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Cyfranogwyr:  

Y Dirprwy Weinidog, 

Diwylliant, Chwaraeon 

a Thwristiaeth  

Llywodraeth Cymru  Stephen Jones  CLlLC  

Gweinidog y Gymraeg 

a Chysylltiadau 

Rhyngwladol  

Llywodraeth Cymru  Paula Ellis  Cadeirydd Fforwm y 

De-orllewin  

Jason Thomas - 

Cyfarwyddwr  

Llywodraeth Cymru  Phillipa George  Cadeirydd Fforwm y 

De-ddwyrain  

Rob Holt  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  

Jo Corke  Llywodraeth Cymru  Michael Bewick  Cadeirydd Fforwm 

Gogledd Cymru  

Ian Edwards  Cynrychiolydd 

Bwrdd Visit Britain  

Steve Hughson  Cadeirydd Fforwm 

Canolbarth Cymru  

Andrew Campbell  Cynghrair 

Twristiaeth Cymru  

    

                                                  Ymddiheuriadau: Adrian Greason Walker, Cynghrair 

Twristiaeth Cymru  

Fersiwn: TERFYNOL  

  

Prif bwyntiau'r cyfarfod  

  

1. Pwyntiau'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog  

- Croesawodd y DW Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol i'r grŵp.  Roedd y 

DW yn teimlo bod pobl yn gadarnhaol o hyd ac y dylent fod yn falch o’r ffordd roeddent wedi 

ymateb a'n bod bellach yn ystyried prosesau adfer.  

- Cafodd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ei chroesawu gan y grŵp. 

Diolchodd i'r grŵp am ei ymdrechion gwerthfawr a nododd pa mor gadarn y bu'r DW yn 

pwysleisio achos y sector twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau i'r Prif Weinidog, y Cabinet 

a Llywodraeth y DU. Er ei bod yn glir y byddai iechyd pobl a chadw'r ffigur R o dan 1 yn 

parhau i arwain polisi yng Nghymru, roedd y Llywodraeth yn sicr yn cydnabod graddfa'r 

heriau sy'n wynebu'r sector a sut y mae hyn yn effeithio ar Gymru yn ei chyfanrwydd.   

- Siaradodd y Gweinidog am sut i agor gwasanaethau twristiaeth unwaith y byddai'n ddiogel 

i wneud hynny a pha mor bwysig y byddai ymgysylltu â chymunedau, yn enwedig y rhai 

hynny ger safleoedd poblogaidd.  Rhoddwyd tawelwch meddwl i'r grŵp y rhoddir rhybudd 

cyn llacio'r cyfyngiadau symud.  

- Nodwyd bod teimladau cymysg yn y diwydiant yng Nghymru mewn perthynas ag ailagor, 

gan gynnwys dim ond gwneud hynny pan fyddai'n gwbl ddiogel i gymunedau, staff a 

defnyddwyr. Fodd bynnag, roedd barn gref yn cynyddu ymhlith llawer yn y sector bod angen 

gosod dyddiadau targed ar gyfer agor, hyd yn oed os byddent yn cael eu canslo, er mwyn 

hwyluso gwaith cynllunio a rhoi gobaith i bobl.   

- Roedd y Gweinidogion yn cydnabod y pryderon ac yn deall bod amser yn mynd yn brin i 

fusnesau yn y sector. Byddai Llywodraeth Cymru yn cadw llygad barcud ar y sefyllfa ond 

roedd yn rhaid iddi wneud yr hyn sydd orau i Gymru gan flaenoriaethu iechyd y cyhoedd, yn 

unol â'r map ffordd.    

- Codwyd y materion canlynol gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol:  
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- Crybwyllodd AC y golygfeydd yn Lloegr gyda phobl yn heidio i rai safleoedd.  Dywedodd y 

Gweinidog y byddai angen inni fod yn effro i hyn pan fyddai'r cyfyngiadau'n cael eu llacio yng 

Nghymru gan na fyddem am i'r haint ledaenu. Roedd ailagor yn ddiogel yn allweddol er 

mwyn meithrin ymddiriedaeth hirdymor defnyddwyr yng Nghymru fel cyrchfan. Roedd angen 

rheoli meysydd parcio'n briodol; roedd angen cyfeirio pobl i safleoedd eraill ac roedd angen 

ymestyn y tymor lle bynnag y bo modd.  

- Pwysleisiodd SH yr effaith ar y sector digwyddiadau a sut y gallai digwyddiadau mawr fel y 

Sioe Frenhinol gael eu gohirio am 2 flynedd.  Roedd y Gweinidog yn cydymdeimlo ac yn 

cytuno ei bod yn drychineb nad oedd digwyddiad allweddol sy'n dod ag oddeutu £45 miliwn i 

Gymru yn cael ei gynnal ac, wrth symud ymlaen, byddai penderfyniadau anodd i'w gwneud 

ar gyllid yn y dyfodol ac na ellid achub pob digwyddiad. Roedd angen addasu a bod yn 

greadigol hefyd mewn ymdrech i beidio â cholli'r rhaglen. 

- Dywedodd DC fod y grŵp twristiaeth yn adnodd ardderchog ac y byddai'n parhau i fod yn 

grŵp cefnogol a blaengar. Cytunodd y dylai'r strategaeth gael ei harwain gan iechyd ac na 

ddylid ailagor nes y ceir caniatâd a dylid sicrhau iechyd staff, cwsmeriaid a chymunedau. 

Roedd DC yn awyddus i archwilio'r posibilrwydd o ymestyn y tymor. Byddai angen cadw 

unrhyw newidiadau i wyliau ysgol mewn cof hefyd.   

  

- Diolchodd IE i'r ddau Weinidog am y cymorth a roddwyd i'r diwydiant ac amlinellodd y 

ffordd y mae Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yn parhau i hyrwyddo Cymru a 

chrybwyllodd gynadleddau mawr sydd ar y gweill. Crybwyllodd IE gyfle i gynnal digwyddiad 

golff y tu ôl i ddrysau caeedig yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor yn yr haf. Byddai IE yn 

darparu rhagor o fanylion.  

- Dywedodd AR nad oedd 3 wythnos yn ddigon o rybudd i ailagor heb amser priodol i 

gynllunio; roedd angen mwy o rybudd ar y diwydiant. Dywedodd y Gweinidog y byddai 

unrhyw gyfnod hwy na 3 wythnos yn ormod ymlaen llaw i ystyried y ffigur R. Dywedodd y 

DW na fyddai popeth yn agor ar unwaith, dim ond pan y byddai'n briodol a gan ddibynnu ar 

leoliad a natur y gweithgaredd. Dywedodd JT fod rhwydd hynt i fusnesau gymryd mwy na 3 

wythnos i ailagor os oedd hynny'n well iddynt ac yn sicrhau y gallent ailagor yn ddiogel.  

- Amlinellodd ST y gwaith cynllunio roedd ei fusnesau yn ei wneud er mwyn bod yn barod, 

ond ategodd y pwynt am anfantais fasnachol h.y. petai busnes tebyg iawn ar ochr arall y ffin 

yn cael caniatâd i weithredu. Byddai angen cydbwyso hyn gydag ymdeimlad y gymuned a'r 

angen i osgoi unrhyw ddrwgdeimlad tuag at ymwelwyr yn lleol – roedd angen anfon 

negeseuon gofalus. Dywedodd ST mai drwy ei staff y byddai'n anfon negeseuon er mwyn 

meithrin ymddiriedaeth, ond ni fyddai'n ailagor heb gefnogaeth y gymuned; fodd bynnag, 

roedd dyhead am degwch gyda busnesau trawsffiniol.  

  

2. Diweddariadau   

- Dywedodd Jason Thomas fod Gweinidogion a'r tîm wedi bod yn cyfrannu at yr adolygiad 

21 diwrnod nesaf a byddai'r Prif Weinidog yn gwneud cyhoeddiad arall ar 28 Mai.  Roedd 

canllawiau'n cael eu paratoi ar draws portffolio Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth y DW. 

Ym maes Twristiaeth, byddai hyn yn seiliedig ar waith UKH.  Roedd y rhan fwyaf o'r nifer 

enfawr o geisiadau i'r Gronfa Cadernid Economaidd bellach wedi cael eu prosesu a byddai 

aelodau o'r tîm a adleolwyd yn dychwelyd wythnos nesaf.   

- Rhanbarth Gogledd Cymru – Michael Bewick – siaradodd am ei bapur diweddaru a 

nododd fod busnesau yn awyddus i wybod pryd y gallent ailagor; eisiau cael y wybodaeth 

ddiweddaraf.  

Roedd Fforwm Gogledd Cymru wedi bod yn adeiladol.  

- Rhanbarth y De-ddwyrain – Philippa George – siaradodd am ei phapur. Roedd cymorth i 

fusnesu bach yn broblem o hyd. Dywedodd RH y byddai ail don y Gronfa Cadernid 
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Economaidd yn helpu gyda hyn, fel y cyhoeddwyd gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a 

Gogledd Cymru yn y Cyfarfod Llawn. Roedd y syniad o ailagor rhai busnesau twristiaeth ar 4 

Gorffennaf wedi drysu pethau.  Roedd yn cefnogi ymgyrch “Hwyl fawr. Am y tro.” Croeso 

Cymru. Roedd rhoi ymddiriedaeth i bobl yn yr hirdymor yn allweddol.   

- Rhanbarth y De-orllewin – Paula Ellis – siaradodd am ei diweddariad ysgrifenedig; roedd 

y rhan fwyaf o'r materion wedi cael eu trafod eisoes ond roedd cyfarfod y Fforwm wedi bod 

yn ddefnyddiol; awyddus i gael cyllid newydd i Sefydliadau Marchnata Cyrchfannau; roedd 

pobl yn ceisio dyddiadau ailagor ond roedd rhai yn credu, yn anghywir, y gallent agor ar 1 

Mehefin waeth beth oedd y sefyllfa; trafodwyd nodau barcud/safon ac roedd Outdoor 

Alliance wedi llunio canllawiau adfer ond roedd pryderon mawr yn y sector hwnnw ynghylch 

eu dyfodol. Cyfeiriwyd at y syniad o gael gŵyl y banc yn yr hydref a'r angen i wneud Dydd 

Gŵyl Dewi y flwyddyn nesaf yn ŵyl y banc ac yn ail-lansiad mawr i'r sector – ymgodi o'r 

“trydydd gaeaf”.  

- Canolbarth Cymru – Steve Hughson – cyflwynwyd yr holl bwyntiau a wnaed ym mhapur 

diweddaru Canolbarth Cymru a rhestrodd SH rai o'r cwestiynau roedd wedi'u cael a oedd 

yn dod o dan 3 phrif bennawd sef cymorth ariannol (h.y. cymorth i elusennau), polisi (a gaiff 

dyddiadau ailagor eu trefnu yn ôl math o fusnes?) a marchnata ac ymchwil. Fodd bynnag, 

prif bryderon SH oedd mantais drawsffiniol gystadleuol a'r angen am gynllun cyfathrebu clir. 

- UKH – Anthony Rosser – dywedodd y gallai lleihau'r pellter cymdeithasol (er enghraifft o 

2m i 1.5m fel sydd mewn rhai gwledydd) wneud byd o wahaniaeth a byddai'n golygu y 

gallai rhai agor yn gynt.      

- Cynghrair Twristiaeth Cymru – Andrew Campbell – diolchodd i'r DW am fod yn 

bresennol yng nghyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar 19 Mai, cafwyd adborth da ond roedd yn 

siomedig nad oedd rhagor o Aelodau'r Senedd yn bresennol.  Dywedodd JT fod un o 

gyfarfodydd rheolaidd y DW ar yr argyfwng hwn gyda Llefarwyr yr Wrthblaid a bod 

twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau bob amser yn rhan o'r drafodaeth.  

- Sean Taylor – Cyngor y Diwydiant Twristiaeth a Zip World – o'i 12 o fusnesau, gallai 6 

ohonynt agor yn ymarferol o ystyried eu natur awyr agored, gan weithio ar gapasiti o 30% er 

mwyn ystyried y mesurau cadw pellter cymdeithasol. Cwestiynau ynghylch a fyddai 

busnesau yn cael iawndal os nad oedd ymwelwyr ac felly dim refeniw oherwydd diffyg 

ymddiriedaeth. Roedd pobl yn aros yn eiddgar am y cylch nesaf o gyllid gan y Gronfa 

Cadernid Economaidd.  

Dywedodd JT y byddai rhagor o wybodaeth am y Gronfa Cadernid Economaidd yng 

nghylchlythyr nesaf y diwydiant – dilynwch y ddolen hon:  

https://content.govdelivery.com/accounts/UKWALES/bulletins/28c5494. Dywedodd y DW fod 

busnesau twristiaeth wedi elwa mwy ar gronfa fwy cyffredinol yn hytrach nag un benodol ar 

gyfer twristiaeth. Roedd angen lobïo Llywodraeth y DU ymhellach ynghylch cael cymorth 

tymor hwy i'r sector Twristiaeth er mwyn i Gymru gael symiau canlyniadol Barnett.   

- Ian Edwards –VisitBritain a Gwesty Hamdden y Celtic Manor a Chanolfan 

Gynadledda Ryngwladol Cymru – roedd twristiaeth yn wahanol i bob sector arall ac yn 

wahanol yng Nghymru am ei fod yn cyrraedd bob cwr o'r wlad. Roedd yn cefnogi'r holl 

fesurau ond roedd angen cynllun hirdymor ar gyfer y sector.   

- Gofynnodd RH i'r grŵp am gynigion ar gyfer cefnogi sgiliau yn y sector – roedd hyn yn 

rhywbeth arall i'w ystyried er mwyn sicrhau bod pobl wedi'u hyfforddi'n well mewn iechyd a 

diogelwch ac ati. Byddai cyfarfod o'r bartneriaeth sgiliau yn cael ei drefnu.  

  

3. Canllawiau'r sector  

Dywedodd RH fod y canllawiau'n cael eu datblygu gan y sector; roedd Llywodraeth Cymru 

yn gweithio gyda UKH a Chynghrair Twristiaeth Cymru ac yn cyfrannu'r hyn yr oedd angen 

ei ystyried ar gyfer Cymru h.y. cadw pellter cymdeithasol a gofynion eraill, teithio ac ati, ond 

byddai'r gweddill yn cael ei arwain gan y diwydiant. Dywedodd DC fod 8 is-sector wedi'u 

https://content.govdelivery.com/accounts/UKWALES/bulletins/28c5494
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cwmpasu yn y canllawiau a'i fod ef, RH ac AC wedi bod yn rhan o gyfarfodydd defnyddiol; 

byddai'r canllawiau'n datblygu ac yn cael eu diwygio wrth inni symud ymlaen.  Fodd bynnag, 

roedd angen i hon fod yn ddogfen fyw dda a oedd yn rhoi sicrwydd ac y gellid ei chydnabod 

fel dogfen i droi ati.  Unwaith y byddai'n addas ac wedi'i chymeradwyo gan UKH, byddai 

deunydd safonol ar gyfer Cymru yn cael ei ychwanegu. Dywedodd JT y byddai angen i 

Undebau yng Nghymru weld/ystyried drafft a byddai Llywodraeth Cymru yn helpu i hwyluso 

hyn.  Roedd rhai bylchau – lleoliadau 'glampio' a hunanddarpar – ond roedd y rhain yn cael 

sylw. Roedd yn bosibl y byddai drafft terfynol cyfredol ar gael erbyn diwedd wythnos nesaf. 

Dywedodd JT y byddem yn ailedrych ar y canllawiau yn y cyfarfod nesaf fel eitem o bwys.  

  

4. Cyfarfod nesaf: 29 Mai am 10:30. Gofynnwyd i'r aelodau anfon diweddariadau 

ysgrifenedig erbyn 5pm ddydd Iau, 28 Mai.  

  

Alyson Burke, 

22 Mai 2020  

  

  

  
  


