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Croeso a Chyflwyniadau – Steve Hughson 
 
Croesawodd SH bawb gan ddiolch i’r aelodau am fod yn bresennol ac am eu 
hymrywmiad; aeth ymlaen i ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth barhaus i’r 
diwydiant.   
 
Cafodd yr Aelodau sicrwydd bod eu pryderon a phryderon y diwydiant yn cael eu clywed 
ar y lefel uchaf o fewn Llywodraeth Cymru a’r DU gan fod y Cadeirydd yn bresennol yng 
nghyfarfodydd wythnosol y Tasglu COVID-19.  Roedd y Prif Weinidog yn bresennol yn y 
cyfarfod diweddaraf ac roedd yn deall ac yn gwerthfawrogi problemau’r diwydiant yng 
nghyd-destun yr argyfwng iechyd hwn.  Cafodd swyddogaeth bwysig yr aelodau ac 
adrodd yn ôl fel cynrychiolwyr y sector ei wneud yn glir a chafodd aelodau eu hannog i 
barhau i fwydo unrhyw bryderon drwy HJ; roedd sianeli cyfathrebu dwy ffordd y Fforwm 
yn hollbwysig yn ystod y cyfnod hwn er mwyn i negeseuon a gwybodaeth LlC/Croeso 
Cymru gael eu rhannu â’r diwydiant; byddai hyn yn hanfodol wrth geisio magu hyder 
busnesau, gweithwyr ac ymwelwyr yn y dyfodol.     
 

Newyddion Diweddaraf am Bolisïau - Rob Holt 
 
Diolchodd RH i bawb am eu cefnogaeth barhaus gan roi’r newyddion diweddaraf i’r 
aelodau yn dilyn datganiad y Prif Weinidog.  Roedd llawer o waith i’w wneud o ran 
diffiniadau, paratoi y canllawiau a sicrhau nad oedd problemau ehangach o fewn 
cymunedau (sy’n cael ei ystyried fel blaenoriaeth yn y dyfodol).   
 
Prif ddyddiadau (ar yr amod bod iechyd y cyhoedd yn ffafriol):    

 Gorffennaf 6, codi cyfyngiadau teithio pum milltir;  

 Gorffennaf 13, ail-agor “llety heb gyfleusterau a rennir” (yn amodol ar adolygiad 

Gorffennaf 9); y diffiniad o hyn fyddai caniatáu i lety hunanddarpar ar gyfer un 

teulu neu westai sy’n cynnig cyfleusterau en-suite a ble yn berthnasol wasanaeth 

i’r ystafell (mannau a rennir mewn bariau/bwytai yn parhau i fod ar gau).  

Cyfyngiadau yn y sector carafanau i gael eu codi, gan ganiatáu i gyfleusterau agor 

ble nad oedd ystafelloedd ymolchi/ceginau a rennir.  Byddai atyniadau awyr 

agored (na fu erioed ddeddfwriaeth i’w cau) yn cael agor; byddai rhywfaint o’r 

sector atyniadau dan do yn cael eu hystyried yn yr adolygiad nesaf.      

Roedd adolygiad y sector lletygarwch ar y gweill a chyhoeddiadau ar fin cael eu gwneud.   
 
Roedd yr aelodau’n pryderu ynghylch cadw pellter cymdeithasol / nifer o bobl yn 
ymgasglu ynghyd. Roedd y ddeddfwriaeth bresennol yn atal grwpiau mwy rhag aros 
mewn un llety / carafan. Teimlwyd hefyd y byddai hyn yn cyfyngu ar y ddarpariaeth yn y 
sector darparu gweithgareddau. Pwysleisiodd RH bod hwn yn fater y tu hwnt i 
dwristiaeth, ac y byddai ond yn newid pan fyddai canllawiau cyhoeddus ynghylch pellter 
cymdeithasol yn cael eu diwygio.   
 
Ni fyddai gwersyllfeydd yn cael eu cynnwys yn yr ail-agor ar gyfer 13 Gorffennaf, ond fe 
fyddebt yn y cam nesaf. Arweinodd y sgwrs at faterion ynghylch cydraddoldeb, ail-agor 
cyfleusterau i’r anabl (yn enwedig y toiledau) ar safleoedd carafanau/gwersylla ac ati. 
Roedd rhai aelodau hefyd yn teimlo y byddai parhau i gadw gwersylloedd (wedi llacio’r 
cyfyngiadau teithio) ar gau yn arwain at achosion o wersylla gwyllt anghyfreithlon. 
Eglurodd RH fod “cyfleusterau a rennir” yn broblem ac nad oedd yn hawdd monitro 
glanhau toiledau a chawodydd oedd yn cael eu rhannu ar wersylloedd, ond roedd yn 
cydnabod ei bod yn sefyllfa gymhleth.   
 
Roedd Siarter Ymwelwyr a safon ‘Barod Amdani’ yn cael eu datblygu; mae’r ddau i’w 
cwblhau a’u cyhoeddi cyn gynted â phosibl.   



 
Roedd nifer o broblemau yn cael eu trafod, gan gynnwys grwpiau bregus, lobïo 
Llywodraeth y DU ynghylch ymestyn y cymorth ariannol, yr agenda sgiliau, digwyddiadau 
a sut y gellid delio ag ail don bosibl a chyfyngiadau symud lleol.  
 
Byddai pob cyhoeddiad yn parhau i gael eu gwneud mewn dull ofalus, gam wrth gam; 
byddai pob newid parhaus yn dibynnu ar ail-agor pob cam yn gyfrifol a llwyddiannus; 
byddant yn amodol ar y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd ac roedd Bwrdd Iechyd Hywel 
Dda yn benodol, yn ogystal â CLlLC, yn amlwg yn rhan o’r sefyllfa yn y De-orllewin / y 
Canolbarth.   
  

Arwyn Davies – Cyngor Sir Ceredigion   
 
Pwysleisiodd AD ei bod yn hanfodol cynnal y system “profi, olrhain, diogelu” wrth lacio’r 
cyfyngiadau.  Dros yr wythnosau nesaf, mae’r tebygolrwydd o ail-agor ysgolion, llacio y 
cyfyngiadau teithio a byddai rhai sectorau o fewn y diwydiant twristiaeth (yn dilyn y 
mewnlifiad o fyfyrwyr ym mis Medi) yn golygu niferoedd uwch a mwy o deithio.  Byddai 
Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda canllawiau cyffredinol LlC ac yn cefnogi LlC i 
reoli a chynnal cadernid y system ac ail-adeiadu hyder y gymuned, busnesau a’r 
ymwelwyr.   
 

Paul Donovan - Adventure Smart / WATO 
 
Mae Adventure Smart UK wedi datblygu negeseuon “mwynhau yr awyr agored yn 
ddiogel”, gyda’r bwriad o gyd-fynd â’r negeseuon COVID-19.  Byddai’r rhain yn 
adnoddau pwysig yn y broses o ail-agor y safleoedd awyr agored yn ddiogel, yn enwedig 
yng nghyd-destun gweithgareddau cefn gwlad a’r arfordir.  Mae posteri dwyieithog ar 
gael drwy’r ddolen ganlynol, i bawb eu defnyddio am ddim - 
https://www.adventuresmart.uk/toolkit-c19-posters/ 
 

Rhidian Morgan – Y diweddaraf am Gyllid Croeso Cymru  
 
Byddai Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd ar agor ar gyfer ceisiadau o Fehefin 29.  
Roedd yn debygol y byddai cyllid yn cael ei ddyfarnu’n gyflym iawn, fel yn y cylch 
blaenorol, ac roedd yr aelodau’n cael eu hannog i ddosbarthu manylion eu cynllun i’w 
rhwydweithiau.  Roedd yr wybodaeth wedi ei rannu drwy gylchlythyr Croeso Cymru.  
Byddai Cam 3 rhywbryd, ond nid oedd y manylion yn hysbys ar hyn o bryd.  
 
Roedd yr aelodau’n teimlon gryf bod cymorth ariannol parhaus / hirdymor yn hollbwysig 
ar gyfer cynaliadwyedd a datblygiad y diwydiant.  Rhoddodd RM sicrwydd i bawb fod LlC 
yn parhau i roi pwysau ar Lywodraeth y DU mewn trafodaethau ynghylch cyllido’r 
diwydiant yn y dyfodol.  
 

Lucy Von Weber, Croesos Cymru -  Marchnata / Cynllunio Adferiad -  
 
Rhoddodd LVW y newyddion diweddaraf inni ar y canllawiau (fyddai’n cael eu cyhoeddi 
cyn gynted â phosibl) gan ddiolch i bawb am eu mewnbwn.  Roeddent yn parhau i gael 
eu gwirio yn barhaus gan nifer o undebau, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, 
timau cyfreithiol a LlC a byddai’n gwbl ddwyieithog.   
 
Byddai’r negeseuon ‘Dyma Gymru’ a ‘Blwyddyn Awyr Agored’ yn ail-ddechrau cyn 
gynted â phosibl.  
 
Byddai gwefan Croeso Cymru yn sianel ar gyfer y Siarter Ymwelwyr.  Bydd lansiad y 
cynllun “Barod Amdani” ar gyfer busnesau yn digwydd yn fuan iawn. Byddai’r ddau yn 
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ddulliau hynod ddefnyddiol ar gyfer rheoli’r broses “Profi, Olrhain, Diogelu” a helpu i ail-
adeiladu a chynyddu hyder ymwelwyr, y gymuned a busnes yn y dyfodol.   
 
Roedd disgwyl i deithio lleol iawn, teithio lleol yng Nghymru ac yn ddomestig gael ei 
ffafrio gan ymwelwyr yn y broses adnewyddu tymor byr ac roedd angen i gynnwys 
Croeso Cymru adlewyrchu hynny.    
 
Roedd yr aelodau’n teimlo bod cyfathrebu clir a chryno yn hanfodol ar gyfer symud 
ymlaen, gan groesawu’r Canllawiau cyffredinol, “Barod Amdani” a’r Siarter Ymwelwyr 
gan edrych ymlaen at y cyfathrebu â’r diwydiant oedd ar fin dechrau.  
   

Val Hawkins, MWT- Ymchwil Gwybodaeth am Ymddygiad 
 
Mae MWT wedi dechrau gwaith yng nghyd-destun ail-agor y sector twristiaeth yn ddiogel 
a chyfrifol / teimladau busnesau yn ystod y camau hyn.  Diolchodd VH i bawb oedd wedi 
cyfrannu hyd yma gyda’r darn pwysig hwn o waith rhanbarthol, (fyddai’n cael ei fwydo i 
Croeso Cymru) a byddai’n rhoi’r newyddion diweddraf i aelodau yn y cyfarfod nesaf.   
 

Jo Corke - Ymchwil 

https://www.visitbritain.org/covid-19-consumer-sentiment-tracker  

Mae’r Arolwg Defnyddiwr ar y cyd â Visit England & Scotland bellach yn wythnos pump.  
Mae’n ymddangos bod mwy o hyder y bydd ymwelwyr y DU yn mynd ar wyliau yr haf 
hwn, ond roedd pobl yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth a byddai angen gwneud 
newidiadau yn unol â’r sefyllfa sy’n newid yn gyflym.  Byddai’r data hwn yn cael ei 
ddadansoddi a’i ddefnyddio gan gydweithwyr marchnata wrth symud ymlaen.   
 
Byddai’r Arolwg Baromedr yn cael ei rannu’n fuan gyda busnesau, er mwyn asesu sut yr 
oedd y diwydiant yn bwriadu ail-agor ac i ddeall y sefyllfa economaidd bresennol yn well, 
gan gynnwys data ar golli swyddi amser real.   
 
Byddai Arolwg Ymwelwyr a Thwristiaeth Prydain Fawr yn dechrau ym  mis Gorffennaf, 
gyda’r Arolwg Deiliadaeth yn bwydo iddo.    
 
Er bod hyn yn amlwg yn fater sensitif a phryderus, gofynnwyd i aelodau rannu unrhyw 
wybodaeth ar golli swyddi, er mwyn i’r sefyllfa gael ei monitro ac i roi gwybodaeth i 
Weinidogion y Llywodraeth.    
 
Byddai unrhyw wybodaeth sy’n cael ei chasglu gan y diwydiant / Awdurdodau Lleol 
ynghylch safbwyntiau, pryderon a gobeithion wrth i’r diwydiant ddychwelyd fesul cam yn 
cael ei groesawu hefyd.   
   

Cadeirydd / Sylwadau Cloi 
 
Nid oedd unrhyw faterion eraill yn codi. 
Diolchodd SH i bawb am fod yn bresennol ac am eu cyfraniadau gwerthfawr.  Teimlwyd 
bod y fformat presennol yn fuddiol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng a byddai’n parhau 
o leiaf yn y tymor byr; byddai hyn yn cael ei adolygu yn y cyfarfod nesaf.   
 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:  
 
23 Gorffennaf 11:00 – 13:00. 
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