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Fersiwn: TERFYNOL  

  

Prif bwyntiau'r cyfarfod  

  

1. Diweddariad – Jason Thomas:  

- Byddai'r Prif Weinidog yn amlinellu ei fap ffordd ar gyfer “llacio’r cyfyngiadau ar ein 

cymdeithas a’n heconomi” am 12:30 a diolchodd JT i'r grŵp am gynorthwyo drwy'r argyfwng; 

roedd hyn wedi galluogi'r swyddogion i sicrhau bod safbwyntiau'r sector yn cael eu 

cynrychioli;  

- Daeth y canllawiau diwygiedig i rym ddydd Llun.  Cafwyd trafodaeth am y dryswch yn sgil y 

trefniadau gwahanol yng Nghymru a Lloegr.  

- Roedd y DW wedi mynegi achos y sector twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau yng 

ngwrandawiad y Pwyllgor Diwylliant ar 12 Mai er nad yw yn ei gylch gwaith, gan bwysleisio 

ei bwysigrwydd. 

- Roedd JT wedi egluro'r safbwynt cyfreithiol mewn perthynas â chyrsiau golff; 

- Roedd y DW a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cael trafodaeth 

gynhyrchiol gyda'r Prif Weinidog a'r uwch-dîm twristiaeth am adfer y sector. Creodd y 

papur a ddarparwyd argraff dda ar y Prif Weinidog ac roedd hwn o ganlyniad i waith y grŵp 

hwn a arweiniodd at sesiwn friffio llawn gwybodaeth i'r Gweinidogion ac mae'r Prif 

Weinidog yn sicr yn deall achos y sector twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau.  - Y 

camau nesaf fyddai i'r grŵp barhau i gydweithio ac i ganllawiau a arweinir gan y diwydiant 

gael eu llunio dros y pythefnos nesaf yn barod ar gyfer unrhyw gynlluniau posibl i lacio'r 

cyfyngiadau. Byddai unrhyw gynlluniau o'r fath yn dilyn cyngor iechyd y cyhoedd. 

- Croesawodd pawb y penderfyniad i ymestyn y trefniadau ffyrlo tan fis Hydref, ond rydym yn 

aros am ragor o fanylion. Fodd bynnag, roedd yn amlwg bod Llywodraeth y DU wedi 

gwrando.  

- Roedd Llywodraeth Cymru hefyd wedi ysgrifennu i'r Trysorlys yn cyflwyno'r achos dros 

gael cyllid ychwanegol i Gymru. Byddai'r llythyr hwn yn cael ei rannu â Phwyllgor yr 

Economi, Seilwaith a Sgiliau Llywodraeth Cymru a byddai dolen yn cael ei rhannu â'r grŵp. 

- Roedd y gofyniad arfaethedig i'r rhai sy'n cyrraedd y DU gael eu gosod dan gwarantin am 
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14 diwrnod yn her arall i'r diwydiant.  Roedd Gweinidog Twristiaeth y DU yn codi'r mater 

hwn ar y lefel uchaf. 

- Roedd sawl Tasglu wedi cael eu sefydlu ar gyfer y DU, gan gynnwys un i drafod materion 

Hamdden ac un arall am Dafarndai a Bwytai.  Roedd cylch gwaith Canolfannau Croeso yn 

cael ei addasu er mwyn gweithio ar y cyntaf. Byddai'r Gweinyddiaethau Datganoledig yn 

bwydo i mewn i'r holl dasgluoedd, ond dim ond os oedd Llywodraeth y DU yn gweld yn dda 

i wneud hynny. Ar y diben hwn, roedd digwyddiadau yn rhan o'r economi ymwelwyr.  

  

- Rhoddodd RM ddiweddariad ar sefyllfa ddiweddaraf y Gronfa Cadernid Economaidd a'r 

ffaith bod oedi'r Gronfa dros dro yn golygu y gellid ystyried y rhai hynny nad oedd y Gronfa 

yn darparu ar eu cyfer ar hyn o bryd a sut y gellid trefnu cam ariannu pellach.   

- Roedd angen ystyried cynllunio cyllidebau yn y tymor hwy hefyd ar gyfer y 1-2 flynedd 

nesaf. Awgrymodd DC y gallem ystyried cyfraniad economaidd cyffredinol busnesau cyn 

penderfynu a ddylid buddsoddi mwy o grantiau ynddynt yn yr hirdymor. Awgrymodd DC y 

byddai'n ddefnyddiol gwneud gwaith ymchwil ynghylch y mater hwn.  

- Amlinellodd JC Don 3 Baromedr Busnesau Twristiaeth Cymru a oedd wedi cyflwyno rhai 

ffigurau pwerus. Byddai crynodeb yn cael ei gynnwys yng nghylchlythyr Croeso Cymru.  

Roedd yn amlwg o'r drafodaeth a ddilynodd ei fod yn parhau i fod yn gyfnod heriol i fusnesau 

er gwaethaf y cymorth eithriadol.  

  

Diweddariadau gan Gynrychiolwyr y Sector  

  

Cynghrair Twristiaeth Cymru  

- Siaradodd AC am y papur a ddosbarthwyd gyda'r diweddaraf am Gynghrair Twristiaeth 

Cymru.  Roedd AC wedi codi effaith cyhoeddiad Prif Weinidog y DU nos Sul diwethaf ar 

Gymru gyda Gweinidog y DU yng nghyfarfod Grŵp Ymateb Brys y Diwydiant Twristiaeth.  

Hefyd, dywedodd AC y byddai Grŵp Trawsbleidiol ar Dwristiaeth ddydd Mawrth nesaf a 

byddai'r DW yn bresennol.  

- Gofynnodd AGW am y system goleuadau traffig bosibl yn y map ffordd, sut y byddai'n cael 

ei gorfodi a beth allai'r sail gyfreithiol fod.  

  

Rhanbarth Canolbarth Cymru  

- Rhoddodd SH wybod i'r grŵp ei fod wedi cael nifer mawr o gwestiynau a cheisiadau gan rai 

unigolion yn gofyn am ymateb unigol.  Cytunodd y Grŵp nad oedd yn ymarferol darparu 

ymatebion unigol gan mai diben y grŵp oedd cael safbwyntiau'r sector a defnyddio'r rhain i 

helpu i lywio ffordd o feddwl y llywodraeth.  Byddai'r Aelodau'n cael y wybodaeth 

ddiweddaraf yng nghyfarfodydd nesaf y Fforymau a byddai cyfle i ofyn cwestiynau i 

Swyddogion Croeso Cymru hefyd.  

- Dywedodd SH na ddylai fod gwahaniaeth rhwng y rheolau yng Nghymru a'r rheolau yn 

Lloegr neu gallai arwain at anghydraddoldebau masnachol.  Dywedodd hefyd fod angen 

mwy o gymorth gan Lywodraeth y DU, yn enwedig gan mai digwyddiadau fyddai'r pethau 

olaf i ddychwelyd.  Yn ogystal, gwirfoddolodd SH i weithio gyda RH ar sefydlu corff 

digwyddiadau a gweithio ar bapur. .  

- Dywedodd RH y byddai'n cadarnhau a fyddai angen cynnal profion ar gyfer y feirws cyn y 

gallai pobl ddychwelyd i'r gwaith. Dywedodd PE y byddai rhai aelodau o staff yn cysylltu â 

gwesteion agored i niwed. Dywedodd RH y byddai'n cadarnhau'r sefyllfa o ran cynnal 

profion.  
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Rhanbarth Gogledd Cymru  

- Crybwyllodd MB fod dryswch ymysg busnesau o ran pryd y gallant agor gan fod trefniadau 

gwahanol yn Lloegr.  Roedd aelodau hefyd am i arwyddion ‘Aros gartref’ gael eu hystyried 

yng ngogledd-orllewin Cymru.  

- Roedd awdurdodau lleol wedi codi mater data STEAM a'u heffaith ar eu cyllid.  Dywedodd 

JC y byddai diweddariad ar hyn wythnos nesaf.  

- Crybwyllodd MB hefyd fod y cyfnod gohirio rhent ar gyfer eiddo masnachol yn dod i ben ym 

mis Mehefin. Dywedodd RH fod canllawiau ar gael i landlordiaid am hyn a byddai'n anfon 

dolen.  

  

Sean Taylor  

Ddim eisiau dychmygu senario gyda dau fusnes sy'n union yr un peth ond bod un ar agor yn 

Lloegr a'r llall ar gau yng Nghymru.  Roedd gwaith i'w wneud ar gynllunio hyn.  Hefyd angen 

ystyried sut y gellid ymestyn y tymor. 

  

De-orllewin Cymru  

- Roedd PE yn falch o weld bod map ffordd yn cael ei gyhoeddi; roedd y rhanbarth hefyd yn 

frwdfrydig am y syniad o gael safon ar gyfer nodau barcud ac efallai y gellid gwneud 

rhywfaint o'r gwaith paratoi nawr drwy lunio templedi ac ati.  

- Cytunodd PE â'r pwynt am gydraddoldeb masnachol a gofynnodd am brofi staff a 

gwesteion hefyd. Roedd PE hefyd yn lobïo am ŵyl y banc ychwanegol ac i Ddydd Gŵyl Dewi 

gael ei ddathlu fwy fis Mawrth nesaf fel dyddiad dychwelyd y sector efallai.  

  

De-ddwyrain Cymru  

- Croesawodd PG y map ffordd ac roedd yn deall y dull goleuadau traffig ond gofynnodd am 

ddyddiadau mwy penodol yn y dyfodol fel bod gan bobl fwy o sicrwydd. Dywedodd RH ei 

bod yn anodd iawn rhoi dyddiadau ar hyn o bryd ac y byddai unrhyw ddyddiadau yn unol ag 

ystyriaethau iechyd y cyhoedd.   Roedd angen parchu barn cymunedau ar ailagor a rheoli 

disgwyliadau o ran beth fyddai ar agor a beth na fyddai'n agor. Nid oeddem am ddifrodi enw 

da Cymru. Dywedodd LvW y byddai'n bresennol yng nghyfarfodydd y fforymau wythnos 

nesaf i siarad am anfon negeseuon a materion sensitif; roedd pobl yn bryderus am ail don o 

hyd.   

  

Ian Edwards  

- Roedd IE wedi lobïo Cydffederasiwn Diwydiant Prydain ynghylch sut y byddai busnesau 

twristiaeth yn cael anawsterau gyda'r trefniadau ffyrlo newydd o fis Awst a bod angen 

ystyried y sector fel achos arbennig.  

- Roedd Visit Britain yn ystyried sut roedd angen iddo newid ac addasu o ystyried y ffaith bod 

ei brif rôl bellach yn segur; a'r angen i hyrwyddo'r farchnad gartref. Roedd Visit Britain yn 

awyddus i weithio gyda'r Gweinyddiaethau Datganoledig ar ymgyrch ar y cyd a, gan y 

byddem i gyd yn cystadlu am yr un bobl, roedd yn gwneud synnwyr i fod yn rhan o hyn. 

Dywedodd LvW fod Croeso Cymru yn gweithio gyda Visit Britain ond bod rhai amheuon.   

  

CLLLC  

- Dywedodd SJ fod fforwm gwledig am gael ei sefydlu a'u bod yn awyddus i dwristiaeth fod 

yn rhan ohono.  

Dywedodd RH y byddai'n fodlon bod yn rhan o unrhyw Fforwm i Brif Swyddogion 

Gweithredol.  

- Dywedodd SJ fod Arweinwyr yn ochelgar a gan fod pethau'n ailagor, roedd mwy o faich ar 

wasanaethau cyhoeddus – byddai gan awdurdodau lleol ran fawr yn y gwaith o olrhain 

cysylltiadau, sicrhau safonau mewn cartrefi gofal ac ati.  
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UK Hospitality Cymru  

- Ategodd AR sylwadau cynharach IE am ba mor heriol roedd yr argyfwng hwn i'r sector. 

Roedd hefyd yn deall pam nad oedd dyddiadau yn y map ffordd, ond roedd angen i'r sector 

gynllunio. Roedd AR yn teimlo y gallai fod angen gwneud penderfyniadau anodd ynghylch 

staffio'n fuan.    

- Diolchodd DC i'r grŵp am ganiatáu i UKH arwain ar y protocolau ac esboniodd y byddai'n 

ddogfen ar y cyd ac y byddai'r holl bartneriaid yn cael eu nodi ar y dudalen flaen. Roedd y 

ddogfen ddrafft yn ddechrau da, gyda rhai bylchau, a gofynnodd DC i'r grŵp rannu 

sylwadau/cynnig testun/siarad ag ef.   

- Dywedodd JT fod hwn yn ddarn mawr o waith ac y byddai angen i'r ddogfen fod yn barod 

erbyn diwedd y cyfnod adolygu 3 wythnos nesaf.  

  

  

Alyson Burke  

15 Mai 2020  

  

  

  


