
Cyfarfod (5) o'r Grŵp Twristiaeth – 10:30am, Dydd Gwener 24 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  

Mari Stevens    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  

Adrian Greason-

Walker  

Cynghrair Twristiaeth 

Cymru  

    

Ymddiheuriadau: Jo Corke a Peter Francombe  

  

Fersiwn: TERFYNOL  

  

Prif bwyntiau'r cyfarfod  

  

1. Diweddariad – Jason Thomas  

Croesawodd y Dirprwy Weinidog a Jason Thomas bawb i'r cyfarfod a diolchodd i 

aelodau'r grŵp am eu cyfraniad gwerthfawr at yr ymdrech i ddiogelu'r sector 

twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau yng Nghymru. Rhannodd JT y wybodaeth 

ddiweddaraf fel a ganlyn:  

  

- Byddai cyfarfod heddiw yn canolbwyntio ar bwysau ariannu ac unrhyw fylchau 

presennol a hefyd y posibilrwydd o lacio'r cyfyngiadau symud yn unol â fframwaith y 

Prif Weinidog – y 7 cwestiwn. Gwnaed nifer mawr o geisiadau i'r Gronfa Cadernid 

Economaidd, ond roedd yn dal i fod ar agor ac anogwyd pobl i gyflwyno cais.  

  

Rhannodd y DW y wybodaeth ddiweddaraf am ei weithgarwch yn ystod yr wythnos a 

oedd wedi cynnwys siarad â'r cyrff amrywiol a oedd yn gysylltiedig â'i faes portffolio 

a chymryd rhan mewn cyfarfod dyddiol am 9am gyda'r Prif Weinidog.  Cafwyd 

trafodaeth am fater dadleuol ail gartrefi a busnesau twristiaeth dilys a'r ffaith bod y 

rheoliadau'n cael eu hailystyried o ganlyniad yn ystod yr wythnosau nesaf a'r angen i 

gynnwys y gymuned mewn sgwrs gadarnhaol.   

  



2. Pwysau ariannu – ar hyn o bryd a'r rhai a ragwelir  

Rhoddodd Rhidian Morgan grynodeb manwl o sefyllfa'r Gronfa Cadernid 

Economaidd a oedd wedi cael nifer mawr o geisiadau. Roedd y broses gwneud cais 

yn peri rhwystredigaeth i rai a byddai RM yn adrodd yn ôl ar hyn.  Roedd y cynllun i 

ficrofusnesau yn llai manwl ond roedd y cynllun i fusnesau bach a chanolig yn gofyn 

am fwy o ddiwydrwydd dyladwy.  

  

Dywedodd JT fod yr holl wariant cyfalaf yn cael ei adolygu. Aeth RH drwy restr o 

fylchau posibl mewn cyllid a oedd ar gael yn Atodiad A. Gofynnwyd i'r aelodau roi 

gwybod a oeddent yn ymwybodol o rai eraill.  

  

Cafwyd trafodaeth am y cynllun ffyrlo ac awgrymodd rhanddeiliaid fod angen iddo 

barhau nes y byddai'r mesurau cadw pellter cymdeithasol yn dod i ben er mwyn 

osgoi effeithiau negyddol sylweddol ar y sector, hyd yn oed os byddai ar lefel is.  

Nodwyd bod angen lleihau'r trefniadau ffyrlo yn raddol yn hytrach na thorri canran, er 

mwyn galluogi'r staff i ddychwelyd pan fyddai'r busnes yn tyfu. Roedd perygl hefyd 

os na fyddai busnes yn gwella yna byddai'n rhaid defnyddio'r cyllid i dalu am wyliau 

blynyddol a gronnwyd. Roedd rhai arwyddion y byddai'n rhaid i rai busnesau golli 

pobl. Gofynnodd JT i bobl roi gwybod iddo am unrhyw fusnes a oedd ar y 

dibyn.  

  

3. Paratoi ar gyfer llacio'r cyfyngiadau  

Cyfeiriodd JT at gyhoeddiad y Prif Weinidog am fframwaith a saith prawf allweddol er 

mwyn helpu i arwain Cymru allan o bandemig y coronafeirws – mae'r rhain bellach ar 

gael yn Atodiad B ynghyd â dolen i'r canllawiau newydd. Esboniodd y DW ei bod 

bellach yn bosibl i ni fwydo i mewn i'r “adolygiad 3 wythnos” nesaf gan gymhwyso'r 

profion. Cafwyd trafodaeth gyffredinol am y ffordd bosibl y byddai'r profion yn cael eu 

cymhwyso.  

  

4. Diweddariad – Cynrychiolwyr y Sector  

  

Siaradodd pob aelod o'r grŵp am y diweddariadau ysgrifenedig a ddosbarthwyd. 

Mewn ymateb i'r pwynt am y posibilrwydd o sefydlu grŵp cynllun adfer ar gyfer 

gogledd Cymru, dywedodd y DW fod angen cynnwys Ardaloedd o Harddwch 

Naturiol Eithriadol ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol.    

  

Dywedodd JT ei fod yn awyddus i drefnu galwad gyda rhai aelodau o'r grŵp hwn ond 

hefyd gyda chasgliad ehangach o gyrff fel Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol a'r 

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, ond byddai mwy o wybodaeth yn cael ei 

rhannu am hyn wythnos nesaf. Roedd sylwadau eraill yn cynnwys y canlynol: 

- roedd angen diwygio a thynhau canllawiau a gyhoeddwyd ar gyfer 

awdurdodau lleol mewn perthynas â gweithredwyr llety hunanddarpar gan nad 

oeddent yn unol â dosbarthiad Asiantaeth y Swyddfa Brisio o eiddo hunanddarpar; 

-er y gwnaed rhywfaint o gynnydd gyda chwmnïau yswiriant, roedd rhai cwmnïau yn 

dal i fod yn amharod i helpu;  



- gwnaed pwynt pellach am y gwaith yr oedd angen ei wneud gyda 

chwsmeriaid i'w denu'n ôl pan fyddai'r amser yn iawn, a'r ffaith y gallai gymryd 

blynyddoedd os nad oeddem yn ei wneud yn iawn.  

  

5. Unrhyw fusnes arall/Cyfarfod nesaf.  

Diolchwyd i bawb am gyfarfod adeiladol a byddem yn ystyried y materion eto ddydd 

Gwener nesaf.   

  

Alyson Burke  

24 Ebrill 2020  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atodiad A   

  

Bylchau mewn cyllid fel y'u nodwyd ar 24 Ebrill 2020:  

• Unig Fasnachwyr *  

• Busnesau sy'n gweithredu islaw'r trothwy TAW. *  

• Busnesau a gorfforwyd yn ddiweddar *  

• Cwmnïau sy'n aros am brisiadau ardrethi busnes *   

• Microfusnesau nad ydynt yn talu TwE.*  

• Buddiannau cymunedol, yn enwedig eglwysi ac eglwysi cadeiriol sy'n 

canolbwyntio ar Dwristiaeth.   

• Gweithredwyr unigol sydd wedi'u cofrestru fel Cwmnïau Cyfyngedig (yn talu 

difidend yn rhannol a chyflog yn rhannol)  

• Cwmnïau newydd na allant ddangos cofnodion masnachu (i ddangos lleihad 

mewn elw er enghraifft).   

• Llety gwely a brecwast – yn byw ar y safle ac felly'n talu'r Dreth Gyngor ac nid 

Ardrethi Busnes -  

• Microfusnesau sydd wedi'u lleoli ar safle busnesau mwy ac felly'n dod o dan 

eu gwerth ardrethol.  

• Sŵau –  

• Hyfforddwyr llawrydd yn y sector awyr agored, er enghraifft.   

  

  

*Gofynnwyd i'r aelodau ystyried unrhyw fylchau eraill mewn cyllid a rhoi 

gwybod i ni  

     

Atodiad B  
  

Fframwaith ar gyfer adferiad:  

https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-pandemig-coronafeirws  

  
Gwerthuso effaith trefniadau llacio posibl: dangosyddion allweddol  

  
1. I ba raddau y byddai llacio cyfyngiad yn cael effaith negyddol ar reoli’r feirws?  

- a yw’r cam yn gyson â thybiaethau sy’n llywio’r mesurau cyffredinol i reoli’r haint?  

- a yw’r cam yn ceisio sicrhau mantais benodol i iechyd y cyhoedd?  

- a yw’r cam yn cyd-fynd â’r gwerthusiadau sydd wedi’u gwneud o gamau tebyg mewn 

ardaloedd eraill?   

  
2. A yw’r risg o heintio pellach sydd ynghlwm â’r mesur yn isel?  

- a oes modd pennu graddfa’r mesur yn ddigonol?  

- a yw graddfa’r cam yn gymesur â maint y risg o heintio pellach?  

- a oes modd rhannu gwybodaeth ynglŷn â graddfa’r cam yn glir er mwyn osgoi dryswch 

ynglŷn â’i union faint a’i derfynau?  

  
3. Sut y gellir ei blismona?  

https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-pandemig-coronafeirws
https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-pandemig-coronafeirws
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fleading-wales-out-coronavirus-pandemic&data=02%7C01%7CAlyson.Evans%40gov.wales%7Ce26d84e99731402b39ff08d7e856878e%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637233330640097967&sdata=cRpSopFJ1WVq6BIdTNbNO5zd6wHjQGO30Fp%2Bnb329YE%3D&reserved=0


- pa mor weladwy yw’r cam arfaethedig?  

- a yw’r cam eisoes yn destun prosesau rheoleiddio, arolygu neu gadw golwg?  

- a oes modd diffinio achosion o dorri’r rheol yn ddigon clir ar gyfer gorfodi pobl i  

gydymffurfio?   

  
4. A oes modd ei wrthdroi’n gyflym os oes canlyniadau anfwriadol?  

-  a oes trefniadau digonol i fonitro effaith y cam?  

- a yw’r cam wedi’i ddiffinio’n ddigonol i allu rhannu gwybodaeth yn gyflym â’r rhai sy’n 

ymwneud â’r cam?  

- a yw canlyniadau posibl gwrthdroi’r cam wedi bod yn destun proses dadansoddi risg?  

  
5. A oes mantais economaidd gadarnhaol gymharol fawr ynghlwm â’r cam?  

- a oes modd cyfrifo’r fantais economaidd yn glir?  

- a yw’r cam sydd ag iddo fantais economaidd yn gyson ag ymrwymiadau Llywodraeth 

Cymru i sicrhau Cymru fwy ffyniannus, cyfartal a gwyrdd?  

- a yw’r fantais economaidd yn gyfyngedig a/neu’n gul ei chwmpas?  

  
6. A yw’r cam yn cael effaith fawr ar lesiant cymdeithasol neu seicolegol?  

- a yw’r cam yn effeithio ar grŵp penodol sy’n agored i niwed neu sydd dan anfantais?  

- a yw’r cam yn un y gellir ei amgyffred a chyflwyno gwybodaeth amdano fel rhywbeth sy’n 

effeithio ar lesiant?  

- a allai’r cam rannu/uno cymdeithas?  

  
7. A yw’r cam yn cael effaith gadarnhaol iawn ar gydraddoldeb?  

- a yw’r cam yn gyson â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (ac ati)?  

- a oes unrhyw ogwydd i’r cam a fyddai’n cael effaith niweidiol ar grwpiau agored i niwed 

neu grwpiau sydd ar y cyrion?  

- a yw’r cam yn darparu unrhyw gyfleoedd ar gyfer ehangu cyfranogiad a meithrin 

cymdeithas sy’n fwy cynhwysol?  


