nad oedd rhai busnesau wedi ymateb 

eto i gadarnhau eu bod yn derbyn. Byddai gwiriwr cymhwysedd Cam 2 y Gronfa yn mynd yn 

fyw ar 8 Mehefin a byddai'n rhaid cyflwyno ceisiadau llawn erbyn 29 Mehefin. Ychwanegodd 

RH y byddai'r gronfa awdurdodau lleol yn cau ar 30 Mehefin. Roeddem yn parhau i adrodd 

am unrhyw fylchau, ond nid oedd modd llenwi pob un ohonynt.   

~ Gofynnodd PE am sicrwydd y byddai'r canllawiau, pan fyddent ar gael, yn rhywbeth y 

gallent ei ddefnyddio. Yn ogystal, cododd PE y camsyniad fod yn rhaid caniatáu 72 awr 

rhwng ymwelwyr gwahanol mewn llety hunanddarpar – dim ond pan roedd COVID-19 wedi'i 

nodi mewn eiddo yr oedd angen gwneud hyn ac nid oedd yn ofyniad o ddydd i ddydd.  

Roedd angen tynnu sylw at y broblem hon a chyfleu'r gwirionedd yn well.   

~ Gofynnodd PE am ddiweddariad ar y bwlch sgiliau hefyd gan fod llawer o bobl yn newid 

galwedigaeth er mwyn ymuno â diwydiannau eraill. Roedd RH yn gobeithio trefnu cyfarfod 

partneriaeth sgiliau yn fuan.  

~ Roedd PE hefyd yn awyddus i wybod pa gymorth y gallai Llywodraeth Cymru ac eraill ei 

gynnig ar gyfer gŵyl y banc ar Ddydd Gŵyl Dewi er mwyn paratoi llwyfan cysylltiadau 

cyhoeddus i lansio tymor 2021 cyn gynted â phosibl.  

~ Pwysleisiodd PE fod rôl y cadeirydd yn weithgar iawn erbyn hyn a gofynnodd i'r 

Cadeiryddion gael gwybod am unrhyw ohebiaeth allweddol â rhanddeiliaid yn eu hardal. 

Dywedodd y DW fod PE yn gydweithiwr gwerthfawr a bod rôl cadeiryddion y Fforymau yn 

hollbwysig, a nododd fod yr adborth gan y fforymau a'r rhanddeiliaid eraill sy'n rhan o'r grŵp 

yn hanfodol wrth lywio penderfyniadau.    

~ Mewn perthynas â'r Gronfa Cadernid Economaidd, nododd AR fod telerau ac amodau'r 

grant yn llym o ran cadw swyddi a bod hyn yn bryder.  Roedd RM yn deall y pryder ond 

roedd angen cael cydbwysedd; roedd angen diogelu cyllid cyhoeddus ac roedd angen cael 

dull gweithredu synhwyrol ar gyfer achub busnesau yn y tymor canolig i'r hirdymor.   

  

Diolchodd y DW a JT i bawb am y drafodaeth heriol ond adeiladol, ac am eu mewnbwn 

parhaus.   

  

4. Cyfarfod nesaf: 5 Mehefin at 10:30am. Gofynnwyd i'r aelodau anfon diweddariadau 

ysgrifenedig erbyn 5pm ddydd Iau, 4 Mehefin.  

  

  

Alyson Burke  

30 Mai 2020  


