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Prif bwyntiau'r cyfarfod  

  

1. Pwyntiau'r Dirprwy Weinidog:  

Croesawodd y DW bawb a sicrhaodd y grŵp fod y Prif Weinidog yn cydnabod pwysigrwydd y 

portffolio Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn llwyr yn ei drafodaethau parhaus ag ef. 

Roedd cydberthnasau â Gweinidogion Twristiaeth y DU a'r Awdurdodau Datganoledig yn 

parhau i fynd yn dda.  

  

2. Crynodeb o'r wythnos:  

Jason Thomas – Bu'n wythnos brysur a heriol arall. Diolchodd JT i Gynghrair Twristiaeth 

Cymru, UKHC ac eraill am eu gwaith ar y canllawiau.  Roedd Llywodraeth Cymru wedi 

ystyried canllawiau'r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 

yn ofalus er mwyn creu fersiwn benodol i Gymru, a byddem yn ymgynghori ar y ddwy set o 

ganllawiau ac yn llunio fersiynau terfynol ohonynt. Dywedodd JT hefyd y byddai'n amlinellu'r 

hyn y byddai angen ei wneud er mwyn paratoi ar gyfer yr adolygiad 21 diwrnod nesaf.  

  

Rob Holt – Ymhelaethodd RH ar ganllawiau'r sector y bwriadwyd iddynt gael eu defnyddio i 

ddangos bod llety yn y parth oren yn barod i ailagor. Roedd y canllawiau'n cynnwys llety 

hunanddarpar ac 8 is-sector ehangach.  Roedd y canllawiau'n benodol ac yn fanwl a hyd yn 

oed yn cynnwys canllawiau ar eco-gemegion.  Nid oedd y canllawiau'n cynnwys dyddiadau, 

ond byddai'r rhain yn cael eu hystyried mewn adolygiadau 21 diwrnod yn y dyfodol.   

  

Diolchodd Andrew Campbell a Dave Chapman am y cyfarfodydd cadarnhaol a hwyluswyd 

gan Lywodraeth Cymru hefyd ac am fewnbwn pawb i'r canllawiau amrywiol.  Ychwanegodd 

RH ei fod ef a Lucy von Weber wedi bod yn gweithio ar y canllawiau cyffredinol a 

ddosbarthwyd i'r grŵp y bore hwnnw hefyd ac y byddent yn cael eu hanfon i CLlLC, 

Undebau Llafur ac at gydweithwyr Iechyd y Cyhoedd, ar ôl i'r grŵp wneud unrhyw sylwadau. 

Byddent hefyd yn cael eu rhannu â chynrychiolwyr y diwydiant ac awdurdodau lleol mewn 
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gweminar yr wythnos ganlynol.  Roedd y canllawiau'n dangos yn glir fod y diwydiant yn 

paratoi i ailagor yn ddiogel, pan fyddai'r agenda iechyd y cyhoedd yn caniatáu, a hynny drwy 

ymgynghori â chymunedau lleol.  

  

Roedd swyddogion y DW a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn cyfarfod 

â'r Prif Weinidog ddydd Mawrth. Roedd y swyddogion hefyd yn cyfarfod â'u swyddogion 

cyfatebol mewn awdurdodau lleol gan gynnwys CLlLC, Sir Benfro, Ceredigion, Gwynedd ac 

Ynys Môn er mwyn trafod pryderon cymunedau o ran ymwelwyr a'r posibilrwydd o golli 

swyddi yn y sector ar raddfa fawr. Er enghraifft, nodwyd bod Ceredigion yn datblygu ei 

ganllawiau ei hun ac yn ymdrin â'r sefyllfa fel “addasiad busnes” yn hytrach nag adferiad a 

byddai angen i Lywodraeth Cymru weithio gyda'r awdurdod er mwyn cydlynu popeth.  

Nododd JT fod gan y diwydiant rôl bwysig i'w chwarae wrth gyfathrebu â'r cymunedau lleol 

roedd yn gweithredu ynddynt a lle roedd ei staff yn byw ac yn gweithio.    

  

3. Diweddariadau  

  

Cydnabu JT fod y canllawiau ar y trywydd cywir a'u bod o ansawdd a safon a fyddai'n 

ymdopi â phrosesau craffu. Cyfeiriodd JT at yr adolygiadau 21 diwrnod a pha gyfres o 

gamau gweithredu a gymerwyd ar gyfer pob un ohonynt ar gyfer pob sector yng Nghymru a 

pha mor bwysig oedd parhau â gwaith ymgysylltu da â'r sector twristiaeth fel y gallai'r 

wybodaeth gael ei bwydo i mewn i adolygiadau.   Roedd JT yn ymwybodol bod dyddiadau ar 

gyfer llacio cyfyngiadau wedi cael eu cyhoeddi mewn mannau eraill ac roedd yn deall 

dyhead y diwydiant i geisio cydsymud â gweddill y DU cyn belled ag y bo'n bosibl. Ategodd 

sawl aelod o'r grŵp bwysigrwydd y pwynt hwn a'r anfantais ddifrifol y gallai Cymru ei 

hwynebu, ac y mae eisoes yn ei hwynebu mewn rhai achosion, os bydd yn agor gryn dipyn 

ar ôl dyddiad ailagor arfaethedig Lloegr, sef 4 Gorffennaf, er bod y dyddiad hwnnw i'w 

gadarnhau o hyd yn sgil y gyfradd R.  

  

Cydnabu JT y pryderon a dywedodd fod llawer o waith i'w wneud o hyd yn hyn o beth, ond 

roedd pawb yn gytûn mai'r senario waethaf fyddai agor ac yna orfod cau eto petai problem 

iechyd y cyhoedd.  Cafwyd trafodaeth am y pwyntiau amrywiol yn yr adolygiad 21 diwrnod a 

beth y gallai'r effeithiau amrywiol fod:  

  

~ Dywedodd Ian Edwards fod angen meddwl am iechyd meddwl nawr hefyd ac nid yr 

economi'n unig – roedd yn bryderus am effaith peidio â gweithio ar weithwyr ledled Cymru. 

Roedd rhai yn bryderus nad oedd unrhyw gynlluniau nac awgrym o ddyddiadau. Roedd IE 

yn poeni y byddai pobl yn newid diwydiant. Roedd JT yn ymwybodol o'r dyddiad y byddai'r 

cynllun ffyrlo yn dechrau cael ei leihau'n raddol pan fyddai angen i fusnesau ddechrau 

cyfrannu at gyflogau a'r posibilrwydd go iawn y byddai pobl yn colli eu swyddi ar raddfa fawr. 

Roedd llesiant staff yn allweddol.     

  

~ Ategodd RH yr angen i gyfathrebu â'r holl randdeiliaid er mwyn hwyluso prosesau ailagor 

diogel.   

Cafwyd trafodaeth am ffyrdd posibl o wneud hyn.  

~ Dywedodd Steve Hughson nad oedd un awdurdod lleol yn teimlo ei fod yn rhan o'r sgwrs 

ac felly'n teimlo nad oedd ganddo berchnogaeth.  Cafwyd trafodaeth bellach am lefelau 

gwahanol o sgyrsiau rhwng swyddogion ac uwch-swyddogion, ond roedd trafodaethau'n 

mynd rhagddynt. Dywedodd RH fod cyfarfodydd Llywodraeth Cymru ag awdurdodau lleol yn 

parhau yn gyflym.  

~ Rhoddodd Michael Bewick adborth am gyfarfodydd cadarnhaol â chynrychiolwyr 

cymunedol yng Ngwynedd a Chonwy.  
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~ Roedd Stephen Jones yn fodlon ar y canllawiau.  Ategodd bwysigrwydd materion yn 

ymwneud ag iechyd meddwl – nid llesiant y gweithlu'n unig, ond pobl yn fwy cyffredinol. 

Cyfeiriodd SJ at fesurau amrywiol sy'n cael eu hystyried hefyd, megis siarteri ymddygiad, 

llythyrau agored, modelau, negeseuon penodol ar gyfer pobl sy'n ymweld am y diwrnod.  

Mewn perthynas ag ymgysylltu'n benodol ag awdurdodau lleol, dywedodd SJ y byddai'n 

helpu i hwyluso hyn ac awgrymodd y dylai Llywodraeth Cymru ysgrifennu at CLlLC er mwyn 

sicrhau yr ymgynghorir ar y pwnc yn ffurfiol ledled Cymru.  Cydnabu JT hyn a dywedodd y 

byddai Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu.   

~ Dywedodd Andrew Campbell fod aelodau Cynghrair Twristiaeth Cymru wedi codi'r pwynt 

yr hoffent weld y Prif Weinidog yn siarad mwy am fanteision twristiaeth a gofynnodd i'r DW 

ddylanwadu ar hyn. Dadleuodd JT fod hyn yn cael ei wneud yn gyson ac nid gan y Prif 

Weinidog yn unig, a rhoddodd enghreifftiau pan gyfeiriodd Gweinidog yr Economi a'r 

Gweinidog Cyllid at y diwydiant. Dywedodd AC hefyd y byddai'n ddefnyddiol petai llai o 

sylw'n cael ei roi yn y cyfryngau at yr heddlu'n stopio pobl sy'n teithio dros y ffin gan fod hyn 

yn cythruddo cymunedau. Nododd SH nad dim ond y rhai a oedd yn teithio o bell oedd yn 

torri'r rheolau.  

  

4.  Canllawiau cyffredinol/diweddariadau eraill gan y Sector  

  

Cyflwynodd Lucy von Weber y canllawiau cyffredinol a luniwyd gan esbonio y defnyddiwyd 

canllawiau'r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon fel sail 

gan fod y strwythur yn gadarn ac yn gyson, a'u bod wedi'u teilwra er mwyn creu dogfen 

benodol i Gymru. Byddai'r canllawiau hyn yn destun ymgynghoriad ehangach ond, yn gyntaf, 

gofynnwyd am sylwadau'r grŵp y gellid eu rhannu nawr, drwy e-bost neu mewn sgyrsiau ar 

wahân dros y dyddiau nesaf. Y bwriad oedd cyhoeddi'r canllawiau mewn wythnos.  

Rhannwyd y sylwadau canlynol:  

~ IE: roedd hon yn ddogfen dda.  Nid oedd yn gyfyngol, ond roedd angen ystyried 

datganiadau megis “gweithiwch gartref os oes modd” – roedd natur y diwydiant yn golygu na 

allai gweithwyr weithio gartref ar y cyfan.  

~ AR: a ellid cynnwys templedi ar gyfer asesiadau risg? Dywedodd AC y byddai'r rhain yn y 

canllawiau ar brotocolau.  

~ Philippa George: gofynnodd eto am eglurder ynghylch y bwlch 72 awr rhwng ymwelwyr 

dros nos mewn llety; dywedodd RH eu bod wedi cael negeseuon cymysglyd, ond byddai hyn 

yn cael ei gwmpasu yn y canllawiau ar gyfer llety hunanddarpar.  Roedd PG o'r farn bod y 

canllawiau'n ddefnyddiol ac y byddai angen i fusnesau wneud eu hasesiadau risg, ond 

byddai angen cymorth arnynt.  Nododd PG yr angen am arwyddion diogelwch/arwyddion 

gwybodaeth hefyd. Dywedodd RH fod y tîm wedi bod yn gweithio drwy'r wythnos gyda'r 

sefydliadau 'Visit' eraill ar y safon “Barod Amdani” arfaethedig ar gyfer y diwydiant; roedd 

angen rhagor o fanylion ond roedd yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y 

Cyfryngau a Chwaraeon yn cyflwyno'r achos dros gyllid i'r Trysorlys. Byddem wedyn yn 

siarad â'n Gweinidogion a, gyda lwc, byddai gennym ragor o fanylion erbyn y cyfarfod nesaf. 

Roedd gan PG rai cwestiynau manwl eraill a chytunodd eu bwydo i mewn.   

~ Roedd Paula Ellis wedi cael llawer o gwestiynau gan Folly Farm a'r Bug Farm, yn enwedig 

o ystyried yr hyn a oedd yn digwydd yn Sŵ Caer. Roedd angen i bobl gael gwybod pryd y 

byddent yn agor ac roeddent hyd yn oed yn fwy awyddus erbyn hyn gan fod mannau 

manwerthu nad ydynt yn hanfodol wedi cael caniatâd i agor - roedd PE yn cael cwestiynau 

di-baid am ddyddiadau ac ati. 

~ Roedd Bluestone yn creu siarter ymwelwyr fel rhan o fesurau Diogelwch Sir Benfro ar 

gyfer COVID-19. Cafwyd cais i sioeau priodas gael eu hagor. Gofynnodd PE unwaith eto am 

ddiweddariad ar gael gŵyl y banc ychwanegol ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi – byddai hynny'n 

dilyn.  
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~ Gofynnodd PE i RH am ddiweddariad ar y bwlch sgiliau.  Dywedodd RH fod cyfarfod wedi'i 

drefnu wythnos nesaf ac felly byddai'n gallu rhoi diweddariad i'r grŵp ddydd Gwener nesaf.  

  

~ Roedd SH yn cefnogi'r canllawiau drafft gan fod y diffiniadau'n glir ac roeddent yn egluro'r 

broses ar gyfer dychwelyd i “normalrwydd”, a phwysleisiodd fod angen dulliau cyfathrebu 

da. Cyfeiriodd SH at ei ddiweddariad a chyfres o gwestiynau a ddosbarthwyd. Roedd yn 

awyddus i gael ymateb corfforaethol gan Gymru gyfan, nid 22 o awdurdodau lleol gwahanol 

yn gweithredu ar wahân.  

~ Roedd SH wedi cael cwestiynau am y gwahaniaeth rhwng amserlen Cymru a Lloegr a 

beth oedd y cyfiawnhad? Roedd ceisiadau hefyd i ystyried agor eglwysi cadeiriol ac 

eglwysi, lledaenu negeseuon cadarnhaol am gyfraniad Twristiaeth at yr economi, ac 

ymgyrch gan Croeso Cymru yn hysbysu pobl ei bod yn ddiogel iddynt deithio.  

  

Stephen Jones – cyfeiriodd at ddiweddariad CLlLC a oedd wedi’i ddosbarthu. Adfer a 

llacio'r rheolau oedd y prif bwnc trafod erbyn hyn – gwyrdd a chynaliadwy.  Safbwyntiau 

cymysg o ran sut a phryd i lacio'r cyfyngiadau ymhlith aelodau CLlLC – roedd CLlLC am i 

Lywodraeth Cymru arwain ar hyn – byddai'n well gan awdurdodau lleol gael safbwynt clir lle 

mae Llywodraeth Cymru'n arwain y gwaith o lacio’r cyfyngiadau.  

  

~ Michael Bewick – cyfeiriodd at ei ddiweddariad a oedd wedi’i ddosbarthu. Galw am addewid 
i ymwelwyr a rhagor o eglurder o ran pa fusnesau fyddai yn y parth oren – dan do/awyr agored, 
cyfleusterau a rennir ac ati. Gallai hefyd fod yn amser da i ddechrau rhannu negeseuon 
cadarnhaol am y ffordd roedd busnesau'n gweithio i fod yn ddiogel a helpu i ennyn cefnogaeth 
cymunedau.  
~ Gofynnodd IE a oedd diweddariad am y siarter ymwelwyr – dywedodd LvW y byddai'n rhoi 
diweddariad llawn am hyn yn y cyfarfod nesaf.  
Dywedodd Sean Taylor fod atyniadau ar bigau'r drain yn aros am ddyddiadau ailagor hefyd.  
Dywedodd ST y byddai angen i'r cyfyngiad 5 milltir newid hefyd os oedd busnesau twristiaeth 
ac atyniadau am agor yn iawn. Nododd ST hefyd fod Gwynedd yn bryderus am deimladau 
gwrth-dwristiaeth. Dywedodd JT fod y materion hyn yn cael eu trafod mewn cyfarfodydd rhwng 
Llywodraeth Cymru ac Arweinwyr awdurdodau lleol y gogledd. 
~ Gofynnodd AC am gyllid ar gyfer Sefydliadau Marchnata Cyrchfannau a mwy o alw i 

leihau'r pellter cymdeithasol o 2m i 1m.  

~ Roedd AR yn fodlon ar y dogfennau ac yn credu eu bod yn barod. Byddai'r dogfennau'n 

helpu i gefnogi'r agenda dros yr wythnosau nesaf.  

~ Dywedodd DC fod y ddogfen yn gyfannol, yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru.  Myfyriodd 
DC ar yr angen i ofalu am staff ac amdanom ni ein hunain – roedd llesiant yn hanfodol, yn 
enwedig yng nghyd-destun y bygythiad gwirioneddol y gallai pobl golli eu swyddi. Roedd 
angen i'r bartneriaeth gynhyrchiol a chefnogol hon barhau. Roedd y grŵp yn cytuno, a gweithio 
gyda CLlLC hefyd.  
~ Yn ogystal, dywedodd DC, fel yr aelodau eraill, fod pobl yn gweiddi am ddyddiadau agor.  

Dywedodd y DW fod y rhif R yn ansicr o hyd ac na fyddai am weld busnesau twristiaeth yn 

cau eto ar ôl ailagor. 

 Addawodd y DW y byddai'n gwneud popeth y gallai i wneud cynnydd os byddai'r amodau'n 
ffafriol.   
~ Dywedodd JT mai blaenoriaethau Croeso Cymru/Llywodraeth Cymru oedd briffio'r Prif 

Weinidog, parhau i weithio gydag awdurdodau lleol a'r sector a llunio fersiwn derfynol o'r 

canllawiau – byddem yn pwyso a mesur y sefyllfa eto ddydd Gwener nesaf.  

  

5. Cyfarfod nesaf: 12 Mehefin at 10:30am. Gofynnwyd i'r aelodau anfon diweddariadau 

ysgrifenedig erbyn 5pm ddydd Iau, 11 Mehefin.  
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