
Cyfarfod (3) o'r Grŵp Twristiaeth – 9:30am, Dydd Gwener 9 Ebrill 2020  
  

Cyfranogwyr  

Y Dirprwy Weinidog 

Diwylliant, Chwaraeon 

a Thwristiaeth  

Llywodraeth  

Cymru  

Stephen Jones  CLlLC  

Jason Thomas  Llywodraeth Cymru  

  

Paula Ellis  Cadeirydd Fforwm y 

De-orllewin  

Rob Holt  Llywodraeth Cymru  

  

Phillipa George  Cadeirydd Fforwm y 

De-ddwyrain  

Rhidian Morgan  Llywodraeth Cymru  

  

Sean Taylor  Cynrychiolydd 

Canolfannau Croeso y 

DU  

Lucy von Weber  Llywodraeth Cymru  

  

Anthony Rosser  UK Hospitality Cymru  

Peter Francombe  Llywodraeth Cymru 

  

Dave Chapman  UK Hospitality Cymru  

Ian Edwards  Cynrychiolydd 

Bwrdd Visit Britain  

Michael Bewick  Cadeirydd Fforwm 

Gogledd Cymru  

Andrew Campbell  Cynghrair 

Twristiaeth Cymru  

    

Ymddiheuriadau: Jo Corke; Mari Stevens; Adrian Greason-Walker; Steve Hughson.  

  

Fersiwn – TERFYNOL  

  

Nodiadau o'r prif bwyntiau  

  

1. Diweddariad gan Jason Thomas  

  

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

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

canlynol:  

  

• Roedd disgwyl y byddai rhagor o fanylion am elfen grant pecyn cyllid gwerth £400 

miliwn y Gronfa Cadernid Economaidd yn dod i law yn fuan, ynghyd â gwybodaeth 

am y porth i wneud cais/brysbennu.  Byddai dolen yn cael ei hanfon cyn gynted ag y 

byddai ar gael.  

• Cafwyd trafodaeth eang ynghylch cynrychiolaeth effeithiol o'r diwydiant yn sgil 

gohebiaeth ddiweddar;  

• cadarnhaodd JT fod materion penodol a godwyd yn flaenorol yn y grŵp wedi cael eu 

mynegi i Lywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU fel y bo'n briodol, h.y. y mater 

cyfleustodau – o ganlyniad, roedd Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd 

Cymru yn ystyried ysgrifennu i'r cwmnïau cyfleustodau i gyflwyno'r achos.  

• Roedd cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal ar lefel y DU, h.y. 4 Gweinidog 

Twristiaeth y DU, Cyngor y Diwydiant Twristiaeth; Visit Britain; cyfarfod ag 

Ysgrifennydd Gwladol Cymru; ac adrannau'r DU a'r gweinyddiaethau datganoledig, 

megis yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.   

Roedd yn glir bod yr un materion yn cael eu codi'n gyson ym mhob grŵp: atal 

ymwelwyr, llif arian parod, materion amrywiol mewn perthynas â'r cynllun ffyrlo, 

cyfleustodau, banciau, pobl yn cael eu dal yn y bylchau mewn cyllid, cartrefi 



gwyliau/ail gartrefi, ansicrwydd o ran pryd y daw'r cyfyngiadau symud i ben a beth 

yw'r strategaeth/cynllun ar gyfer eu llacio – roedd hyn yn anodd, yn enwedig gyda'r 

feirws yn cyrraedd ei frig ar adegau gwahanol mewn ardaloedd gwahanol. Roedd y 

Trysorlys yn ystyried diwygio'r Ddeddf Defnyddwyr mewn perthynas ag ad-daliadau 

er budd busnesau. Roedd materion o ran llety gwely a brecwast yn talu'r Dreth 

Gyngor yn hytrach nag Ardrethi Busnes ac ymddygiad Asiantaethau Teithio Ar-lein 

hefyd.   

  

2. Diweddariad gan y sector  

  

Cynlluniau ar ôl llacio'r cyfyngiadau symud  

• Ni chafwyd unrhyw ohebiaeth nac arweiniad ynghylch cynllunio ar gyfer y cyfnod 

ar ôl llacio'r cyfyngiadau symud eto – byddai angen hyn cyn gynted ag sy'n 

ymarferol bosibl.  

• Byddai angen arweiniad a chymorth ar y diwydiant digwyddiadau mewn 

perthynas â llacio'r cyfyngiadau symud, cynnal digwyddiadau mawr, iechyd a 

diogelwch ac ati.  

• Er bod busnesau'n ddiolchgar am y cymorth nawr, roedd ymdeimlad ymysg y 

sector fod y broblem yn cael ei gohirio am 18 mis pan fyddai'r argyfwng wedi 

effeithio'n ddifrifol ar y sector. Rhoddodd JT sicrwydd nad oeddent yn 

canolbwyntio ar “y presennol” yn unig a'u bod yn edrych tua'r dyfodol hefyd. 

Byddai'r grŵp yn dechrau trafod mewn cyfarfodydd yn y dyfodol ffyrdd o drefnu 

pethau a chynnig cymorth pan fyddai'r cyfyngiadau symud yn cael eu llacio a 

phan fyddai'r cyfnod nesaf yn gallu dechrau.  

  

Cyllid/cymorth  

• Gwerthfawrogwyd cyllid gan Fanc Datblygu Cymru, ond mae bellach ar gau i 

geisiadau – rhoddwyd pwysau ar Lywodraeth Cymru i ystyried cyllid ychwanegol 

a chadarnhawyd bod opsiynau'n cael eu harchwilio, ond mae cyllidebau eisoes 

wedi cael eu haddasu at ddibenion gwahanol.  

• Ceisiwyd eglurder o ran grantiau a benthyciadau. Cadarnhaodd Llywodraeth 

Cymru y gallai sefydliadau a oedd wedi cael benthyciad gan Fanc Datblygu 

Cymru wneud cais am grantiau o hyd.  

• Clywyd sawl stori newyddion da am fusnesau yn cael grantiau gan awdurdodau 

lleol e.e. yn Sir Benfro, dyrannwyd £2.5 miliwn drwy'r cyngor sir.   

• Roedd rhai pryderon bod cwmnïau yswiriant yn osgoi beirniadaeth o gymharu â 

banciau, er gwaethaf y ffaith nad oedd polisïau'n cwmpasu firysau newydd.  

• Roedd cymysgedd o straeon cadarnhaol a gofidus am fusnesau yn llwyddo i 

oroesi neu'r rhai a oedd mewn trafferthion gyda phryderon go iawn am orfod cau 

a methdalu.  Mae angen taliadau ffyrlo cyn gynted â phosibl. Llywodraeth Cymru 

i rannu gwybodaeth am amserlen taliadau ffyrlo cyn gynted ag y bydd ar gael.   

• Achosion o gymdeithasau mewn trafferthion – roedd y rhain yn rhan bwysig o 

rwydwaith cyfathrebu'r sector.  

• Awgrymwyd y dylai cyfarfodydd y fforwm rhanbarthol gael eu cynnal ar ffurf 

rithwir a chytunwyd ar hyn.   

  

Llety gwyliau  

• Cafwyd peth trafodaeth am weithwyr hanfodol a'u hangen am lety a chyfeiriwyd 

at lythyr cais y DW a gyhoeddwyd ddoe.  Roedd Bwletin Diwydiant Croeso 

Cymru a gyhoeddwyd neithiwr wedi trafod hyn a materion eraill yn llawn gyda 

dolenni i ganllawiau.  



• Nid oedd cartrefi gwyliau â dodrefn yn cael eu cyfrif fel busnesau 

hunangyflogedig ac nid oeddent yn gymwys i gael cymorth ardrethi – byddai 

Croeso Cymru yn adrodd yn ôl ar hynny.  

  

Awdurdodau lleol  

• Cafodd arweinwyr gyfarfod ffôn â Gweinidogion ddoe – codwyd materion ail 

gartrefi a rhyddhad ardrethi busnes – pwnc llosg yn Sir Benfro a Gwynedd yn 

arbennig.  

• CLlLC i ymchwilio i anomaledd ardrethi busnes – mae dadl o hyd o ran yr hyn 

sy'n cael ei gyfrif ac a fyddai categorïau ychwanegol yn cael eu hychwanegu (yn 

unol â chanllawiau Cymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr).  

• Cefnogaeth yn parhau i Lywodraeth Cymru ymgyrchu'n weithredol i atal pobl 

rhag ymweld â Chymru ar hyn o bryd.  

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru/adrannau tai i roi rheoliadau ar waith mewn 

perthynas â chau busnesau llety ac anghenion gweithwyr hanfodol a grwpiau 

agored i niwed.  

• Roedd awdurdodau lleol yn colli incwm ar ganolfannau hamdden ac ati, felly 

roedd cyllid yn ansicr a byddai'n broblem wrth geisio rhoi mesurau adfer ar waith.  

  

Grŵp Twristiaeth COVID-19  

• CLlLC yn fodlon cyfrannu at y datganiad o ymrwymiad.  Cadarnhaodd JT y 

byddai'r datganiad hwn yn cael ei lunio ynghyd â'r cylch gorchwyl.  Byddai'r cylch 

gorchwyl drafft yn cael ei ddosbarthu gyda nodiadau'r cyfarfod i'w ystyried a'i 

drafod yn y cyfarfod ddydd Gwener nesaf – yna gellid cyhoeddi/rhannu'r 

datganiad a'r cylch gorchwyl.   

• Mae ymdeimlad bod y grŵp hwn yn gweithio'n dda – mae'n ffordd dda o 

gyfathrebu ac mae cyfle i’w ddatblygu ar gyfer y dyfodol.   

  

  

Negeseuon Croeso Cymru  

• Amlinellodd Croeso Cymru y mesurau cydgysylltiedig y bydd yn eu cymryd y 

penwythnos hwn ac wythnos nesaf i gyd-fynd â negeseuon Iechyd y Cyhoedd a 

Thrafnidiaeth – “Hwyl fawr. Am y tro”.  Gan dargedu Wirral, Lerpwl ac ardaloedd 

perthnasol eraill a gofyn i bobl beidio ag ymweld â Chymru a rhaeadru 

negeseuon yng Nghymru hefyd.   

• Roedd Croeso Cymru yn ystyried anfon negeseuon drwy’r amser ac yn ystyried y 

camau nesaf a sut i ymdrin â mewnlifiad o ymwelwyr unwaith y byddai'r 

cyfyngiadau symud yn cael eu llacio.  Diolchodd Croeso Cymru i'r grŵp am y 

wybodaeth werthfawr a oedd yn llywio gohebiaeth a negeseuon. Mae'n bwysig 

nad yw pobl yn dechrau meddwl bod Cymru yn gyrchfan gwrth-dwristiaeth – 

angen sicrhau bod cynnwys y negeseuon yn addas.  

  

Sefydliadau Marchnata Cyrchfannau/Cymdeithasau Twristiaeth  

• Roedd cyllid Croeso Cymru/Llywodraeth Cymru wedi cael ei gyfeirio i'r gronfa 

argyfwng; gellid atgyfeirio cymdeithasau at y Gronfa Cadernid Economaidd pan 

fyddai'n agor.  

• Byddai Croeso Cymru yn datblygu polisi ar gyfer ystyried cymorth posibl i 

gymdeithasau nad oeddent yn llwyddiannus drwy'r Gronfa. Mae Croeso Cymru 

wedi bod yn awyddus i gymdeithasau wybod nad ydym wedi anghofio amdanynt.  

  

Diolchodd y DW a JT i bawb am gymryd rhan. Byddai'r grŵp yn cyfarfod eto ddydd Gwener 

nesaf.  



  

  

  

Alyson Burke  

9 Ebrill 2020  


