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Bu 2020 yn flwyddyn heb ei thebyg i’n tai, 
ein cestyll a’n gerddi hanesyddol byd-
enwog yng Nghymru. Mae pandemig y 
coronafeirws wedi difetha ein diwydiant 
twristiaeth treftadaeth – gan achosi niwed 
difrifol i’n heconomïau gwledig sy’n dibynnu 
ar atyniadau i ymwelwyr fel tai hanesyddol, 
busnesau a lleoliadau digwyddiadau. 
Mae Tai Hanesyddol Cymru yn cynrychioli 
dros 100 o dai a gerddi ledled y wlad sydd 
dan berchnogaeth annibynnol, gan gynnwys 
rhai o’r llefydd mwyaf hanesyddol ac eiconig 
yng Nghymru. Yn ystod cyfnodau arferol, 
maent yn croesawu dros 122,000 o ymwelwyr 
bob blwyddyn ac yn cynhyrchu gwariant 
ymwelwyr o £861,000 ar gyfer economi 
Cymru. Mae llawer o’r tai hyn yn atyniadau i 
dwristiaid, yn fusnesau bach ac yn gyflogwyr 
hynod bwysig mewn economïau lleol sy’n 
aml yn fregus mewn rhannau gwledig o 
Gymru. Mae anawsterau sylweddol y flwyddyn 
ddiwethaf wedi golygu bod trosiant wedi 
haneru, bod nifer yr ymwelwyr wedi gostwng 
o leiaf 75 y cant, a bod miloedd o swyddi wedi 
cael eu colli. Roedd tai hanesyddol Cymru 
eisoes ag ôl-groniad o waith atgyweirio 
gwerth dros £80 miliwn cyn y pandemig – yn 
anffodus mae’r ffigur hwnnw wedi codi’n 
sylweddol ers hynny.

Mae’r rhan fwyaf o’r tai hanesyddol sy’n 
agored i’r cyhoedd yn y DU yn cael eu cynnal 
gan berchnogion annibynnol, sy’n golygu 

na allant elwa o Gymorth Rhodd, grantiau 
elusennol na rhyddhad TAW, ac ni chafodd 
traean ohonynt unrhyw gymorth ariannol yn 
2020. Pan fydd yn ddiogel gwneud hynny, 
rydym am i dai hanesyddol annibynnol allu 
gwneud mwy – annog twristiaid i deithio ar 
hyd a lled Cymru, sicrhau bod treftadaeth 
yn hygyrch i bawb, cefnogi iechyd a lles, a 
hybu twf economaidd rhanbarthol. Rydym 
yn cynnig polisïau wedi’u targedu sydd nid yn 
unig yn rhoi’r hwb tymor byr sydd ei angen ar 
ein hatyniadau treftadaeth a’n heconomïau 
rhanbarthol, ond sydd hefyd yn eu rhoi ar 
sylfaen fwy diogel a chadarn ar gyfer yr adeg 
pryd y gall niferoedd ymwelwyr ddychwelyd 
i lefelau cyn-2020 ac y gellir codi cyfyngiadau 
ar briodasau a digwyddiadau. Yr ydym yn 
awyddus i weld strategaeth gadarn i adfer 
twristiaeth a lletygarwch sy’n ail-fywiogi 
busnesau ac yn datblygu cynlluniau adfer 
lleol.

Mae etholiadau’r Senedd yn gyfle i bleidiau 
gwleidyddol gydnabod gwerth cyhoeddus 
ein tai a’n gerddi hanesyddol amhrisiadwy, 
a sicrhau y gallant barhau i chwarae rhan 
sylweddol yn y blynyddoedd i ddod. 2021 yw’r 
amser i sbarduno adferiad dan arweiniad 
treftadaeth ar gyfer economïau gwledig 
sy’n hybu twristiaeth, yn diogelu swyddi a 
lleoliadau hyfforddi, ac yn cynyddu cyfleoedd 
diwylliannol a llesiant ar lefel gytbwys ledled 
Cymru.

Creu Adferiad 
Seiliedig ar 
Dreftadaeth

Pilates at Stradey Castle

Photos by: Stradey Castle



Diogelu treftadaeth rhag canlyniadau 
anfwriadol
Mae goroesiad sector treftadaeth byd-
enwog ein gwlad yn dibynnu ar fframwaith 
ariannol a rheoleiddiol cefnogol. Gallai 
newidiadau i reoliadau mewn meysydd megis 
effeithlonrwydd ynni a rheoli llety gwyliau 
gael effaith ddinistriol ar dai hanesyddol 
bregus, a gallant olygu’r gwahaniaeth 
rhwng atyniad hyfyw i ymwelwyr a busnes 
ansolfent sy’n gorfod cau ei ddrysau. Dylai 
Llywodraeth Cymru sicrhau ei bod yn ystyried 
yr effaith bosibl ar dreftadaeth fregus – ac 
yn ymgynghori â’r sector – wrth ystyried 
newidiadau i’r fframwaith rheoleiddio. 

Torri biwrocratiaeth i roi hwb i gyflogaeth 
wledig 
Gallai diwygio rheoleiddio wedi’i dargedu 
roi hwb i economïau gwledig a sicrhau twf 
i fusnesau treftadaeth drwy eu galluogi 
i arallgyfeirio. Er enghraifft, byddai rhoi 
cynigion Comisiwn y Gyfraith ar drywydd 
cyflym i alluogi priodasau a digwyddiadau 
trwyddedig eraill i ddigwydd mewn 
amrywiaeth ehangach o fannau awyr agored 
yng Nghymru yn hwyluso menter, yn yr un 
modd ag y byddai blaenoriaethu diwygio 
cynllunio sy’n gysylltiedig â threftadaeth. Pe 
byddai hyn yn cael ei gyflawni’n gyflym, gallai 
mesurau fel y rhain alluogi cyplau i gynllunio 
priodasau yn yr awyr agored ar gyfer tymor 
priodasau 2021, gan roi hwb i greu swyddi 
gwledig a gweithgareddau’r gadwyn 
gyflenwi.  

Cymorth pwrpasol i fusnesau priodasau 
Mae lleoliadau ar gyfer priodasau mewn tai 
hanesyddol wedi cael eu taro’n arbennig o 
wael gan y pandemig, gan fod cyfyngiadau 
parhaus ar briodasau wedi cynyddu’r 
tebygolrwydd o golli swyddi, busnesau’n 
methu ac yn mynd yn ansolfent. Heb gyllid 
wedi’i dargedu, mae cannoedd o leoliadau 
hanesyddol yn wynebu chwalfa, er gwaethaf 
y galw enfawr am archebion yn y dyfodol. 
Pe bai Llywodraeth Cymru yn defnyddio 
mesurau wedi’u targedu i gefnogi busnesau 
priodasau tai hanesyddol sydd wedi dioddef 
yn aruthrol, byddent yn gallu dechrau 
ailgyflogi pobl leol, cefnogi cadwyni cyflenwi 
lleol, a pharatoi i groesawu gwesteion priodas 
yn ddiogel drwy eu drysau.
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Cefnogi’r defnydd o ynni adnewyddadwy a 
chynaliadwy 
Bydd galluogi’r sector treftadaeth i chwarae 
ei ran i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd 
yn gofyn am fwy na chyngor arbenigol: bydd 
angen cymorth ariannol, rheoleiddiol ac 
ymarferol i helpu perchnogion i weithredu 
mesurau effeithlonrwydd ynni sensitif mewn 
ffordd sy’n diogelu stoc unigryw Cymru o 
adeiladau traddodiadol gwerthfawr. Ochr 
yn ochr â hyn, dylid buddsoddi mwy mewn 
ffynonellau ynni adnewyddadwy mewn 
cymunedau gwledig oddi ar y grid, gan leihau 
eu hôl troed carbon, lleihau costau tanwydd 
adnewyddadwy, cynyddu hunan-gynhaliaeth, 
ac integreiddio’r sector treftadaeth â 
phrosiectau ynni gwyrdd yn eu cymunedau.

Gwneud Cymru’n gyrchfan twristiaeth 
sy’n gystadleuol ac yn gynaliadwy yn 
rhanbarthol  
Mae creu marchnad dwristiaeth gynaliadwy 
a bywiog yn hanfodol i’r tai sy’n aelodau 
ohonom ac i’n cymunedau gwledig. Yn 
ogystal ag annog twristiaeth ddomestig, 
dylai Llywodraeth Cymru anelu at ddenu 
ymwelwyr o weddill y Deyrnas Unedig 
a Gweriniaeth Iwerddon. Fel rhan o hyn, 
dylai Llywodraeth Cymru ei gwneud 
yn flaenoriaeth gwella’r cydlynu â 

gweinyddiaethau eraill y DU wrth i’r sector 
twristiaeth ailagor yr haf hwn, a sicrhau bod 
gan y diwydiant eglurder ynghylch pob cam 
o’r map er mwyn sicrhau nad yw safleoedd 
treftadaeth Cymru yn cael eu rhoi dan 
anfantais gystadleuol.

Sbarduno buddsoddiad mewn prosiectau 
atgyweirio mewn atyniadau treftadaeth
Byddai cefnogi ymgyrch i ostwng y 
dreth incwm a godir ar y Gronfa Cynnal a 
Chadw Treftadaeth o 45% i 20% yn ysgogi 
buddsoddiad y sector preifat mewn 
prosiectau atgyweirio mewn safleoedd 
twristiaeth treftadaeth. Byddai’r newid hwn 
wedi’i dargedu yn darparu budd net o £85.5 
miliwn i economïau gwledig erbyn 2023, 
gan agor mwy o dreftadaeth i’r cyhoedd, 
a chaniatáu i dai hanesyddol wella’u 
cynaliadwyedd. Drwy gynnwys y sector 
mewn sgyrsiau am gynllunio, a darparu mwy 
o hyblygrwydd o ran sicrhau bod adeiladau 
traddodiadol yn cyrraedd safonau modern 
mewn ffordd sensitif, gellir creu mannau 
byw a gweithio newydd gwerthfawr drwy 
fuddsoddi mewn atgyweirio ac adfer.
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Dyma’r amser i hybu adferiad ar sail 
treftadaeth i gefnogi pobl, lleoedd a 
ffyniant yn ein holl gymunedau.
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