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Cyfarfod (4) o'r Grŵp Twristiaeth – 10:30am, Dydd Gwener 17 Ebrill 2020  

  
Cyfranogwyr  

Y Dirprwy Weinidog 

Diwylliant, Chwaraeon 

a Thwristiaeth  

Llywodraeth  

Cymru  

Stephen Jones  CLlLC  

Jason Thomas - 

Cyfarwyddwr  

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  

Steve Hughson  Cadeirydd Fforwm 

Canolbarth Cymru  

Mari Stevens  Llywodraeth  

Cymru  

Jo Corke  Llywodraeth  

Cymru  

  

Fersiwn: TERFYNOL   

  

Prif bwyntiau'r cyfarfod  

  

1. Diweddariad – Jason Thomas  

Diolchodd JT i bawb am ymuno â'r cyfarfod a rhannodd y wybodaeth ddiweddaraf fel 

a ganlyn:  

• Roedd materion a godwyd gan y grŵp yn y cyfarfod wythnos diwethaf wedi 

cael eu huwchgyfeirio a thynnwyd sylw atynt yn fewnol, megis pryderon am 

gwmnïau yswiriant, ac yn allanol ar lefel y DU drwy gyfarfodydd amrywiol 

rhwng Gweinidogion.  

• Roedd llawer o'r materion yn rhai cyffredin ledled y DU ac roedd llawer o'r 

penderfyniadau yn dibynnu ar Lywodraeth y DU a'r Trysorlys yn benodol, h.y. 

y penderfyniad i ymestyn dyddiad y cynllun ffyrlo tan 19 Mawrth.  

• Roedd cynllun grant Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru (£200 

miliwn yn y lle cyntaf) ar waith ers y bore ac, yn ôl y disgwyl, roedd llawer 

iawn o alw. Anogodd JT y sector i gyflwyno ceisiadau'n brydlon ac i annog 

eraill i gyflwyno cais, ac roedd Croeso Cymru wedi anfon cylchlythyr arall yn 

annog hyn.  

• Pwysleisiodd y Dirprwy Weinidog fod twristiaeth yn rhan hanfodol o'r economi 

ledled Cymru ac o'r broses adfer pan fyddwn yn dod allan ar ochr arall yr 

argyfwng, a bod gan y grŵp hwn lawer i'w gynnig o ran llywio'r broses honno.    

• Awgrymodd MS y dylai'r grŵp hwn gael trafodaeth benodol mewn cyfarfod yn 

y dyfodol am ailgychwyn y diwydiant a datblygu cynnyrch dros y gaeaf ac ati.  
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• Dywedodd JT fod darn byw o waith yn mynd rhagddo ar lefel Cymru a'r DU o 

ran pa elfennau o'r sector ddylai lacio'r cyfyngiadau symud gyntaf a sut y 

gallai hynny ddigwydd.  Cydnabu'r anawsterau i dwristiaeth yn y cyd-destun 

hwn ond gofynnodd i'r grŵp ystyried y mater ac adrodd yn ôl.  

• Roedd y man gwan mewn perthynas ag ail gartrefi/ardrethi busnes yn parhau 

i fod yn broblem. Roedd awdurdodau lleol yn cael cyfarfod am hyn yn 

ddiweddarach heddiw a byddai'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

yn bresennol. Roedd cydweithwyr yn y sector yn teimlo bod yr ymddygiad 

hwn yn anfoesol ond nid oeddent am i fusnesau twristiaeth dilys ddioddef o 

ganlyniad i hyn. 

2. Materion yn codi o'r diweddariad gan gynrychiolwyr y sector   

  

- Roedd y cyfarfod yn ymwybodol o'r broblem lle roedd llety gwely a brecwast, a 

oedd yn talu'r Dreth Gyngor ac nid ardrethi busnes, yn colli'r cyfle i gael cymorth. 

Nodwyd bod Gweithrediaeth yr Alban wedi ceisio mynd i'r afael â hyn a gofynnwyd i 

hyn gael ei ystyried yng Nghymru. Cadarnhaodd JT y byddai'n adrodd yn ôl.  

  

- Mae angen gwybodaeth am ddyddiad dod i ben y cynllun ffyrlo ar fyrder, yn 

enwedig o ystyried y posibilrwydd o golli swyddi – beth fyddai'n digwydd a sut y 

byddai’r mater yn cael ei drin?  DS: cadarnhawyd y penderfyniad i ymestyn y cynllun 

ffyrlo tan ddiwedd mis Mehefin yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.  

  

- Croesawyd y penderfyniad i ymestyn y trefniad ffyrlo er mwyn cynnwys y bobl 

hynny a oedd mewn swydd cyn 19 Mawrth.  Ond teimlwyd nad oedd y newid hwn yn 

cynnwys llawer o bobl ychwanegol a phetai wedi cael ei ymestyn i 31 Mawrth, 

byddai wedi helpu llawer mwy o bobl.   Cadarnhaodd JT fod y pwynt hwn wedi cael 

ei fynegi ar lefel y DU.  

  

- Roedd pryder y byddai cyfyngiadau symud yn eu lle tan ddiwedd mis Medi. 

Teimlwyd os byddai'r polisïau ar gadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod ar waith 

i'r sector lletygarwch, yna dylai'r cynllun ffyrlo barhau hefyd gan na allai bwytai, er 

enghraifft, weithredu ar eu capasiti llawn gyda'r holl staff os byddai'r rheolau cadw 

pellter cymdeithasol ar waith o hyd.     

  

- Roedd pryder difrifol hefyd y byddai ail don o'r feirws ym mis Hydref 2020 – mae 

angen i ni baratoi ar gyfer hyn.  

  

- Roedd pryder cynyddol ymysg gwestai nad oedd y Llywodraeth yn deall y sector 

lletygarwch a'i bwysigrwydd i'r economi sylfaenol o hyd.  Roedd angen arian parod, 

nid benthyciadau – roedd ofn go iawn bod sylfeini'r sector yn chwalu, gyda busnesau 

eiconig yn mynd i'r wal. Byddai rheolau cadw pellter cymdeithasol ar ôl i'r 

cyfyngiadau symud ddod i ben yn achosi problemau difrifol i'r sector ac roedd “3 

gaeaf” yn debygol.   

  

- Cydnabu JT fod twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau yn y don gyntaf o fusnesau 

yr effeithiwyd arnynt ac y byddent, o bosibl, yn dod allan ohoni yn ystod cyfnod tawel 

ac felly gallai'r effaith gyfan bara tua 18 mis.  O'r cychwyn cyntaf roedd Croeso 



3  

  

Cymru/Llywodraeth Cymru wedi deall pwysigrwydd llif arian parod i'r sector ac wedi 

dweud a dweud pa mor bwysig ydoedd bod y sector yn gwneud cais i gynllun grant y 

Gronfa Cadernid Economaidd. Ailfynegodd y DW ei gefnogaeth i'r sector a 

dywedodd ei fod yn cyfleu pwysigrwydd y sector, a phryderon y sector, i'r Prif 

Weinidog a'r Gweinidogion eraill yn ddyddiol.   

  

- Ategodd y rhanddeiliaid bwysigrwydd y sector a'i bryderon ar gyfer y dyfodol, a 

hynny i'r sector ei hun, yr economi ehangach a chymunedau lleol. Er gwaethaf 

ymdrechion y Gweinidog a'r swyddogion i dawelu eu meddwl, roeddent yn teimlo 

rheidrwydd i ysgrifennu i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU eto i bwysleisio 

pryderon y grŵp a oedd yn cynrychioli buddiannau o bob rhan o Gymru.    

  

- Croesawyd cynllun grant y Gronfa Cadernid Economaidd, ond mynegwyd pryderon 

y gallai gefnogi busnesau llai hyfyw yn y pen draw.   Roedd pryder hefyd bod 

dryswch o ran y meini prawf, e.e. bod angen i chi gael eich gwrthod gan fanc cyn y 

gallwch wneud cais i Fanc Datblygu Cymru, y ffordd y cymhwysir grantiau rhyddhad 

ardrethi a gwybodaeth am fusnesau cynaliadwy – sut y gellid rhagweld hyn yn yr 

hinsawdd sydd ohoni? Roedd cais i wybodaeth gan Lywodraeth Cymru/Croeso 

Cymru gael ei rhaeadru i'r sector yn gyflym ac yn gywir, yn enwedig pan fyddai 

pethau'n newid.  

  

- Cydnabu JT y pryderon ond nododd mai'r flaenoriaeth, fel y nodwyd gan y sector 

Twristiaeth a llawer o sectorau eraill, oedd cael arian parod i fusnesau'n gyflym. 

Roedd lansio cynllun gwerth £200 miliwn a recriwtio a hyfforddi 140 o staff mewn 10 

diwrnod yn sefyllfa nas gwelwyd o'r blaen ac roedd yn anochel y byddai rhai 

gwendidau.  Dywedodd MS y byddai'n edrych ar hyn yn fanylach ac efallai'n 

cynnwys enghreifftiau esboniadol i helpu gyda dealltwriaeth a chanfyddiadau wrth 

symud ymlaen, ond nododd nad Croeso Cymru oedd yn berchen ar y cynllun.  

  

- Gofynnwyd cwestiwn ynghylch a ddylid bod wedi creu cronfa Croeso Cymru 

benodol i dwristiaeth. Nododd JT fod Croeso Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru 

ac, fel pob rhan o'r Llywodraeth, roedd ei gyllid heb ei gontractio wedi cael ei 

ddargyfeirio i'r ymdrechion i reoli COVID-19 a'i bod yn hynod debygol fod twristiaeth 

wedi elwa mwy o ganlyniad i fod yn rhan o'r gronfa ehangach.    

  

- Nodwyd hefyd mai dim ond i'r sector Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch roedd y 

gwyliau rhyddhad ardrethi busnes yn gymwys iddo a oedd yn adlewyrchu graddfa'r 

effaith ar fusnesau yn y sectorau hynny.  Hefyd, cafwyd trafodaeth fer am gymorth 

Grant Rhyddhad Ardrethi Busnes i Sefydliadau Marchnata Cyrchfannau oedd â 

swyddfeydd.  

  

- Roedd atyniadau'n bryderus nad oedd benthyciadau'n cynnig sicrwydd iddynt ac 

roedd rhai yn teimlo y byddai'n rhaid iddynt gau. Yn fwy cadarnhaol, roedd rhai 

atyniadau wedi bod yn gwneud rhywfaint o waith cynllunio busnes manwl ar gyfer 

ailagor gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol a llai o ymwelwyr. Fodd bynnag, 

byddent yn gwerthfawrogi canllawiau ar gynllunio ar gyfer hylendid ac iechyd a 

diogelwch.  
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- Pryder arall oedd y gallai gweithwyr medrus symud i sectorau eraill a allai adfer yn 

well/yn gyflymach ac y byddai'r sector yn colli ei weithlu. Cadarnhaodd RH fod 

Llywodraeth Cymru yn adrodd yn ôl ar lefel Cymru a'r DU yn hyn o beth.  

  

- Roedd y sefyllfa'n effeithio'n ddifrifol ar lety gwely a brecwast a lleoliadau 'glampio' 

gyda llawer yn cael eu dal yn y bylchau mewn cyllid. Roedd benthyciadau a 

threfniadau ffyrlo yn helpu, ond roedd perygl go iawn o fethdalu yn y dyfodol os 

byddent yn benthyca. A ellid ystyried grant yn hytrach na gohirio taliadau TAW?  

  

- Yswiriant – roedd pryderon parhaus am ymddygiad yswirwyr a nodwyd bod cymal 

mewn llawer o bolisïau a oedd yn golygu y gallai eich yswiriant gael ei eithrio os 

byddai eiddo heb ei feddiannu am 90 diwrnod ac nad oeddech wedi gwneud cais am 

estyniad.  Roedd angen cysylltu hyn â deddfwriaeth gan nad oedd pobl yn gallu 

agor. Dywedodd JT yr hoffai i'r pwynt hwn, ac “awgrymiadau defnyddiol” eraill, gael 

eu cynnwys mewn rhifyn o gylchlythyr y Diwydiant yn y dyfodol.  

  

- Nododd CLlLC mai mater i'r Trysorlys oedd hyn i gyfeirio mwy o arian i Gymru neu 

fel arall ni fyddai busnesau'n goroesi – apêl i Lywodraeth Cymru barhau i roi pwysau 

ar Lywodraeth y DU.  Cydnabuwyd bod problemau'n parhau gydag ardrethi busnes, 

mater roedd CLlLC ac awdurdodau lleol yn ei ystyried, a nodwyd hefyd fod gan 

awdurdodau lleol lawer o rolau gan gynnwys rheoleiddiwr ar ôl i'r cyfyngiadau symud 

gael eu llacio, mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol, hylendid ac ati.  

Gofynnodd y sector i reoliadau fod yn “gymesur”.  

  

- Roedd IE newydd fod mewn cyfarfod o Fwrdd Visit Britain a fu'n trafod y broses 

adfer a nododd y byddai Visit Britain yn targedu ei ymgyrchoedd marchnata yn y 

dyfodol at gynulleidfa yn y wlad hon gan ystyried pryd a sut y gallai'r cyfyngiadau 

gael eu llacio e.e. ystyried prosesau glanhau manwl, iechyd a diogelwch, cadw 

pellter cymdeithasol ac ati. Mae Visit Britain hefyd yn ystyried ymgyrch yn ymwneud 

â gweithwyr y GIG, “You pay they stay” – ymgyrch i dawelu meddwl. Byddai MS yn 

parhau i gysylltu â Visit Britain.  

  

3. Cylch Gorchwyl  

 3.1 Nodwyd cylch gorchwyl (atodedig) y grŵp (yn amodol ar yr is-grwpiau isod) ac 

roedd y cynrychiolwyr ar y grŵp yn teimlo'n gryf mai dim ond os oedd bylchau 

gwirioneddol mewn cynrychiolaeth y gellid ystyried unrhyw geisiadau i ychwanegu at 

gyfansoddiad y grŵp a gellid dangos tystiolaeth bod y grŵp yn cynrychioli Cymru 

gyfan. Byddai Llywodraeth Cymru/Croeso Cymru yn parhau i ymgynghori â'r grŵp 

ynghylch ceisiadau perthnasol.   

  

3.2 Awgrymwyd y gallai fod yn ddefnyddiol cael is-grwpiau wrth i faterion ddatblygu 

ac wrth i ni symud ymlaen i drafod materion megis marchnata, prisiau, targedu ac ati 

yn fanylach, a byddai angen cynnwys arbenigedd a safbwyntiau ehangach. Dylai'r 

cylch gorchwyl gyfeirio at is-grwpiau posibl.  

  

3.3 Gofynnodd JT i'r grŵp ystyried y cylch gorchwyl ac anfon unrhyw sylwadau 
pellach at AB erbyn 23 Ebrill.  
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4. Cymorth iechyd meddwl – Andrew Campbell  

4.1 Cyfeiriodd AC at yr angen posibl am fathau eraill o gymorth yn ogystal â 

chymorth ariannol.  Roedd hwn yn gyfnod pryderus i lawer ac awgrymwyd y dylem 

roi mwy o sylw i iechyd meddwl.  Byddai MS yn ystyried cynnwys hyn yng 

nghylchlythyr y diwydiant ac ati a gellid llunio cynigion.  

  

5. Unrhyw fusnes arall/Cyfarfod nesaf  

5.1 Cyflwynodd Jo Corke Adroddiad Croeso Cymru – crynodeb o'r arolwg ar-lein yn 

gyfrinachol.  Byddai'n cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth nesaf – roedd yr adroddiad yn 

adlewyrchu'r materion a godwyd heddiw. Byddai JC yng nghyfarfodydd rhithwir y 

fforymau wythnos nesaf os oedd cydweithwyr am drafod yr adroddiad ymhellach, a 

gallai'r grŵp anfon eu sylwadau dros e-bost.  

  

5.2 Cynigiodd JT y dylid trafod y canlynol yn y cyfarfod nesaf:  

• paratoi ar gyfer llacio'r cyfyngiadau  

• cynlluniau posibl/bylchau ar gyfer unrhyw Gronfa Cadernid Economaidd 

bellach    

 

5.3 Diolchodd JT a'r DW i bawb am y trafodaethau cadarn ond adeiladol a oedd wedi 

ail-bwysleisio pryderon gwirioneddol y diwydiant. Rhoddodd JT a'r DW sicrwydd 

i'r rhai a oedd yn bresennol fod Llywodraeth Cymru yn deall yr heriau anferthol a 

oedd yn wynebu'r sector a gwnaethant ofyn i'w cydweithwyr annog busnesau i 

wneud cais am gyllid.   

 

5.4 Cadarnhaodd JT y gellid rhannu'r cofnodion ar ôl iddynt gael eu dosbarthu gan 

nodi y dylid datgan unrhyw fater sensitif neu fasnachol gyfrinachol yn ystod y 

cyfarfod er mwyn sicrhau na fyddai'n cael ei ailadrodd yn y cofnodion.  

  

  

Alyson Burke  

17 Ebrill 2020  


