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Cyfranogwyr  

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a 

Thwristiaeth  

Stephen Jones  

Jason Thomas  Paula Ellis  

Rob Holt  Phillipa George  

Mari Stevens  Sean Taylor  

Rhidian Morgan  Steve Hughson  

Lucy von Weber  Dave Chapman  

Jo Corke  Michael Bewick  

Peter Francombe  Anthony Rosser  

Adrian Greason-Walker  Andrew Campbell  

Ymddiheuriadau: Ian Edwards   

  

Fersiwn: TERFYNOL  

  

Nodiadau o'r prif bwyntiau  

  

1. Diweddariad  

  

1.1 Diolchodd y Dirprwy Weinidog (DW) a Jason Thomas (JT) i bawb am eu holl ymdrechion 

a'u gwaith caled dan amgylchiadau mor anodd. Trafodwyd y pwyntiau canlynol:  

  

• Aeth y gronfa fenthyciadau £100 miliwn yn fyw ddydd Llun a chafwyd ymateb 

anhygoel. Cadarnhaodd Rhidian Morgan (RM) fod mil o geisiadau wedi'u derbyn 

mewn llai nag wythnos. Nid oedd dadansoddiad fesul sector eto ond roedd yn glod i 

bawb a oedd yn bresennol am gyfrannu at ymateb mor sylweddol.   

  

• Cadarnhaodd Rob Holt (RH) a JT na fydd y polisi ar ardrethi busnes i fusnesau â 

gwerth ardrethol o >£500,000 yn cael ei newid er gwaethaf sylwadau cryf gan y 

sector. Byddai'r rhai yr effeithiwyd arnynt yn gallu gwneud cais am gymorth drwy'r 

Gronfa Cadernid Economaidd.  

  

• Dywedodd JT y byddai rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted â 

phosibl am fanylion elfen £400 miliwn y Gronfa Cadernid Economaidd. Cadarnhaodd 

y DW mai'r bwriad oedd i'r gronfa fod ar agor i bob busnes, gan gynnwys twristiaeth. 

Roedd timau Llywodraeth Cymru yn cael eu had-drefnu er mwyn helpu i weinyddu'r 

Gronfa.  

  

• Cyfeiriodd JT at lythyr agored a anfonwyd gan fusnes twristiaeth bach a oedd yn 

dangos sut y byddai pob un o'r mesurau yn effeithio ar y busnes; un enghraifft oedd y 

grant Busnesau Micro a Bychan – roedd gan y cwmni “bach” 9 cyflogai a gallai 

hawlio hyd at £10,000.  Os byddai ganddo 10 cyflogai, gallai hawlio hyd at £100,000.    

  

2. Ymateb i gymorth ariannol a diweddariadau gan gydweithwyr yn y Sector  

  

2.1 Roedd y prif bwyntiau a fynegwyd gan gydweithwyr yn y sector twristiaeth fel a ganlyn:   

  



• Diolchodd pawb i Lywodraeth Cymru am yr ymdrech a'r cymorth.  Roedd hon yn 

drychineb fyd-eang ac roedd yn bwysig bod pob un ohonom yn dysgu o hyn ac yn 

cydweithio.  

  

(Effaith)  

• Roedd yn bwysig cofio yn sgil yr holl gymorth sylweddol a gynigiwyd nad oedd 

pethau wedi arafu ac na allem laesu dwylo gan fod y sefyllfa'n ansicr o hyd. Roedd 

pryder am lif arian ac roedd y cyfyngiadau symud yn debygol o fod ar waith am fwy o 

amser na'r hyn a ragwelwyd i ddechrau.  

  

(Banciau)  

• Roedd rhai busnesau'n nodi bod rhai banciau'n llusgo eu traed ac nad oeddent yn 

gweithio gyda busnesau. Roedd un o fanciau mawr y stryd fawr wedi bod yn llawer 

llai parod eu cymwynas yn arbennig.  

• Cadarnhaodd RM a JT y byddai Banc Datblygu Cymru am gael gwybod a oedd 

busnesau wedi cysylltu â'u banciau ac, os nad oeddent wedi bod yn gydymdeimladol, 

ni fyddai'n cyfrif yn eu herbyn.   

• Rhai straeon newyddion da – roedd un busnes yn talu 100% o gyflogau ei staff.  Ac 

roedd gwesty lleol a chymuned leol wedi cael £100,000 gan Fanc Datblygu Cymru y 

diwrnod hwnnw.  Roedd siop leol a gorsaf betrol leol hefyd wedi cael cyllid.  

Sylweddoli na fyddai'r gallu gan bawb i wneud cais am gymorth ac y byddai angen 

arweiniad arnynt, yn enwedig y busnesau llai o faint.  

  

(Ardrethi Busnes)  

• Mae'n bwysig peidio â diystyru rhai o'r “enwau mawr” y mae'r newid yn y polisi ar 

ardrethi busnes yn effeithio arnynt – gwestai a sefydliadau eraill a oedd yn fusnesau 

perchnogaeth unigol.   

• Byddai cydweithwyr yn y sector yn darparu cymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn 

helpu i gyflwyno'r achos dros y busnesau hynny y mae'r newid mewn ardrethi busnes 

wedi effeithio arnynt. Roedd yn bwysig bod y brifddinas yn parhau i gynnwys llety o 

ansawdd uchel.  

• Edrych ymlaen at glywed manylion y Gronfa Cadernid Economaidd ac yn gobeithio y 

gellid gwneud cynnydd ar fater rhyddhad ardrethi.   

• Dywedodd JT er nad oedd newid yn y polisi, byddai system i'r busnesau hynny 

gyflwyno achos cryf.   

  

(Rhoi staff ar ffyrlo)  

• Byddai'n cymryd 3-6 mis cyn i ni ddychwelyd i unrhyw beth tebyg i “normal”, ond ni 

chafwyd unrhyw wybodaeth bellach am beth fydd yn digwydd i'r cynllun ffyrlo ar ôl 

mis Mai. Dywedodd JT ei bod yn ymddangos bod y sefyllfa'n cael ei hystyried bob tair 

wythnos ac mae'n debyg y byddai'r cynllun yn cael ei adolygu ar ryw adeg ond na 

chlywyd unrhyw beth ar y pwynt hwnnw hyd yn hyn.   

• Roedd yn anodd cynllunio'n effeithiol heb wybod beth fyddai'n digwydd ar ôl mis Mai 

ac, o ganlyniad, roedd rhai busnesau'n disgwyddo pobl.  

• Beth oedd y weithdrefn ar gyfer rhoi pobl ar ffyrlo? Nid oedd pawb wedi llwyddo i gael 

mynediad i borth CThEM. Sut y byddent yn cael mynediad ato a pha mor gyflym y 

byddent yn cael cyllid?   

• Pryder y bydd staff tymhorol yn colli allan ar y trefniadau ffyrlo.  

   

(Cam nesaf)  



• Roedd rhai o'r farn y byddem yn symud o'r cam argyfwng i'r cam cynllunio erbyn 

diwedd yr wythnos nesaf; ac y byddai angen i arbenigwyr fentora busnesau o fewn 3-

4 wythnos.  

• Roedd deall y cam adfer yn bwysig ac roedd angen i fusnesau wybod am faint o 

amser y byddai'r cyfyngiadau symud yn parhau. Byddai angen canllawiau ar y Sector 

Twristiaeth yn hyn o beth.  

  

(Materion eraill)  

• Mae angen rhoi pwysau ar gwmnïau cyfleustodau i leihau'r baich ar fusnesau. 

Dywedodd JT y byddai'n tynnu sylw at y mater yn ganolog.  Dywedodd y DW y 

byddai'n codi'r mater gyda'i gydweithwyr Gweinidogol yn y DU a'r Gweinyddiaethau 

Datganoledig.   

  

• Pryder am rai o'r bobl hunangyflogedig a oedd yn “gweithio gartref” ac felly heb 

gofrestru a oedd yn golygu na allent hawlio'r grant £10,000 h.y. tywyswyr teithiau.  

  

• Roedd cymorth a gwybodaeth gan awdurdodau lleol yn amrywio o un awdurdod i'r 

llall – roedd rhai yn ardderchog.  

  

• Pryderon am gadw pellter cymdeithasol yn y diwydiant adeiladu. Dywedodd JT fod 

RH yn rhan o'r trafodaethau ar y diwydiant adeiladu.   

  

• Roedd rhai pobl yn dal i geisio ymweld â Chymru. Roedd ymgyrch cysylltiadau 

cyhoeddus ar waith gan Gyngor Gwynedd i geisio eu hatal.   

  

• Roedd cartrefi gwyliau'n cael eu gosod fel ail gartrefi'n parhau i fod yn broblem.  

  

• Roedd digwyddiadau megis Sioe Frenhinol Cymru wedi cael eu canslo.  Dywedodd 

RH ei fod yn cael cyfarfodydd â Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 

ac ailadroddodd fod digwyddiadau'n fusnesau ac y gallent fanteisio ar y mesurau 

cymorth amrywiol.  

  

(Awdurdodau Lleol)  

• Roedd Arweinwyr awdurdodau lleol yn cael cyfarfodydd rheolaidd â Gweinidogion.  

• Roedd y mater ynghylch ail gartrefi yn broblem fawr o hyd.  

• Roedd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) am gael gwybod a oedd unrhyw 

awdurdodau lleol yn methu cael cyllid i'r bobl yr oedd ei angen arnynt.   

• Roedd awdurdodau lleol mewn sefyllfa i helpu ar y mater rhyddhad ardrethi gyda 

chronfeydd caledi. Roedd y mater hwn yn benodol i'r sector twristiaeth ac roedd 

angen i ni barhau i ledaenu'r neges hon.  

  

2.2 Gofynnodd JT i gydweithwyr roi gwybod i'r grŵp hwn am unrhyw gymdeithasau a 

oedd yn cael trafferth fel y gellid ystyried cymorth o leiaf.   

  

2.3 Diolchodd JT i bawb am gymryd rhan a dywedodd mai diben y fforwm hwn oedd 

cyfathrebu â'r sector.  Trafododd y grŵp y syniad o gyhoeddi datganiad ar y cyd am gamau 

gweithredu i gefnogi'r sector a fyddai'n cael ei lunio.  

  

2.4 Cytunwyd y byddai'r grŵp yn cyfarfod eto yr wythnos nesaf.   

  

  



  

Alyson Burke  

6 Ebrill 2020  


