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Prif bwyntiau'r cyfarfod  

  

1. Pwyntiau'r Dirprwy Weinidog:  

Croesawodd y DW bawb a dywedodd wrth y grŵp ei fod wedi cyfarfod â'r Prif Weinidog y 

bore hwnnw a'i fod yn deall effaith ddifrifol y Coronafeirws ar y sector a pha mor gryf y mae 

pobl yn teimlo am y peth. Bydd y Prif Weinidog yn cyfarfod â'r grŵp wythnos nesaf (ar 18 

Mehefin).  

  

2. Crynodeb o'r wythnos:  

Jason Thomas – Cafwyd wythnos brysur a heriol arall, gyda theimladau cryfion am y 

sefyllfa a pheth tensiwn, ond roedd pethau wedi tawelu erbyn hyn.  Sicrhaodd JT y grŵp fod 

economi'r sector twristiaeth yn cael blaenoriaeth gennym a'n bod yn dra ymwybodol o'r 

heriau roedd y sector yn eu hwynebu.  Crynhodd JT ddigwyddiadau'r wythnos o bapur 

newydd The Independent yn rhoi adroddiad anghywir am sylwadau'r Prif Weinidog ynghylch 

tymor yr haf; ymatebion cryf gan bleidiau amrywiol; cyfarfod gyda'r Prif Weinidog am 

dwristiaeth ddydd Mawrth yn bwydo i mewn i'r adolygiad; 

 datganiadau yn y Cyfarfod Llawn gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol a 

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a oedd yn cynnwys twristiaeth, 

lletygarwch a digwyddiadau a chadarnhaodd JT y byddai'r Prif Weinidog yn siarad â'r grŵp 

wythnos nesaf am y camau nesaf ar gyfer y sector o ran llacio cyfyngiadau. 

  

  

3. Paratoi ar gyfer llacio'r cyfyngiadau symud  

Amlinellodd JT senarios amrywiol a allai ddigwydd ar ôl yr adolygiad 21 diwrnod nesaf a gaiff 

ei gynnal ar 18 Mehefin.  Pryd bynnag y byddai'r penderfyniad yn cael ei wneud i lacio'r 

cyfyngiadau symud ar gyfer y sector, byddai'n berthnasol i'r mathau hynny o lety sydd yn y 

parth oren ar y map ffordd h.y. heb gyfleusterau a rennir. Byddai angen rhoi nifer o brosesau 

ar waith, megis llunio fersiynau terfynol o ganllawiau, protocolau a diffiniadau, a byddai 

angen i'r sector roi mesurau cadw pellter cymdeithasol ac ati ar waith a chynnig atebion 

ymarferol i broblemau posibl.  
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Gofynnodd Ian Edwards am y diffiniad o lety heb gyfleusterau a rennir a chafwyd trafodaeth 

ynghylch beth roedd hyn yn ei olygu heblaw am lety hunanddarpar – ystyriwyd y gallai hefyd 

gynnwys ystafelloedd mewn gwestai sydd â'u hystafelloedd ymolchi eu hunain a naill ai 

wasanaeth ystafell neu decawê. Mae'n debygol y byddai carafannau yn gymwys hefyd os 

byddai safleoedd yn cau'r cyfleusterau a rennir, yn enwedig y rhai hynny sydd dan do. Ond 

byddai angen ystyried atyniadau, llety â chyfleusterau a rennir a bariau a bwytai hefyd. 

Cafwyd trafodaeth am y cyfyngiad teithio 5 milltir hefyd a'r gofyniad i bobl aros yn lleol ac, os 

byddai'r diwydiant yn ailagor, hyd yn oed os oedd yn rhannol, yna byddai'n rhaid ystyried 

llacio'r cyfyngiad teithio 5 milltir hefyd. Gofynnodd JT am sylwadau, a gwnaed y sylwadau 

canlynol:  

  

~ Cododd IE yr angen i newid yr iaith o ran cydsyniad cymunedol – angen iddi fod yn fwy 

cytbwys, crybwyll siarteri ymwelwyr a gweithio gydag awdurdodau lleol er mwyn 

trosglwyddo'n ddiogel Dywedodd JT y byddai gwaith ymgysylltu lleol yn cynyddu unwaith y 

byddem yn cael caniatâd i fwrw ymlaen a'i bod yn bwysig ein bod yn cydweithio ar waith 

ymgysylltu â'r gymuned.  

  

~ Sylwadau Anthony Rosser: angen cael diffiniad o gyfleusterau nad ydynt yn cael eu 

rhannu neu fel arall byddai dryswch; tynnodd sylw at bwysigrwydd cael deialog adeiladol â'r 

sector; wedi cael cyfarfod gwych â CLlLC ac roedd yn cytuno â phwynt IE am gydsyniad 

cymunedol; roedd angen eglurder o ran y cam nesaf.  Dywedodd JT y byddem yn ystyried 

iaith a negeseuon a byddem yn gofyn barn y grŵp am hyn. Gofynnodd JT i'r grŵp ystyried 

paragraff, mewn iaith sy'n addas i'r diwydiant, i ddiffinio llety heb gyfleusterau a rennir fel y 

gellid ei gynnwys mewn negeseuon wrth symud ymlaen. Cytunodd AR i gydlynu mewnbwn y 

grŵp ar hyn. Roedd RH o'r farn y gallai Glyn Roberts gynorthwyo pe bai angen cymorth ar 

AR.  

  

~ Roedd Andrew Campbell yn teimlo bod hwyliau wedi newid mewn cymunedau; roedd rhai 

yn gofyn pryd y byddant yn agor ar gyfer twristiaeth gan eu bod eisiau bod ar agor. Yn 

ogystal, rhoddodd AC grynodeb o'r ffordd roedd digwyddiadau'r wythnos wedi effeithio ar 

Gynghrair Twristiaeth Cymru ac arno ef yn bersonol. Roedd llawer yn y grŵp wedi cael 

sylwadau ymosodol a negyddol hefyd. Hefyd, dywedodd AC os na fyddai'r Prif Weinidog yn 

gallu rhoi dyddiadau yn ei gyhoeddiad ar y 19eg yna, yn anffodus, byddai'n rhaid i Gynghrair 

Twristiaeth Cymru adael y Grŵp. Roedd hyn yn seiliedig ar rwystredigaeth a theimladau dig 

llawer o'i aelodau a oedd yn anhapus, a hynny’n ddealladwy, am nad oedd unrhyw 

gyfarwyddyd yn eu barn nhw. Roeddent hefyd yn bryderus am y mater o gynllunio ar gyfer y 

dyfodol a bod yn wahanol i wledydd eraill y DU. Dywedodd AC fod y cyfan wedi achosi 

straen difrifol a'i fod yn parhau i wneud.    

  

Rhannodd Rob Holt ddogfen ar y sgrin a oedd yn nodi'r mathau o bethau y byddai angen eu 

gwneud os/pan fyddai'r sector yn cael rhybudd o 3 wythnos, pryd bynnag y byddai hynny. 

Byddai'r rhain yn cynnwys:   

- Sicrhau bod CLlLC/awdurdodau lleol yn cefnogi'r cynllun   

- Cwblhau canllawiau, yn ogystal â'r safon Barod Amdani a'r “siarter ymwelwyr”  

- Gwaith manwl ar ystyr llety heb gyfleusterau a rennir - Penderfyniad ar sut rydym yn 

mynd i ailagor atyniadau  - Protocolau ac ati  

- Deall beth yw sefyllfa Llywodraeth Cymru o ran agor tafarndai a bwytai   

- Ystyried i ba raddau rydym yn mynd i gefnogi cyrchfannau a busnesau o ran ailagor 

a chymorth ariannol ar gyfer rheoli cyrchfannau Busnesau i gydymffurfio â mesurau 

cadw pellter cymdeithasol?   
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- Ystyried graddau, tôn, datblygiad ac amseru unrhyw ymgyrch farchnata, a rhywfaint 

o waith cynllunio tymor hwy.  
  

Cafwyd trafodaeth ynghylch y ffordd roedd Croeso Cymru yn gweithio gyda Visit Britain ond 

bod angen i Croeso Cymru gael ymgyrch ar wahân hefyd gan fod y dyddiadau agor yn 

wahanol. Dywedodd Lucy von Weber yn ogystal â'r canllawiau, y safon a'r siarter a 

grybwyllwyd uchod, byddai'r siarter yn croesawu ysbryd y Cynllun Gweithredu Twristiaeth, 

yn dychwelyd at y Brand, yn ystyried yr holl addewidion ac yn creu neges ar gyfer Cymru.  

Byddai LVW yn gallu siarad mwy am hyn wythnos nesaf.  

  

4. Diweddariadau eraill  

Crynhodd Stephen Jones ei wythnos. Dywedodd IE ei fod wedi cael cyfarfodydd cadarnhaol 

iawn gydag awdurdodau lleol a oedd wedi rhyddhau gwaith ymgysylltu. 

 Dywedodd SJ fod llythyr JT i CLlLC am y canllawiau wedi cael ei ddosbarthu i awdurdodau 

lleol y diwrnod cynt.  Roedd yr ymatebion a gafwyd hyd yn hyn yn gadarnhaol. Byddai CLlLC 

yn gwneud mwy o waith ymgysylltu drwy ei fforymau gwledig er mwyn annog rhagor o 

ddadleuon cadarnhaol – roedd angen sicrwydd ar y cymunedau hyn i oroesi ac roeddent yn 

awyddus i gydsymud â gwledydd eraill y DU. Byddai angen meithrin cydberthnasau agos yn 

ystod yr wythnosau nesaf. Byddai SJ yn ceisio cael mwy o amser gyda llefarydd twristiaeth 

CLlLC er mwyn sicrhau bod negeseuon yn briodol ac yn gyson. Ychwanegodd JT y byddai 

angen i bob un ohonom ystyried dulliau cyfathrebu wrth symud ymlaen.  

  

Roedd Sean Taylor wedi treulio'r wythnos yn lobïo Aelodau Seneddol, Aelodau o'r Senedd a 

Chynghorwyr – yn siarad am y protocolau ac yn meithrin ymddiriedaeth.  Roedd am geisio 

cael gwleidyddion i ddadwleidyddoli eu safbwyntiau – y feirws yw'r gelyn – angen cydweithio. 

Cydymdeimlo â'r bobl eraill a oedd wedi dioddef ymosodiadau personol, ond byddai ST yn 

parhau i lobïo a chefnogi'r DW a JT a'i dîm.  

  

Myfyriodd Dave Chapman ar yr wythnos a aeth heibio fel y gwnaeth pobl eraill hefyd; roedd 

llawer o waith da wedi cael ei wneud er gwaethaf rhywfaint o deimladau negyddol; ac ni 

fyddai hyn yn atal UKHC rhag parhau, gan wneud y sector yn ddiogel ac achub ar gyfleoedd, 

eu gwella a'u mireinio.  Roedd y dyfodol yn edrych braidd yn llwm i'r diwydiant yn ariannol, 

yn enwedig o ystyried y gofyniad i gadw pellter cymdeithasol o 2m unwaith/os byddai 

busnesau'n ailagor. Roedd UKHC felly'n datblygu rhaglen gyfannol a arweinir gan y 

diwydiant ond byddai angen cael cyllid priodol a chynhwysfawr ar gyfer y sector i gyd-fynd 

â'r rhaglen am 2 flynedd. Roedd DC yn ymwybodol nad oedd rhagor o arian ac y byddai 

angen mynd ar drywydd hyn drwy Lywodraeth San Steffan – ac ystyried parhau â gwyliau 

ardrethi busnes a threfniadau ffyrlo ar gyfer y sector.  Byddai diwygio'r cyfyngiad pellter 

cymdeithasol o 2m a chynyddu'r radiws 5 milltir o fewn ffiniau iechyd y cyhoedd yn gwneud 

byd o wahaniaeth i'r sector.  

  

Rhoddodd JT wybod i'r grŵp fod lletygarwch yn yr ystyr ehangach o fewn Llywodraeth 

Cymru yn dibynnu'n gynyddol ar ei Gyfarwyddiaeth ef gan ei bod yn arwain ar yr economi 

ymwelwyr. Roedd DC yn croesawu hyn; byddai'n helpu i greu sector sylfaenol cryfach.  

  

Paula Ellis – nododd PE fod rhai meysydd parcio yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir 

Penfro wedi cael eu hagor oherwydd y tagfeydd gan bobl leol o fewn y radiws 5 milltir yn parcio 

ac yn blocio'r ffyrdd. Roedd hyn wedi cyfleu'r neges anghywir fod Llwybr yr Arfordir, traethau 

a'r Parc Cenedlaethol ar agor. Roedd hyn yn dangos y byddai'r cyhoedd yn anwybyddu'r 

canllawiau os na fyddai'r cyfyngiadau'n cael eu llacio'n fuan. Gofynnodd hefyd am fanylion am 

y wyddoniaeth y tu ôl i'r ffordd y caiff y rhif R ei gyfrifo h.y. os gallai'r diwydiant gael manylion 
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am ba lefel roedd angen i'r ffigur R fod er mwyn ailagor sectorau amrywiol o'r diwydiant, byddai 

hyn yn caniatáu amser i gynllunio a marchnata.  Yn ogystal, nododd PE fod cael dim 

newyddion yn beth da (roedd yr ychydig o sefyllfaoedd negyddol o gymunedau yn dylanwadu 

ar benderfyniadau i lacio'r cyfyngiadau). Mae'r mwyafrif mewn cymunedau yn derbyn y byddai 

angen iddynt agor yn araf ac yn ddiogel. Roedd angen cyfleu manylion y Canllawiau Diogel ar 

gyfer COVID i'r cyhoedd. Ailadroddodd PE mai 'Dyddiadau' oedd y prif bryder ar draws y 

rhanbarth, a phan fyddai'r cyfyngiad ar lety hunan-gynhaliol heb gyfleusterau a rennir yn cael 

ei lacio, ni fyddai hyn o unrhyw ddefnydd os na fyddai'r cyfyngiad 5 milltir yn cael ei lacio ar yr 

un pryd.  

  

Ategodd Philippa George y pwyntiau a wnaed eisoes, yn enwedig o ran gwybodaeth am y 

rhif R, yr “wythnos heriol” a phopeth a gyflawnwyd. Roedd PG wedi clywed si bod gan 

awdurdodau lleol ddisgresiwn o ran penderfyniadau ynghylch y Gronfa Cadernid 

Economaidd.  Esboniodd RH mai Llywodraeth Cymru sy'n rheoli'r Gronfa Cadernid 

Economaidd ond bod awdurdodau lleol yn rhedeg Cronfa Awdurdodau Lleol ar wahân.  

Dolen i'r Gwiriwr Cymhwysedd ar gyfer Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd yma: 

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy  

  

Dywedodd Steve Hughson fod angen i'n holl gyfathrebu a negeseuon fod yn gyson wrth 

symud ymlaen.  Roedd angen gwneud gwaith ynghylch iechyd meddwl, hyd yn oed os mai 

dim ond cyfeirio at gymorth oedd hynny.  Cafwyd trafodaeth am achosion posibl o golli swyddi 

a'r ffaith bod angen cymorth. Angen i'r cynllun ffyrlo barhau yn y dyfodol, neu gael rhywbeth 

yn ei le. Cafwyd trafodaeth ynghylch lobïo Llywodraeth y DU am gyllid ychwanegol a mynd ar 

drywydd  cyllid canlyniadol Cymru o unrhyw fentrau.   

  

Michael Bewick – Ategodd rai o'r sylwadau a wnaed gan yr aelodau eraill, yn benodol y 

ffaith bod y diwydiant yn galw am amserlenni clir.  Rhywfaint o deimladau cadarnhaol am fod 

cymunedau'n nodi eu bod am ailagor; wedi cael trafodaeth gadarnhaol ag awdurdodau lleol 

Gwynedd a Chonwy. Cyfyngiad 2m yn broblem go iawn a cheisiadau iddo gael ei adolygu. 

Angen cymorth ariannol cynhwysfawr ar gyfer y sector yn yr hirdymor hefyd.  

  

Cyfeiriodd Anthony Rosser at waith ymgysylltu â'r gymuned CLlLC a'r ffaith y dylid 

blaenoriaethu diogelwch dros unrhyw bryderon masnachol. Os yw'r staff yn ddiogel a'r 

gymuned yn ddiogel, yna gobeithio y bydd ymwelwyr yn dychwelyd.   

  

Jennifer Velu – Ymchwil.  Dywedodd JV fod ystadegau ar gyfer Chwarter 4 2019 wedi cael 

eu cyhoeddi gan ddangos sector cadarnhaol a bywiog cyn i bandemig COVID-19 ddechrau. 

Roedd cyfleuster olrhain galw gyda Visit Britain a Visit Scotland hefyd – amserlenni ar gyfer 

teithiau ac ati – a byddai'r baromedr busnes, a ddisgwylir yn ddiweddarach y mis hwn, yn 

adrodd am effaith colli swyddi/yr effaith economaidd ar y sector.   

  

Diolchodd JT i aelodau'r grŵp am eu mewnbwn cadarnhaol a'u hymatebion ystyriol.  Nododd 

y DW fod ganddo barch mawr tuag at aelodau'r grŵp a'u bod yn hanfodol i'r ymateb ar ran 

twristiaeth a'i fod yn ddiolchgar am bopeth roeddent yn ei wneud i gefnogi hyn. Roedd yn 

cydnabod yn llwyr mai nhw fydd yn ysgogi adferiad a'u bod yn gynrychiolwyr da i'r sector yn 

eu meysydd penodol.  Ategodd JT fod y Prif Weinidog yn awyddus i gyfarfod â nhw.     

  

Cyfarfod nesaf: Dydd Iau, 18 Mehefin am 16:00 Gofynnwyd i'r aelodau ddarparu 

diweddariadau ysgrifenedig erbyn 10am ddydd Iau, 18 Mehefin fan bellaf.  

  

  

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy
https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy
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Alyson Burke  

12 Mehefin 2020  
  


