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Nodiadau o'r prif bwyntiau  

        

1. Cyflwyniadau ac ychydig eiriau gan y Dirprwy Weinidog   

  

1.1 Diolchodd Jason Thomas (JT) i bawb am ddod ynghyd heddiw.  Diolchodd y 

Dirprwy Weinidog (DW) am y cydweithredu traws-sector a'r agwedd a'r ysbryd 

cadarnhaol a fyddai'n gefn i'r sector drwy'r cyfnod hwn.  Roedd y DW yn fodlon ar 

gydweithrediad twristiaid a oedd wedi gadael Cymru pan ofynnwyd iddynt, a 

chydnabu fod pwerau cyfreithiol clir ar waith erbyn hyn i atal unrhyw ymweliadau 

newydd.  

  

2. Diweddariad Croeso Cymru – Jason Thomas  

  

2.1 Mynegodd JT ei ddiolch a'i barch i'r rhai a oedd yn bresennol a phobl eraill yn y 

sector am eu hymddygiad a'u gweithredoedd ers dechrau'r argyfwng. Diben cyfarfod 

heddiw oedd cael gwell dealltwriaeth o'r bygythiadau uniongyrchol sy'n wynebu'r 

bobl hynny yn y grŵp (a oedd yn cynrychioli'r sector), amlinellu cynlluniau pellach 

Llywodraeth Cymru a chytuno ar brosesau cyfathrebu gwell dros yr wythnosau 

nesaf.   

  

2.2 Roedd y prif bwyntiau a godwyd gan JT fel a ganlyn:  

• Mae'n glir bod yr effaith ar y sector twristiaeth yn drychinebus – yr argyfwng 

mwyaf a wynebwyd erioed;  

• Angen pennu pwy sy'n wynebu'r risg mwyaf i ddechrau a bod yn ymwybodol o 

iteriadau i ddod;  

• Llawer o sectorau eraill dan bwysau hefyd;  



• Roedd y rhai a oedd yn bresennol wedi bod yn gefnogol ac yn gweithio mewn 

partneriaeth, ond roedd peth anghytundeb yn y sector;  

• Roedd gwaith Croeso Cymru wedi cael ei addasu er mwyn canolbwyntio ar 

Covid;  

• Wedi aros i weld ymateb Llywodraeth y DU er mwyn nodi bylchau. Aeth JT 

drwy'r pecyn o fesurau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y 

DU a nododd ein bod hefyd yn rhan o'r Llywodraeth genedlaethol ac yn rhan 

o'r ateb;  

• Er bod cymorth i fusnesau, cymorthdaliadau ffyrlo a mesurau ar gyfer pobl 
hunangyflogedig, nid ymdriniwyd â phroblem llif arian parod yn uniongyrchol 
eto;  

• Byddai cyhoeddiad ddydd Llun (30 Mawrth) am gymorth pellach i fusnesau.    

• Cafwyd rhai canlyniadau anfwriadol yn sgil penderfyniad Llywodraeth Cymru i 
adael y cynllun i ddyrannu rhyddhad ardrethi yn awtomatig i fusnesau â 
gwerth ardrethol o £500,000 neu'n uwch (a anelwyd at archfarchnadoedd).  
Cadarnhaodd JT nad oedd hyn yn golygu ein bod yn cael gwared ar gymorth i 
dalu'r costau hyn yn llwyr. Byddai Llywodraeth Cymru yn asesu cymhwysedd 
fesul achos a chynghorodd JT na ddylai'r bobl hynny yr oedd y penderfyniad 
yn effeithio arnynt dalu ardrethi busnes nes yr ystyriwyd y mater ymhellach.   
  

3. Diweddariadau gan ranbarthau a chynrychiolwyr cyrff diwydiannol   

  

3.1 Gofynnodd JT i'r rhai a oedd yn bresennol o'r diwydiant rannu'r wybodaeth 

ddiweddaraf.  Roedd eu pwyntiau allweddol yn cynnwys:  

(Adrian Greason Walker)  

• A oedd y £500,000 yn net neu'n gros; rhywfaint o rwystredigaeth nad oedd y 

wybodaeth am gymorth yn cyrraedd pawb;  

• Roedd benthyciadau'n lletchwith – nid yw pob banc yn awyddus nac yn barod 

ar gyfer hyn. (Stephen Jones)  

• Roedd y rheoliadau newydd ar deithio a pharciau carafannau ac ati yn 

ddefnyddiol ac roedd y rhan fwyaf o fusnesau “normal” wedi dod i ben. 

(Paula Ellis)  

• Roedd Fforwm y De-orllewin yn ddiolchgar am y camau gweithredu a 

gymerwyd ond mae angen gwneud mwy, yn enwedig mewn perthynas â llif 

arian parod, a hynny'n gyflym;  

• Roedd angen rhagor o wybodaeth ar Gyngor Sir Penfro ar gyfer y bobl hynny 

â busnesau personol. Pobl hunangyflogedig, gweithwyr medrus;  

• Roedd Twristiaeth Sir Benfro yn helpu'r rhai hynny â busnesau a oedd yn 

ceisio hawlio gan eu cwmnïau yswiriant;  

• Roedd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn rhoi aelodau o staff ar ffyrlo, ond 

roedd angen arweiniad arni ynghylch Yswiriant Gwladol a phensiynau;  

• Mae gorbenion Folly Farm pan fydd ar gau yn debyg i'w gorbenion pan fydd 

ar agor gan fod dal angen iddi gyflogi milfeddygon a staff i ofalu am yr 

anifeiliaid sw a'r anifeiliaid fferm. Bydd datblygiadau llety ar gyfer y dyfodol yn 

cael eu gohirio a fydd yn effeithio ar ei chynllun twf hirdymor;  

• Dywedodd JT y byddai angen rhoi cynllun gweithredu ar waith yn y tymor hwy 

er mwyn helpu i adfer y sector.  Roedd mater yswiriant yn mynd y tu hwnt i 



Lywodraeth Cymru ond gallai ysgrifennu i Lywodraeth y DU ar ran y sector yn 

gofyn iddi ymchwilio i'r mater. Roedd angen ystyried materion yn ymwneud â'r 

anifeiliaid ar fyrder hefyd. (CAM GWEITHREDU: Angen ystyried materion 

yn ymwneud ag yswiriant ac anifeiliaid mewn atyniadau).  

(Phillipa George)  

• Roedd Nia Hollins o'r Fro wedi bod yn anfon gwybodaeth ddefnyddiol i helpu 

BBaCh;  

• Roedd rhai o'r safleoedd carafannau mwy wedi cael eu dal gan ganlyniad 

anfwriadol y rhyddhad ardrethi busnes hefyd;  

• Problemau ynghylch rhyddhad ardrethi ac ad-daliadau – angen bod yn hyblyg 

ar sawl mater e.e. ad-daliadau'n effeithio ar lif arian parod;  

• Rhai agweddau cadarnhaol: gwybodaeth a ddosbarthwyd gan Croeso Cymru 

a'r Fro; cyngor cyfreithiol da ar ad-daliadau gan sefydliadau busnes; tafarndai 

yn arallgyfeirio i'r farchnad tecawê.  Ond dim llawer o anogaeth gan y 

banciau.  

• Dywedodd JT y byddai bod wedi siarad â banc eisoes yn helpu i gyflymu 

unrhyw gais o dan y gronfa a gaiff ei chyhoeddi ddydd Llun.  

• Roedd rhai parciau carafannau hefyd yn cynnig estyniadau ar rent i gleientiaid 

– dywedodd RH fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisoes yn ystyried hyn.   

(Ian Edwards)  

• Dywedodd IE fod Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru wedi rhoi'r strategaeth 

gywir ar waith heb os, gan gydweddu ag ymateb Llywodraeth y DU.  

• Roedd amseru'n hanfodol o ran llif arian parod, felly a oedd ffordd o roi 

gwybod am y cymorth ychwanegol yn fuan?  Dywedodd JT y byddai bwletin 

diwydiant dros y penwythnos yn mynd ar drywydd hyn.  

• Roedd y cymorth a oedd yn cael ei gynnig yn wych, ond mae angen cynllun 

adfer hirdymor gan fod y sefyllfa mor eithriadol. A fyddai busnesau'n cael eu 

diddyfnu'n gynyddrannol? Cytunodd y DW fod angen cymorth graddedig a'i 

fod wedi codi hyn yn ei bedwerydd cyfarfod diweddar â'i swyddogion cyfatebol 

yn y DU.   

• Nododd IE ei fod wedi rhoi 1,000 o bobl ar ffyrlo ac y gallai ailgyfeirio help os 

oedd angen.  

(Dave Chapman)  

• Diolchgar am gymorth y DU a Llywodraeth Cymru; mae pwysau ar 

wasanaethau cyhoeddus ac mae angen i ni gydweithio. Roedd DC yn 

bryderus y byddai gormod o alw am y grantiau a'r benthyciadau ac na fyddai 

arian ar ôl.  Dywedodd JT fod y ffordd y sefydlwyd y gronfa yn golygu y gellid 

rhoi mwy o gyllid ynddi os penderfynwyd bod angen sylweddol a gellid ymateb 

yn gyflym.   

• Cododd DC y mater ynghylch y rhyddhad ardrethi busnes – roedd hyn wedi 

effeithio ar 17 o'r busnesau mwyaf ac roedd perygl y byddai hyn yn difrodi 

enw da Llywodraeth Cymru.  Dywedodd JT ein bod yn gwneud ein gorau glas 

i fynd i'r afael â'r mater penodol a phwysig hwn. Roedd DC yn gefnogol ac yn 

gwerthfawrogi bod dwylo ynghlwm ar y mater hwn. Ychwanegodd SJ fod 

awdurdodau lleol am gadw'r gwestai hyn ar agor ac efallai y gallent helpu.  

Byddai RH ac SJ yn trafod hyn y tu allan i'r cyfarfod (CAM 

GWEITHREDU).  



(Michael Bewick)  

• Pryderus am lif arian parod fel pobl eraill;  

• Mae Eryri wedi bod dan ei sang yn ystod yr wythnos ddiwethaf – roedd pobl 

wrth eu bodd â gogledd Cymru a chawsant eu hanfon adref.  Deall y 

rhesymau ond sut y byddem yn sicrhau eu bod yn dychwelyd “ar ôl hyn i gyd” 

– sut y byddwn yn hyrwyddo, beth yw'r amserlenni? Mae angen i ni fod wrthi'n 

datblygu strategaethau ac yn anfon negeseuon cyson. Cadarnhaodd y DW 

nad oedd unrhyw hapnegeseuon yn cael eu hanfon fyth, gwnaed hyn gyda'r 

diwydiant bob amser.  

• Roedd MS yn cytuno'n llwyr ag MB a soniodd am y slogan “Hwyl fawr. Am y 

tro.” a'r gwaith cynllunio sy'n cael ei wneud i anfon negeseuon tymor canolig 

ar yr amser cywir, a'r cynllun adfer hirdymor – nid marchnata'n unig ond 

datblygu cynnyrch hefyd.  

• Roedd PG o'r farn y byddai nifer y bobl sy'n dewis gwyliau gartref yn cynyddu 

“ar ôl hyn i gyd”.  

(Steve Hughson)  

• Diolchodd i'r DW a Croeso Cymru; roedd yn ymwybodol o straeon anffodus 

tebyg am fanciau; angen strategaethau a chynlluniau ar gyfer y dyfodol; beth 

fyddai'n digwydd ar ôl 31 Mai?  

• Mae Sioe Frenhinol Cymru wedi cael ei chanslo; hynod siomedig ein bod wedi 

gorfod gwneud y penderfyniad hwnnw – mae digwyddiadau eraill mewn 

sefyllfa debyg  

• Dywedodd RH nad oedd digwyddiadau'n cael eu hanwybyddu a'u bod yn rhan 

bwysig o'r pecyn cymorth. Byddai RH yn ffonio SH i drafod (CAM 

GWEITHREDU).  

  

   

4. Coladu gwybodaeth gan ranbarthau wrth symud ymlaen  

  

4.1 Awgrymwyd creu grŵp WhatsApp o ystyried y sefyllfa ddigynsail a oedd yn 

newid yn gyflym. Roedd JT yn awyddus i gael gwybod cyn gynted â phosibl beth 

oedd ymateb cyffredinol eu grwpiau/rhanbarthau ac ati i gyhoeddiadau ddydd Llun.   

  

5. Dyfodol y grŵp hwn – Un Llais  

  

5.1 Bu'r drafodaeth yn un ddefnyddiol a galwodd JT am gyfarfod arall o'r grŵp hwn 

ddiwedd wythnos nesaf (CAM GWEITHREDU – AB i drefnu'r cyfarfod – 

Cyflawnwyd).           

  

6. Unrhyw Fusnes Arall  

  

6.1 Rhoddodd JC ddiweddariad am y gwaith ymchwil a dadansoddi sy'n cael ei 

wneud mewn perthynas â'r mater hwn.  Teimlai JT y byddai'r Baromedr Busnesau yn 

adnodd hynod ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol gyda rhywfaint o wybodaeth “ar y pryd” 

hefyd.  

  



6.2 Diolchodd JT a'r DW i bawb am fod yn rhan o'r cyfarfod hwn a nodwyd y 

gwerthfawrogir ffrindiau a chydweithwyr yn fawr, y enwedig ar adeg fel hon.  

  

  

Alyson Burke  

27 Mawrth 2020  

  

  


