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Rhestr o'r mynychwyr sy'n cynrychioli'r 
sefydliadau canlynol: 

Cymdeithias Amaethyddol Frenhinol Cymru 

Rhwydwaith Twristiaeth Gogledd Canolbarth Powys  

Twristiaeth y Canolbarth 

Cwmni Hyfforddiant Cambrian  

Cadeirydd BHA Cymru / Llyn Fyrnwy  

Cymdeithas Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Menter Mynyddoedd y Cambria   

Sefydliad Twristiaeth Actif Cymru  

Salop Leisure  

Biosffer Dyfi 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Cyngor Sir Ceredigion  

Twristiaeth Bannau Brycheiniog 

Tynrhyd Retreat 

Cyngor Sir Powys  

Cyngor Sir Powys  

Metropole Hotel & Spa  

Y Gorau o Gymru 

Clwb Golff Penrhos 

Trafnidiaeth Cymru 

Twristiaeth y Canolbarth  

Cyfarwyddwr, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 

Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Twristiaeth 

Pennaeth Datblygu Twristiaeth 

Pennaeth Marchnata, Croeso Cymru 

Ymchwil a Gwybodaeth 

Rheolwr Cysylltiadau Rhanbarthol, Croeso Cymru 

Rheolwr Ffordd Cymru, Croeso Cymru 
Cynrychiolwyr Croeso Cymru 

Ymddiheuriadau 

Datblygu Canolbarth Cymru 

RSPB 

Prifysgol Aberystwyth  

 
 
 
 
 



 
 

Croeso a Chyflwyniadau – Steve Hughson 
 
Croesawodd SH yr aelodau, gan ddiolch iddynt am fod yn bresennol yn ystod y cyfnod 
pryderus hwn a hefyd diolchodd i Croeso Cymru (CC) a Llywodraeth Cymru (LlC) am 
eu gwaith a’u cymorth.   
 
Roedd SH yn drist o glywed am farwolaeth Paul Boland, aelod o’r Fforwm a 
chynrychiolydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Bu Paul yn aelod gwerthfawr o 
Fforwm y Canolbarth bron ers y cychwyn ac roedd hefyd yn gyfarwyddwr Twristiaeth 
y Canolbarth.    
 
Rhoddodd SH sicrwydd i’r aelodau, trwy ei bresenoldeb ef a chyfarfodydd wythnosol 
y Bwrdd Rheoli Marchnata, y byddai eu pryderon a phryderon y diwydiant yn cael eu 
clywed ar y lefel uchaf o fewn LlC.  Roedd yn annog aelodau i barhau i fwydo unrhyw 
bryderon iddo ef.   
 
Cyflwynodd y Cadeirydd Jason Thomas hefyd; rhoddodd ddiolch i’r aelodau am eu 
cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod anodd hwn, gan ategu geiriau SH o 
gydymdeimlad ynghylch Paul Boland. Cafwyd sicrwydd gan JT bod CC a LlC yn 
sylweddoli pryderon y diwydiant yn ystod y cyfnod digynsail hwn.  Rhoddodd drosolwg 
o gymaint y mae’r diwydiant wedi ei wneud mewn cyfnod mor fyr a bod twristiaeth yn 
un o’r diwydiannau cyntaf i deimlo effaith COVID-19 ac roedd yn sylweddoli y byddai’n 
un o’r diwydiannau olaf i ddod at ei hun.  Er yn cydnabod bod rhai bylchau ar hyn o 
bryd yn y cyllid a chydymdeimlo gyda pryderon y diwydiant, eglurodd bod LlC yn 
edrych ar ragor o atebion yn ogystal â Benthyciad drwy Fanc Datblygu Cymru a’r 
Gronfa Cadernid Economaidd a lansiwyd yn ddiweddar.  Pwysleisiodd y dylai 
ceisiadau gael eu cyflwyno cyn gynted â phosibl, gan bod y gronfa wedi gweld galw 
enfawr mewn cyfnod byr iawn.  Dywedodd hefyd bod cynllunio ar gyfer adfer ar draws 
Llywodraeth Cymru er mwyn bod mewn sefyllfa i gefnogi’r diwydiant pan fydd yr amser 
yn iawn.   
 
 
Yna bu swyddogion CC yn ateb nifer o gwestiynau gan aelodau’r fforwm a gyflwynwyd 
cyn y cyfarfod.  
 

Cymorth Grant / Benthyciad – Rhidian Morgan 
 
Rhoddodd RM y newyddion diweddaraf ar y cymorth sydd ar gael i fusnesau gan 
annog pawb i gael gwybodaeth am grantiau / benthyciadau busnes, pob un ohonynt 
ar gael ar wefan Busnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-
advice/cy.  Pwysleisiodd RM bwysigrwydd gwneud cais ar unwaith ar gyfer Cronfa 
Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru oherwydd nifer y ceisiadau sydd eisoes 
wedi’u cyflwyno.   
 
Cafwyd cadarnhad gan RM bod oedi gyda Cronfa Busnesau Micro a Bach Croeso 
Cymru a Chronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth Cymru i geisiadau newydd ar hyn o 
bryd, ond y bydd unrhyw ymgeiswyr newydd sy’n derbyn cynnig am grant yn cael eu 
talu.      
 
I ymateb i bryderon yr aelodau, ategodd RM sylw JT gan bwysleisio bod CC a LlC yn 
gwneud popeth o fewn eu gallu i ddod o hyd i atebion i’r bylchau presennol mewn 
cyllid ac yn cydnabod bod hyn yn bryderus ac yn peri ansicrwydd o fewn y diwydiant 
twristiaeth, sy’n cynnwys nifer fawr o weithwyr hunan-gyflogedig a llawrydd.   
 

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy


 
 

Polisi Twristiaeth Cyffredinol – Rob Holt 
 
Rhoddodd RH sicrwydd i aelodau bod CC yn ymwybodol o’r holl faterion a godwyd 
drwy gwestiynau’r aelodau, ond ei fod yn hynod ddefnyddiol eu derbyn.  Roedd yn 
annog y diwydiant i barhau gyda’r llif o wybodaeth a gohebiaeth gyda CC a Busnes 
Cymru er mwyn bwydo’r materion i Weinidogion ar lefel Cymru a’r DU.   
 
Cafodd y canllawiau diwygiedig o ran llety hunan-arlwyo a bod yn gymwys am y 
Grantiau Cyfraddau Busnes ei godi gan nifer o aelodau oedd yn teimlo’n gryf, a 
theimlwyd ei fod yn bryder mawr o fewn y sector hwn. Roedd RH yn ymwybodol 
iawn o’r pryderon a dywedodd mai y nod oedd sicrhau mai dim ond busnesau dilys 
oedd yn derbyn y cymorth.  Roedd fodd bynnag yn cydnabod bod y meini prawf yn 
gosod safon uchel iawn na fyddai nifer o fusnesau hunan-arlwyo yn gallu eu 
cyrraedd.  Dywedodd fod gan Awdurdodau Lleol y dewis ar y mater gan annog 
busnesau i gyflwyno ceisiadau ac yna i drafod gyda’r Awdurdod Lleol perthnasol.  
Dywedodd AD bod Cyngor Sir Ceredigion yn cysylltu gydag ymgeiswyr presennol 
ynghylch hyn.  Dywedodd JL y gallai busnesau gysylltu a byddai’n bwydo’r 
wybodaeth i’r tîm ardrethi busness neu y gellid cysylltu â hwy yn uniongyrchol ar 
01597 826345. 
 

Roedd nifer o aelodau yn pryderu nad oedd ystyriaethau pob Awdurdod Lleol yn 
gyson.  Dywedodd JT unwaith eto bod y canllawiau yn glir ac y gall Awdurdodau 
Lleol ddewis a’u bod yn atebol am weinyddu’r grant hwn.  Dywedodd RH wrth 
gydweithwyr yr awdurdod lleol i gysylltu gyda CLlLC ar faterion yn gysylltiedig â 
chanllawiau ar ba fusnesau sy’n syrthio o fewn y diffiniadau o dan y cynllun 
rhyddhad ardrethi busnes.   
 
O ystyried y tebygolrwydd y byddai tymor 2020 wedi ei golli mwy neu lai, roedd yr 
aelodau yn nodi yr angen am gymorth tan ddechrau tymor 2021 i arbed nifer o’r 
cwmnïau fynd i ddwylo’r gweinyddwyr.  Roedd y meini prawf ynghylch y cymorth ar 
gyfer seibiant swyddi sy’n cael ei ariannu ar hyn o bryd yn y DU hefyd yn anodd i rai 
aelodau.  Yna cafwyd trafodaeth am y materion hyn a phwysleisiodd RH ei sylwadau 
yn gynharach gan roi sicrwydd bod dulliau pellach o dderbyn cymorth yn cael eu 
trafod ar hyn o bryd.   
 
Mewn ymateb i’r cwestiynau ynghylch ail-agor wedi’r cyfyngiadau symud, dywedodd 
RH nad yw’n bosibl rhoi cyngor clir ar hyn o bryd ynghylch sut y caiff y cyfyngiadau 
eu llacio.   Pwysleisiodd bod hwn yn weithgarwch craidd sy’n cael ei gynnal ar hyn o 
bryd ar lefel Cymru a’r DU.  Cafodd y pryder o fewn y diwydiant ynghylch ail-agor yr 
amrywiol sectorau a’r problemau cysylltiedig (megis gorfod glanhau dwys ac ati) 
hefyd ei drafod.  Teimlai RH bod ail-agor rhai safleoedd yn rhannol, megis parciau 
carafanau, yn heriol, ond dywedodd bod CC yn llwyr ymwybodol o’r problemau ac y 
byddai yr adborth gan y diwydiant yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu cynlluniau ar 
gyfer agor gyda mesurau pellter cymdeithasol; roedd hefyd yn cydnabod yn llawn yr 
anawsterau yng nghyd-destun economi yr ymwelydd.     
 
Eglurodd RH nad oes gan Gymru Gynllun Cydnerthedd Rheoli Cyrchfannau ar gyfer 
Coronafeirws (COVID-19) fel Visit England ar gyfer cymorth y Swyddfa Rheoli 
Dyledion ond roedd yn annog sefydliadau perthnasol i wneud cais drwy Gronfa 
Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.  
 
 
 
 



 
 

Ymchwil – Jo Corke 
 
Rhoddodd JC y newyddion diweddaraf i aelodau ar yr arolygon a’r cydweithio gan y 
tîm Ymchwil a Gwybodaeth.  Bu JC yn arwain ar arolygon y busnesau twristiaeth 
sy’n digwydd pob pythefnos a’r canlyniadau oedd yn cael eu hanfon at y Bwrdd 
Rheoli Twristiaeth.  Oherwydd yr amgylchiadau digynsail, mae’r wybodaeth yn 
amrywio’n fawr ac yn newid pob wythnos.  Mae’r tîm yn bwriadu symud i 
ganolbwyntio ar gynlluniau adnewyddu ac adfer drwy nodi y prif ffynonellau a 
defnyddio dadansoddiadau cymharol dros yr wythnosau nesaf.  Diolchodd RH i’r 
Awdurdodau Lleol, Twristiaeth y Canolbarth a chymdeithasau 
twristiaeth/rhwydweithiau’r diwydiant am helpu i ledaenu negeseuon CC, drwy 
gylchlythyr y diwydiant, arolygon rhanbarthol ac ati.    
 

Marchnata / Cynllunio Adferiad – Lucy Von Weber 
 
Dechreuodd LVW trwy gydnabod y manteision o gael CC o fewn LlC yn ystod y cyfnod 
anodd hwn.  Ers mis Mawrth, bu CC yn ofalus rhag marchnata Cymru yn rhy amlwg 
ac mae wedi defnyddio ‘Hwyl Fawr – Am y Tro’ gan ein bod wedi bod yn canolbwyntio 
ar ohebu ar gyfryngau cymdeithasol defnyddwyr a hefyd gysylltu â’r diwydiant teithio.  
Yn ogystal â gweithio gyda chydweithwyr ledled Cymru, mae CC mewn cysylltiad 
rheolaidd â’n cydweithwyr yn Visit Britain a’r Alban ac eraill.  Byddai’r cynllun adfer yn 
cael ei arwain gan Iechyd y Cyhoedd a pholisïau ehangach LlC cyn i CC ddechrau 
newid y negeseuon.   
 
Mewn ymateb i gwestiynau’r aelodau, eglurodd LVW y byddai CC yn rhoi’r 
newyddion diweddaraf i aelodau ar wybodaeth am gynllunio tymor byr i dymor 
canolig dros y 7-14 diwrnod nesaf.  Roedd cydbwysedd o ran gohebiaeth farchnata 
ar hyn o bryd; yn benodol rhwng cadw Cymru yn weladwy i ddefnyddwyr yn y ffordd 
iawn (e.e. pan nad oes llawer o bobl yn chwilio am wybodaeth am gyrchfan benodol)  
tra bo iechyd y cyhoedd yn brif bryder a bod y cyfnodau a logisteg y cyfyngiadau yn 
parhau i fod yn aneglur.    Nid yw’n bosibl gweithio o fewn amserlen benodol ond 
caiff y gweithgarwch posibl ei rannu yn gyfnodau a bydd negeseuon a chynnwys yn 
cael eu paratoi ar gyfer defnyddwyr, y diwydiant teithio, digwyddiadau busnes; 
byddwn yn symud o’r cyfnod ymateb i’r cyfnod o roi sicrwydd yn y tymor byr i’r 
canolig.  Bydd nifer o gyrchfannau wedi cynhyrchu deunydd gan gynnwys ffilmiau 
byr, a chynnwys arall a ymddangosodd ar ddechrau’r argyfnwg ond mae llawer iawn 
o ddeunydd ar-lein ar hyn o bryd.  Mae ystyriaethau rheoli ymwelwyr yn greiddiol i 
gynllunio hefyd, e.e. sut i gael cydbwysedd rhwng yr hyn allai fod yn gynnydd yn y 
galw o gymharu â’r cyflenwad a chofio am bwysau lleol posibl.  Bu’r aelodau yn 
trafod swyddogaeth cymunedau lleol wedi’r cyfyngiadau symud a bod angen i 
negeseuon fod yn gyson gan amrywiol randdeiliaid/sefydliadau e.e. yr undebau 
ffermio.   
 
Diolchodd DWM i CC am y cymorth diweddar yn cydlynnu ymweliad awdur teithio i 
Fynyddoedd y Cambria ac roedd yn edrych ymlaen at gydweithio ymhellach pan 
fyddai modd rhannu a hyrwyddo y deunydd a gynhyrchir.  Dywedodd LVW y byddai 
cydweithio â phartneriaid yn bwysicach nag erioed yn y dyfodol gan groesawu 
parodrwydd yr aelodau i gydweithio gyda CC.  Diolchodd i bawb am yr adborth 
gwerthfawr a gafwyd, sy’n cael ei fwydo I’r cynllunio a phwysleiswyd y dylai aelodau 
barhau i gysylltu â CC os oeddent am drafod ystyriaethau marchnata penodol.   
 
Diolchodd LVW hefyd i MWT am eu cymorth drwy eu cylchlythyr aelodaeth eu 
hunain; roedd hefyd yn annog aelodau i sicrhau eu bod wedi cofrestru ar gyfer 
Cylchlythyr Croeso Cymru; roedd yn cynnig yr wybodaeth bwysig ddiweddaraf ac yn 



 
 

ceisio i gynnwys gwybodaeth hawdd ei ddarllen gyda dolenni at wybodaeth arall - 
https://public.govdelivery.com/accounts/UKWALES_CY/subscriber/new 
 

Unrhyw fusnes arall 
 
Rhoddodd AW ddiweddariad byr; gan ddweud bod 86% o fusnesau lletygarwch a 
45% o weithgynhyrchu bwyd ar y cynllun seibiant swyddi, oedd yn dangos y 
cysylltiadau agos â’r rhyngddibyniaeth rhwng y ddau ddiwydiant.  Er gwybodaeth, 
rhoddodd hefyd y  newyddion da bod Cymru ar y rhestr fer ar gyfer Cynhadledd 
Cogyddion y Byd 2024, gyda’r pleidleisio i ddigwydd yn Ewrop cyn mynd ymlaen yn 
erbyn Singapôr mewn Pleidlais ledled y byd ar ddiwedd Gorffennaf/dechrau Awst 
2020. 
 

Cadeirydd / Sylwadau Cloi 
 
Daeth SH â’r cyfarfod i ben drwy ddiolch i’r aelodau am eu mewnbwn gwerthfawr 
drwy gydol yr argyfwng anodd hwn.  Atgoffwyd pawb i sicrhau eu bod yn derbyn 
Cylchlythyr y Diwydiant CC; mae hon yn ffordd bwysig o ddod i wybod y newyddion 
diweddaraf ynghylch cyllid ac unrhyw ddatblygiadau.  Roedd hefyd yn atgoffa pawb 
o’u swyddogaethau fel aelodau’r Fforwm, i drosglwyddo’r wybodaeth a gafwyd drwy 
eu rhwydweithiau perthnasol ac i anfon problemau at HJ i’w trafod yn y briffiadau 
wythnosol ar COVID-19.  
 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Cynhelir y cyfarfod rhithiol nesaf ar Mai 27ain, 11am – 
1pm.   
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