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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  

Mari Stevens  Llywodraeth Cymru  Dave Chapman  UK Hospitality  

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  

Jo Corke  Llywodraeth Cymru  

  

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:  

- Wythnos brysur arall gyda thrafodaethau'n troi at y potensial o lacio cyfyngiadau.  Roedd y 

rhithgyfarfod gyda chynrychiolwyr o'r holl sectorau sy'n ffurfio'r portffolio Diwylliant, 

Chwaraeon a Thwristiaeth ar 30 Ebrill wedi bod yn hynod ddefnyddiol.  Roedd themâu clir 

wedi dod i'r amlwg a rhannwyd rhai syniadau da yn ymwneud â pha faes fyddai’n elwa 

gyntaf o ganlyniad i’r cyfyngiadau symud. Fodd bynnag, roedd pryderon ariannol yn parhau 

mewn rhai mannau ac roedd cais i ymestyn y trefniadau ffyrlo.  

- Nododd y DW mai'r cyfarfod ar 30 Ebrill oedd y tro cyntaf yn ei 2½ flynedd fel Dirprwy 

Weinidog i holl feysydd ei bortffolio ddod ynghyd. Roedd wedi mwynhau gweld yr ymdeimlad 

o gymuned a gwasanaeth cyhoeddus go iawn.   

- Roedd MS yn cydlynu ymateb yr adran Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i'r cynigion i 

lacio'r cyfyngiadau yn unol â 7 prawf y Prif Weinidog, a fyddai'n bwydo i mewn i'w adolygiad 

o'r camau nesaf i Gymru. Rhannodd MS fanylion am ba feysydd y byddai angen eu 

cwmpasu, syniadau ac ystyriaethau yn y byrdymor a'r tymor hwy. Atgoffodd MS bawb i 

anfon eu sylwadau ychwanegol ati erbyn 5 Mai.  

- Dilynodd trafodaeth am beth fyddai llacio'r cyfyngiadau yn ei olygu i'r sector 

Twristiaeth/digwyddiadau, os mai dyna fyddai'r achos.  Dywedodd SJ y byddai angen cael 

cyfarpar diogelu personol weithio gyda'r cyhoedd.  Credwyd y byddai'n bosibl ystyried 

ailagor detholiad o weithgareddau gyda'r protocolau cywir. Roedd angen i reoliadau a 

chanllawiau clir fod ar waith cyn ailagor.  

  

2. Diweddariadau gan Gynrychiolwyr y Sector  

Siaradodd yr aelodau am y diweddariadau ysgrifenedig roeddent wedi'u darparu ar gyfer y 

cyfarfod.   
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Rhanbarth Gogledd Cymru – Michael Bewick – prif sylwadau:  

- Angen ystyried sut i reoli'r llu anochel o ymwelwyr  

- Angen i ganllawiau fod yn gyson, yn enwedig os oedd gwahaniaethau trawsffiniol mewn 

polisïau  

- Angen i negeseuon fod yn glir, roedd llawer am fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu 

negeseuon  

- Roedd y broblem gyda chartrefi gwyliau wedi tawelu, er bod adroddiadau am rai pobl yn 

methu cael cyllid o hyd. Cydnabu JT ymdrechion RH mewn perthynas â rhyddhad ardrethi 

busnes i fusnesau twristiaeth ac roedd yn falch bod y gwaith yn werth chweil.   

  

Rhanbarth y De-ddwyrain – Phillipa George – prif sylwadau:  

- Posibilrwydd y bydd rhai busnesau bach yn y rhanbarth yn cau; roedd gweithgor wedi cael 

ei sefydlu i ymdrin â'r mater hwn a byddai PG yn rhannu'r wybodaeth â RH.  

- Dywedodd PG (a chytunodd pawb) fod cynlluniau drafft IE ar gyfer ailagor yn werthfawr 

iawn (a gorau po fwyaf o rybudd o ailagor, gyda pholisïau cyson a chytûn).  

- Nododd RH fod y Cwnsler Cyffredinol yn arwain y gwaith adfer ariannol a bod y mewnbwn 

gan y sector twristiaeth ar fylchau wedi bod yn werthfawr iawn iddo.  

  

Rhanbarth y De-orllewin – Paula Ellis – prif sylwadau:  

- Roedd PE wedi anfon adborth helaeth ar yswiriant gan y rhanbarth i Croeso Cymru ei 

ystyried  

- Gofynnodd JT i bawb anfon enghreifftiau penodol o ymddygiad cwmnïau cyfleustodau 

hefyd  

- Cymerodd ran yng nghyfarfod Cymdeithas Twristiaeth Tyddewi lle roedd pobl yn teimlo dan 

straen ac yn poeni am y cyfnod adfer ac yn gorfod dewis rhwng cadw'n ddiogel neu gadw'n 

ddiddyled.  

- Pryderus am y posibilrwydd o ail don hefyd a, phetai hynny'n digwydd, byddai angen 

clustnodi cyllid.  

- Cafwyd trafodaeth ynghylch rheolau'r cynllun ffyrlo ar wyliau blynyddol.  Y sefyllfa yw y gall 

gwyliau blynyddol statudol gael ei gario ymlaen am hyd at 2 flynedd os na ellir ei gymryd 

oherwydd y sefyllfa bresennol.  

  

Rhanbarth Canolbarth Cymru – Steve Hughson – prif sylwadau:  

- Ni fyddai'n hawdd llacio'r cyfyngiadau; roedd y cyhoedd yn ofnus ac roedd angen sicrhau 

cysondeb ledled y DU neu byddai dryswch, byddai rheolau'n cael eu torri a byddai cynnydd 

sydyn yn y feirws eto.   

- Problemau gyda bylchau mewn cyllid ac ardrethi busnes o hyd, a'r sector digwyddiadau 

oedd yn dioddef fwyaf. Nododd RH y pryderon am y meini prawf cymhwysedd newydd ar 

gyfer busnesau hunanddarpar a dywedodd fod gan awdurdodau lleol ddisgresiwn wrth eu 

cymhwyso ac y dylai busnesau hunanddarpar dilys wneud cais gyda'r wybodaeth oedd 

ganddynt. - Awgrymodd os bydd rhannau o'r diwydiant yn ailagor yna dylai'r cynllun ffyrlo 

ddod i ben i'r rhai hynny sy'n gallu agor.  

- Ychwanegodd SH ei bod yn ymddangos mai digwyddiadau fyddai'r maes olaf yn y “sector” 

lle byddai cyfyngiadau'n cael eu llacio. Mae'r ffaith nad yw'r Sioe Frenhinol yn cael ei 

chynnal yn golled refeniw anferth i Gymru – rhwng £40 a £50 miliwn y flwyddyn.  

  

Cynghrair Twristiaeth Cymru – Adrian Greason-Walker ac Andrew Campbell – prif sylwadau:  

- Adroddiadau bod y broblem rhyddhad ardrethi i fusnesau hunanddarpar bach wedi gwella 

yng Ngwynedd. - Trafodaeth am staff sydd ar ffyrlo a sut y gallai rhai ddychwelyd i'r gwaith 

am fod angen cynnal a chadw tir/safleoedd.  

- Roedd angen rhoi'r gorau i'r rhethreg gwrth-dwristiaeth ynghylch ail gartrefi – roedd yn 

ddifrodol.  
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- Trafodaeth am gynseiliau cyfreithiol ar gyfer cynnal y rheolau cadw pellter cymdeithasol.  

- Rhoddodd AC adborth o gyfarfod Grŵp Ymateb Brys y Diwydiant Twristiaeth a gynhaliwyd 

yn gynharach yr wythnos hon ynghylch y posibilrwydd o lacio'r cyfyngiadau;  

- Byddai angen newid rheoliadau teithiau pecyn; a ellid ymestyn trwyddedau parciau 

carafannau? A fyddai ymwelwyr sy'n cyrraedd o dramor ar fferïau yn gorfod cael eu gosod 

dan gwarantin am 14 diwrnod? A fyddai Llywodraeth Cymru yn ystyried darparu cyllid i 

gynorthwyo Harbwr Abergwaun gan na fyddai llongau mordaith yn cyrraedd yno eleni? 

Dywedodd RH fod Llywodraeth Cymru yn adolygu'r sefyllfa, ond byddai'n ceisio cael 

atebion.   

- Gohiriwyd Wythnos Twristiaeth Cymru a byddai'r sefyllfa'n cael ei hadolygu ar ddiwedd mis 

Mai. Awgrymodd AC y dylid cael gŵyl y banc arall yn yr hydref.  

  

VisitBritain – Gwesty Hamdden y Celtic Manor a Chanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru 

– Ian Edwards – prif sylwadau:  

- Ategu'r ceisiadau am negeseuon clir a'r angen i feithrin ymddiriedaeth y cyhoedd.  

- Pryderon na fyddai unrhyw ddigwyddiadau'n cael eu cynnal nes y byddai brechlyn ar gael.  

- Siaradodd am ganlyniadau arolwg a ddosbarthodd.  

- Ystyried beth allai agor o bosibl, e.e. golff gyda'r protocolau cywir.  Cadarnhaodd RH fod y 

Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol i gyd yn ystyried hyn. Petai rhai gweithgareddau'n ailagor, 

efallai y gallai staff sydd ar ffyrlo ddychwelyd yn raddol.   

- Cyfeiriodd at y cynllun adfer roedd wedi'i rannu â'r grŵp – map meddwl er mwyn helpu i 

ddod o hyd i atebion.  

- Y pethau pwysicaf yw ymddiriedaeth, iechyd a diogelwch staff ac, yn y pen draw, canfod 

brechlyn.  

- Rhoddodd Visit Britain 4 canllaw allweddol i Nigel Huddleston – iechyd a diogelwch, 

negeseuon clir, defnyddio'r cynllun ffyrlo'n ddoeth, a chynllun hirdymor ennill mantais wrth 

farchnata. Nid oeddem am fod ar ei hôl hi – roedd amseru'n hollbwysig – angen bod yn 

barod i farchnata.  

  

UK Hospitality Cymru – Dave Chapman – prif sylwadau:  

- Roedd angen i broblem eiddo â gwerth ardrethol o £500,000 a mwy aros ar yr agenda  

- Er bod atebion penodol ar gyfer Cymru yn beth da fel arfer, yn hyn o beth, roedd angen i 

negeseuon fod yn gyson ledled y DU, yn enwedig mewn ardaloedd ger y ffin.  

- Beth fyddai'n digwydd i'r Cynllun Gweithredu Twristiaeth nawr? Roedd UKH am fod yn rhan 

ohono.  

- Adroddodd DC yn ôl ar gyfarfod UKH cenedlaethol lle trafodwyd nifer o faterion, megis 

proses ailagor a arweinir gan safonau, proses ailgyflwyno raddol, cadw pellter cymdeithasol 

y tu ôl i'r llenni, sicrhau bod gan bob busnes weithdrefnau i asesu risgiau iechyd a 

diogelwch.   

- Unwaith y byddai newyddion bod cyfyngiadau teithio'n cael eu llacio, byddai angen inni fod 

yn barod.  

  

Sean Taylor – Cyngor y Diwydiant Twristiaeth – Zip World – prif sylwadau:  

- Gwnaeth ST rai pwyntiau tebyg i bobl eraill o ran ymddiriedaeth defnyddwyr a 

phwysigrwydd cael canllawiau a chyfarwyddiadau clir. Dywedodd JT fod gan Croeso Cymru 

ran fawr i'w chwarae wrth rannu negeseuon â'r sector.  

- Ni fyddai Zip World yn ailagor nes y gallai wneud y peth iawn i staff a chwsmeriaid.  - 

Ychwanegodd LvW fod Croeso Cymru yn tracio teimladau defnyddwyr, gan ganolbwyntio 

ar farn cymunedau; byddai angen hyblygrwydd mewn perthynas ag ailddechrau 

busnesau a byddai angen cael polisïau canslo hyblyg.   

  

3. Unrhyw fusnes arall/Cyfarfod nesaf.  
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Diolchwyd i bawb am gyfarfod adeiladol a byddem yn ailedrych ar y sefyllfa ymhen 

pythefnos oherwydd Gŵyl y Banc.    

Alyson Burke  

2 Mai 2020  


