
Effaith uniongyrchol ac effaith tymor hir pandemig COVID-19 ar y sector 

 

Y sector digwyddiadau oedd un o’r sectorau cyntaf i gael ei heffeithio gan y pandemig, a ninnau oedd 

yr olaf i ail-agor o’r herwydd. Ac er ein bod yn cychwyn ail-agor, mae costau sylweddol uwch ynghlwm 

â hyn heb sôn am ansicrwydd parthed trywydd y feirws ac ymateb ein cynulleidfaoedd. 

 

Fe wnaeth yr haint daro ar gyfnod anodd iawn, wrth i ni a nifer o wyliau eraill, gwblhau’r trefniadau a 

chontractau gyda chyflenwyr ar gyfer 2020.  Dyma yw’r cyfnod drytaf a phrysuraf yn y flwyddyn i ni fel 

corff, a chrëodd gorfod gohirio’r ŵyl yn ystod y cyfnod hwn oblygiadau ariannol sylweddol i’r elusen.  

Bu’n rhaid ail-strwythuro, a chreu strwythur tymor byr gyda chnewyllyn o dîm er mwyn gwireddu 

raglen amgen. 

 

Roeddem yn ymwybodol iawn o’n cyfrifoldeb yn ystod y clo i greu cynnwys i’n cynulleidfaoedd. 

Cafodd y cyfnod clo effaith negyddol ar lesiant ein cymunedau ac roedd rhoi blas o’r Brifwyl i bawb, 

rhannu rhywfaint o’r cyfarwydd mewn cyfnod anghyfarwydd, yn hollbwysig. 

 

Lansiwyd AmGen, i’w ffrydio ar blatfformau digidol yn bennaf, a’n bwriad oedd sicrhau bod elfennau 

o’r Eisteddfod ar gael i bobl eu mwynhau yn ystod y cyfnod anodd, a hynny dros gyfnod o fisoedd nid 

wythnos.  

 

Defnyddiwyd archif yr Eisteddfod, cydweithiwyd gyda nifer fawr o bartneriaid a chrëwyd prosiectau 

gwreiddiol o’r newydd.  Bu’n rhaid meddwl am ein gwaith mewn ffordd cwbl wahanol a sicrhau bod 

cynulleidfaoedd yn dod ar y daith newydd hon gyda ni. 

 

Gan nad pawb sy’n defnyddio technoleg, fe weithiwyd gyda’r wasg a’r cyfryngau ar draws Cymru, er 

mwyn sicrhau bod gan bawb fynediad hygyrch i weithgareddau AmGen.  Gan gydweithio’n rheolaidd 

gyda rhaglenni fel Heno a Prynhawn Da, rhoddwyd cyfle i’n cynulleidfa gartref fwynhau agweddau o 

AmGen. 

 

Yn dilyn dwy flynedd o greu cynnwys digidol, a llwyddo i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer yr 

Eisteddfod, cychwynnwyd y gwaith o ail-agor fel sector.  

 

Yr ydym, fel gwyliau eraill, yn cynllunio i wireddu gŵyl yn y normal newydd. Mae tri ffactor yn 

effeithio’n sylweddol ar gostau ar hyn o bryd,- chwyddiant, cludiant a chriwio. Mae prisiau tanwydd 



a’r diffyg o ran gyrwyr lorïau yn golygu bod bron pob amcanbris wedi cynyddu’n sylweddol. Yn 

ychwanegol, oherwydd i nifer sylweddol o lawryddion technegol adael y diwydiant digwyddiadau’n 

ystod Covid, mae’r costau criwio’n llawer uwch. Hefyd, mae  costau atodol gwireddu’n ddiogel wrth 

fyw gyda Covid ac mae’n rheidrwydd cynllunio ein Maes o’r newydd. 

 

Er i Lywodraeth y DU gyflwyno Cynllun Sicrwydd Covid ar gyfer digwyddiadau, mae’n rhaid pwrcasu 

yswiriant canslo safonol llawn, sy’n hyno gostus er mwyn cymryd mantais o’r cynllun. Mae’r mwyafrif 

yn y sector yn teimlo bod y cynllun, oherwydd y gofyniad hwn, yn parhau y tu hwnt i’w cyrhaeddiad. 

 

Mater arall sy’n peri gofid yw ein ffynhonellau incwm. Fel corff entrepreneraidd sy’n derbyn 12% yn 

unig  o’n costau o’r pwrs cyhoeddus, anodd yw gallu darogan goblygiadau Covid ar ein hincwm. Mae’r 

ymchwil cyfredol yn nodi bod y to hŷn yn llai parod i fentro i ddigwyddiadau yn y tymor canolig, tra 

bod y to iau’n awchu am ddigwyddiadau. Mae nifer o ddigwyddiadau ar hyn o bryd yn nodi bod 

incwm tocynnau wedi disgyn 20%. Rhagwelir y bydd nawdd yn sylweddol is am y ddwy flynedd nesaf o 

leiaf yn ogystal wrth i fusnesau ail-adeiladu. 

 

Cynlluniau’r sector ar gyfer sicrhau adferiad 

 

Bu’r cydweithio rhwng y sector a Llywodraeth Cymru’n hollbwysig dros y ddwy flynedd diwethaf ac 

mae’n parhau'r un mor angenrheidiol wrth i’r sector ail-adfer. Fel aelod o Grŵp Cynghori’r 

Llywodraeth o du’r Sector Digwyddiadau, rhoddwyd cyfle i ni fwydo barn y diwydiant digwyddiadau i’r 

Llywodraeth a’i hasiantaethau wrth ddelio gyda’r pandemig a’r ymdrech i gynllunio adferiad. Roedd y 

cyfarfodydd hyn yn rhoi llais i’r sector ac yn sicrhau bod y Llywodraeth yn gwir ddeall sefyllfa’r 

diwydiant. 

 

Gwelwyd mwy o gydweithio ar draws y sector yn ystod y pandemig ac mae’n hollbwysig bod y 

cydweithio hwn yn parhau. Cynorthwyodd yr Eisteddfod Genedlaethol yr Eisteddfod Ryngwladol dros 

y flwyddyn a hanner diwethaf drwy lywio’r corff drwy’r pandemig er mwyn sicrhau ei hirhoedledd. 

 

Yn yr un modd, cydweithiwyd gyda phartneriaid i greu cynnwys ar gyfer AmGen, e.e. crëwyd 

prosiectau arobryn gyda Tŷ Cerdd a’r BBCNow gan ddatblygu cyfleoedd i ystod o artistiaid a 

rhaglenwyd cyfleoedd arbennig ar gyfer dysgwyr gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  Fe 

fydd y partneriaethau hyn yn parhau i’r dyfodol ac yn dwyn ffrwyth pellach. 

 



Eto, rhaid nodi nad ar chwarae bach y bydd y sector yn creu’r normal newydd. Mae ystod o rwystrau 

o’n blaenau, gan gynnwys costau cynyddol ac ansicrwydd parthed incwm. Ond mae gwir ddyhead ar 

lawr gwlad am y cyfle i ddod at ein gilydd a dathlu. 

 

Unrhyw effaith gan Brexit ar hyn o bryd ac yn y dyfodol 

 

Ni chredwn i wir effaith Brexit ddod yn wybyddus hyd yma. Mae’r sector yn parhau i fynd i’r afael ag 

effaith y pandemig. Daw effaith Brexit i’r amlwg fwy fwy yn y tymor canolig.  

 

Eich blaenoriaethau chi yng nghyd-destun gwaith y Pwyllgor yn y Chweched Senedd 

 

Blaenoriaeth yr Eisteddfod Genedlaethol yw hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. Mae 

cyrraedd y miliwn o siaradwyr a dyblu’r defnydd dyddiol o’r Gymraeg yn ganolog i’n strategaeth, yn 

ogystal â chreu cyfleoedd i bobl ddefnyddio faint bynnag o Gymraeg sydd ganddynt, a hynny’n 

hyderus ac mewn awyrgylch groesawgar, gyfeillgar a chynhwysol. Mae gwaith y Pwyllgor yn gwirio 

prosesau ar gyfer gwireddu hyn yn hollbwysig. Rheidrwydd yw sicrhau bod holl gyrff cyhoeddus 

Cymru a rhaglen waith glir mewn lle er mwyn gwireddu Strategaeth 2050. 

 

Eich blaenoriaethau chi yng nghyd-destun Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 

Mae’n rhaid ail-adeiladu’r corff er dyfnhau ein hymwneud cymunedol ar draws Cymru. Yr Eisteddfod 

Genedlaethol yw’r prosiect cymunedol mwyaf ym Mhrydain ac mae datblygu’r gwaith hwn yn ganolog 

i wireddu Strategaeth 2050. 

 

Mae’r Eisteddfod, fel corff cenedlaethol ,wedi profi ei rôl yn cynorthwyo’r sector i wrthsefyllfa y 

pandemig ac ail-adeiladu. Er mwyn parhau gyda’r gwaith hwn, mae’n bwysig ein bod ni’n cael ein 

hariannu’n gywir. 

 

Credwn yn gryf y dylai mynediad fforddiadwy i’r Eisteddfod fod yn flaenoriaeth yn Strategaeth 

Ddiwylliannol newydd Llywodraeth Cymru, a grybwyllwyd yn y cytundeb diwedar rhwng y 

Llywodraeth a Phlaid Cymru. Rheidrwydd yw normaleiddio defnydd iaith a chyflwyno’r Gymraeg 

mewn modd hyfyw, modern. Profodd Eisteddfod Caerdydd bod diwylliant yn gallu pontio gagendorau 

ieithyddol a chwalu ystrydebau.  Ac rydym am wneud hyn ar draws Cymru, wrth i ni deithio o ardal i 

ardal, gan gyrraedd cymunedau a chynulleidfaoedd newydd a’u cyfareddu gydag ein diwylliant a’n 

hiaith eleni ac wrth edrych i’r dyfodol. 



 


