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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  

Jo Corke  Llywodraeth Cymru  Sean Taylor  Cynrychiolydd 

Canolfannau Croeso y 

DU  

Lucy von Weber  Llywodraeth Cymru  Anthony Rosser  UK Hospitality  

Rhidian Morgan  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  

    

Ymddiheuriadau: Mari Stevens  

Fersiwn: TERFYNOL  

  

Prif bwyntiau'r cyfarfod  

  

1. Diweddariad – Jason Thomas  

1.1 Roedd JT am i'r cyfarfod ganolbwyntio ar ganllawiau gweithio mwy diogel ac ystyried 

beth fyddai'r goblygiadau i Gymru yn sgil yr hyn y gallai'r Prif Weinidog ei gyhoeddi ddydd 

Gwener a Llywodraeth y DU ddydd Sul.  Gofynnodd JT i'w gydweithwyr ystyried a fyddai'n 

well ganddynt i ganllawiau penodol i'r sector gael eu harwain gan y sector neu gan y 

Llywodraeth.   

  

1.2 Rhoddodd RH a'r DW adborth yn dilyn eu cyfarfod ar 6 Mai gyda Gweinidogion y DU a 

Gweinidogion y Gweinyddiaethau Datganoledig:   

 

Barn Cynrychiolwyr y Sector  

2.1 UK Hospitality Cymru – Dave Chapman – prif bwyntiau:  

- Mewn ymateb i gwestiwn JT, byddai'n well gan UKH gael canllawiau penodol i'r sector a 

arweinir gan y diwydiant ond gyda Llywodraeth Cymru yn arwain ar agweddau iechyd y 

cyhoedd. Dylid sicrhau cysondeb â gweddill y DU er mwyn gwneud yn siŵr nad oes unrhyw 

fylchau na dryswch a fyddai'n tanseilio ymddiriedaeth.  

- Fel Llywodraeth Cymru, roedd UKH wedi gweld y lefel uchel o ganllawiau drafft, yr oedd 

angen eu datblygu ymhellach er mwyn eu gwneud yn gallach ac i sicrhau ffordd briodol 

ymlaen.  

- Roedd JT yn hoffi'r syniad o UKHC yn bwydo safbwyntiau'r Grŵp Twristiaeth i UKH er 

mwyn rhoi adborth; roedd y DW yn fodlon ar hyn gan ei fod yn cyd-fynd â dull y Llywodraeth 

o ymddiried yn y diwydiant i ymdrin â'r manylion.  Roedd pawb yn gytûn y dylai UKH barhau 

i arwain ar lefel y DU gyda mewnbwn gan y grŵp yn ôl y gofyn.  

  

2.2 Cynghrair Twristiaeth Cymru – Adrian Greason-Walker – prif bwyntiau:  

- Siaradodd AGW am bapur trafod Cynghrair Twristiaeth Cymru a ddosbarthwyd am ddiffinio 

Safonau Glendid newydd i Gymru er mwyn ailagor y Diwydiant Twristiaeth yng Nghymru, 
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meithrin ymddiriedaeth ymwelwyr a darparu gwybodaeth i alluogi defnyddwyr i wneud 

penderfyniadau. Dywedodd JT fod hwn yn ddarn gwerthfawr o waith o ystyried materion 

ynghylch nodau barcud (megis cynseiliau cyfreithiol, mesurau gorfodi a rhoi'r baich ar y 

diwydiant).    

- Roedd rheoliadau a chanllawiau ar waith eisoes ar gyfer safonau ac felly roedd angen cael 

cydbwysedd rhwng cost a budd. Gofynnodd Cynghrair Twristiaeth Cymru sut y byddai 

unrhyw gynllun newydd yn cyd-fynd â systemau a oedd yn bodoli eisoes. Roedd angen iddo 

fod ar lefel y DU ac ymdrin â'r materion penodol a nodwyd yn y papur; byddai angen 

gwneud gwaith ymchwil cyflym.  

- Dywedodd AC fod Cymdeithas Parciau Gwyliau a Pharciau Cartrefi Prydain yn gweithio ar 

hyn hefyd.  

- O ran ymchwil, dywedodd JC ei bod yn gweithio gyda Visit England a Visit Scotland ar 

arolwg ar y cyd gyda'r gobaith o'i gyhoeddi tua canol mis Mai er mwyn archwilio pryderon. 

Byddai'n well ganddi ddefnyddio dull ar y cyd ond, os oedd angen, byddai Cymru yn 

cyhoeddi un ei hun.  

   

2.3 CLlLC – Steve Jones – prif bwyntiau:  

- Cytuno â'r syniad o gael dull ledled y DU a arweinir gan y sector. Byddai angen i 
broffesiwn iechyd yr amgylchedd gefnogi'r gwaith o ddiogelu bwyd ac iechyd.   
- Byddai'n cymeradwyo'r syniad o Lywodraeth Cymru yn gweithio i egwyddorion y DU, ond 
ar amserlen sy'n benodol i Gymru, gydag awdurdodau lleol yn helpu i gefnogi'r sector. Mae 
angen arweinyddiaeth gref gan Lywodraeth Cymru.  
- Anodd iawn i 22 o awdurdodau lleol reoleiddio/gorfodi – ond gall roi “sêl bendith”.  
- Dywedodd RH a PE fod pryderon ynghylch gorfodi a bod llawer o waith i'w wneud.   
Dywedodd AGW fod mesurau gorfodi yn gostus – roedd yn well cael cydbwysedd rhwng 
hunanasesu a pholisi. Erlyniad fyddai'r gosb eithaf, ond prin y caiff ei ddefnyddio.  
- Crybwyllwyd y syniad o gysylltu â “scores on the doors” ond roedd angen cofio gwersi a 
ddysgwyd yn hyn o beth – roedd yn amlwg bod sawl opsiwn ac roedd angen inni 
ymgysylltu'n eang â nhw. - Dywedodd IE ei bod yn amlwg bod gwaith yn mynd rhagddo yn 
Llywodraeth Cymru ac yn y diwydiant, ond roedd angen iddo ddechrau gyda'r Llywodraeth – 
negeseuon clir; gall nodau barcud helpu ond mae gan bob un ohonom rolau clir ac mae 
angen inni gydweithio.  
  

2.4 Dywedodd JT ei fod o'r farn bod pob rhan o'r sector Diwylliant, Chwaraeon a 

Thwristiaeth yn fodlon cyflawni'r protocolau unwaith y cânt ganiatâd; ond roedd JT am fod 

yn glir a oedd y sector am wthio i'r cyfyngiadau gael eu llacio mewn rhai meysydd – wrth 

gwrs, cyngor iechyd y cyhoedd fyddai'n arwain pob penderfyniad yn y pen draw – ond 

gofynnodd i'r grŵp am unrhyw safbwyntiau. Dywedodd IE fod y system goleuadau traffig 

roedd Croeso Cymru wedi'i mabwysiadu yn ffordd synhwyrol o ddangos sut y gallai rhai 

pethau agor yn ymarferol a phryd.  Gofynnodd JT am gael gwybod pan fyddai angen 

diwygio'r system goleuadau traffig ar gyfer unrhyw weithgaredd neu feysydd penodol. 

Ychwanegodd IE fod golff yn rhywbeth y gellid ei ddychwelyd eto'n ymarferol; roedd Michael 

Bewick yn credu bod hyn yn wir am 'glampio' hefyd; ond dim ond law yn llaw â chymorth 

graddedig gan y Llywodraeth drwy'r gaeaf.  

  

2.5 Awgrymodd AC y gallem ystyried datblygiadau technolegol o ran larymau/synwyryddion 

sy'n eich hysbysu pan fyddwch lai na 2m oddi wrth rywun; lampau uwchfioled – efallai fod 

pethau eraill yn digwydd yn y maes hwn a allai helpu a chwtogi'r amserlenni.  

  

2.6 Apeliodd SH ar bobl i beidio ag anghofio am y sector digwyddiadau/atyniadau mawr.  

Cafwyd trafodaeth ynghylch ystyr cynulliad torfol.  Roedd posibilrwydd gwirioneddol mai dim 

ond pan fyddai brechlyn ar gael y byddai cynulliadau torfol yn dychwelyd. Dywedodd SH 

hefyd fod angen i ganllawiau a rheolau fod yn gyson ar draws ffiniau ac yn glir.  
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2.7 Ategodd JT ei fod yn gwbl ymwybodol o'r pwysau ynghylch ffyrlo ac roedd sylwadau yn 

gofyn iddo gael ei barhau yn cael eu mynegi yn uniongyrchol i Drysorlys y DU.  

  

2.8 Diolchodd y DW a JT i bawb am y cyfarfod; byddai'r DW yn cyfarfod â'r Prif Weinidog 

eto'n fuan i drafod twristiaeth.  Byddai JT a'r uwch-dîm yn gwrando'n eiddgar ar gyhoeddiad 

y Prif Weinidog nos Sul a byddent am i bawb gynorthwyo gydag ymateb Llywodraeth 

Cymru.  

  

2. Unrhyw fusnes arall/Cyfarfod nesaf.  

3.1 Dydd Gwener 15 Mai am 10:30am.  

  

Alyson Burke  

7 Mai 2020  

2  

  


