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Sesiwn graffu ynghylch y diwydiant twristiaeth yng Nghymru - 6 Gorffennaf 2018 

Diolch am ymddangos gerbron y Pwyllgor yn Aberystwyth ar 6 Gorffennaf. 

Wrth inni graffu ar y prif faterion sy'n ymwneud â'r modd y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r 

diwydiant twristiaeth, gwnaethoch ymrwymo i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am sawl pwnc. 

Yn dilyn y cyfarfod, cytunodd Aelodau'r Pwyllgor hefyd y dylwn ysgrifennu atoch, gan ofyn rhai 

cwestiynau ychwanegol. Byddem yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r materion a nodir isod: 

Partneriaeth ar gyfer Twf: Strategaeth ar gyfer Twristiaeth 2013- 2020 

Roedd y strategaeth hon yn rhan bwysig o'n trafodaethau, ac roedd yr Aelodau'n awyddus i drafod 

ei statws presennol a'r gweithgarwch pwysig sy'n digwydd o dan y strategaeth ar hyn o bryd. 

Gwnaethom nodi bod cynllun gweithredu eisoes wedi'i gyhoeddi mewn perthynas â thair blynedd 

gyntaf y strategaeth, ond nad oedd y broses honno, i bob golwg, wedi cael ei hailadrodd ar gyfer y 

cyfnod a ddechreuodd yn 2016. 

Yn ystod y cyfarfod, dywedodd swyddogion fod y cynllun gweithredu blaenorol wedi cael ei 

adolygu ar ddiwedd y cyfnod dan sylw. Fodd bynnag, roedd ansicrwydd ynghylch a oedd 

canlyniadau'r adolygiad hwnnw wedi cael eu cyhoeddi. Cyfeiriwyd hefyd at “gynlluniau busnes 

manwl iawn” sy'n cael eu rhannu â diwydiant mewn perthynas â meysydd penodol o'r strategaeth. 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau statws cyfredol unrhyw gynlluniau 

gweithredu o dan y strategaeth, a chadarnhau hefyd a ydych yn bwriadu llunio cynllun gweithredu, 

neu ddiweddariad o'r cynnydd a wnaed hyd yn hyn, mewn perthynas â'r cyfnod rhwng 2016 a 

2020. 

Effaith Brexit ar y sector twristiaeth 

Canolbwyntiodd rhan sylweddol o'r drafodaeth a gawsom ar Brexit a'i effeithiau posibl ar y sector 

twristiaeth. Yn ystod y cyfarfod, nid oedd modd ichi gadarnhau bod twristiaeth wedi bod yn destun 

dadansoddiad effaith manwl mewn perthynas ag effeithiau tebygol Brexit. Byddem yn ddiolchgar 



 

pe gallech gadarnhau a yw Llywodraeth Cymru wedi cynnal unrhyw ddadansoddiad o'r fath hyd 

yma. 

Proffil o'r rhai sy'n ymweld â safleoedd Cadw 

Cyfeiriwyd at waith ymchwil manwl sydd wedi'i wneud ar broffil y rhai sy'n ymweld â safleoedd a 

gynhelir gan Cadw. Byddem yn ddiolchgar pe gallech anfon rhagor o wybodaeth atom mewn 

perthynas â'r mater hwn, a gwybodaeth am unrhyw gamau a ysgogwyd gan ganlyniadau'r ymchwil 

dan sylw. 

Yn gysylltiedig â hyn, byddem hefyd yn croesawu unrhyw wybodaeth y gallwch ei darparu mewn 

perthynas â hygyrchedd safleoedd Cadw ar gyfer ymwelwyr sydd ag anableddau neu broblemau 

symudedd, a'r gefnogaeth sydd ar gael iddynt. 

Ardrethi busnes 

Yn ystod cyfarfod a gynhaliodd y Pwyllgor yn gynharach â rhanddeiliaid a busnesau lleol, clywodd 

yr Aelodau eu pryderon ynghylch effaith ardrethi busnes yn y sector twristiaeth. Yn benodol, roedd 

y pryderon hyn yn ymwneud a'r anghysondebau sy'n bodoli o ran gallu busnesau hunanarlwyo 

gwahanol i gael mynediad at y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach. Clywsom am achosion 

lle nad yw busnesau sy'n cynnig nifer o fythynnod gwyliau mewn un lleoliad yn gymwys ar gyfer y 

cynllun rhyddhad, tra bo busnesau eraill sy'n darparu yr un nifer o unedau mewn lleoedd gwahanol 

yn gallu cael mynediad at y cynllun. 

Hefyd, clywodd y Pwyllgor fod busnesau hunanarlwyo yn y categori hwn o dan anfantais gynyddol 

o'u cymharu â'r rhai sy'n gosod eiddo drwy wasanaethau fel Airbnb, a all fod yn gymwys ar gyfer y 

cynllun rhyddhad. Hoffem wybod a yw'r sefyllfaoedd hyn yn cael eu hystyried yn anghysondebau o 

fewn y rheolau cymhwysedd cyfredol ar gyfer y cynllun rhyddhad, a hoffem wybod pa ystyriaeth y 

mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi, neu'n bwriadu ei rhoi, i'r mater hwn. 

Y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. 

Yn olaf, codwyd y mater o ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a'r gwaith sy'n 

cael ei wneud i ymchwilio i'r mater hwn. Wrth ymateb, gwnaethoch ymrwymo i ddarparu rhagor o 

wybodaeth mewn perthynas â'r dyddiad disgwyliedig ar gyfer cyhoeddi canlyniadau'r astudiaeth 

ddichonoldeb sy'n cael ei gwneud ar hyn o bryd a'r camau nesaf tebygol yn dilyn y broses honno. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech anfon rhagor o wybodaeth atom am y materion hyn maes o law, 

a hoffem ddiolch ichi eto am ymgysylltu â'r Pwyllgor. 
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