
 
 

 

 

 

Croeso Cymru – Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol y Canolbarth  

23 Gorffennaf 2020  

Cyfarfod Rhithwir (Ar-lein) 

 

Roedd y rheini oedd yn bresennol yn 
cynrychioli’r canlynol: 

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol 
Cymru  

Rhwydwaith Twristiaeth Canol Gogledd 
Powys  

Twristiaeth y Canolbarth  

Cambrian Training Company 

Cadeirydd BHA Cymru / Llyn Efyrnwy  

APC Bannau Brycheiniog  

Menter Mynyddoedd Cambria  

Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau 
Cymru  

Salop Leisure  

Biosffer Dyfi  

Cyfoeth Naturiol Cymru  

Cyngor Sir Ceredigion  

Twristiaeth Bannau Brycheiniog  

Tynrhyd Retreat 

Cyngor Sir Powys  

Clwb Golff Penrhos  

RSPB 

Dwr Cymru Welsh Water 

Trafnidiaeth Cymru  

Cynrychiolwyr Croeso Cymru  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Croeso a Chyflwyniadau – Steve Hughson 
 
Estynnodd SH ei groeso i’r aelodau a’u diolch am gyfarfod; roedd cyfraniad aelodau 
wedi profi’n werthfawr yng nghyfarfodydd wythnosol Tasglu COVID-19. Pwysleisiodd 
hefyd bwysigrwydd cyfarfodydd Digwyddiadau Cymru o ran ategu’r cyswllt pwysig 
rhwng digwyddiadau a lletygarwch.  
 
Dywedodd SH fod cyfathrebu lleol yn allweddol; mae gan bob aelod ei ran i’w chwarae 
i helpu i hyrwyddo ymddygiad cyfrifol ynghylch COVID-19 ac mae peidio â chadw at y 
rheoliadau’n bygwth dadwneud y cynnydd a gafwyd yn sgil codi’r cyfyngiadau.  
 

Y Diweddaraf o ran Polisi - Rob Holt 
 
Cyfeiriodd RH at y cyfyngiadau presennol o ran COVID-19 a’r rheini sy’n cael eu 
cynnig. Pwysleisiodd mai awgrym yw’r holl ddyddiadau, yn seiliedig ar sefyllfa 
iechyd cyhoeddus ar y pryd.  
 
Er bod pethau wrthi’n cael eu cloriannu, mae’r rheolau ynghylch gwisgo mygydau, y 
“rheol 2 fetr” ac “uno dwy aelwyd” yn dal i fod mewn grym.  
 
Er mai 25 Gorffennaf yw dyddiad amodol ailagor lletyau sy’n “rhannu cyfleusterau”, ni 
fydd hynny’n cynnwys mannau bwyta dan-do mewn llety gwely a brecwast, gwestai 
ac ati; os bydd amodau’n caniatáu, bydd y cyfleusterau hynny’n ailagor ar 3 Awst.  
 
Parhaodd RH i bwysleisio’r newidiadau anferth mewn ymddygiad sydd eu hangen i 
sicrhau bod cyfyngiadau’n cael eu llacio’n llwyddiannus, gan ategu bod y rhaglen Profi 
Olrhain Diogelu yn allweddol a’i bod yn dibynnu ar strategaeth gyfathrebu LlC.  
Cynhelir gweminar Profi Olrhain Diogelu ddydd Gwener, 24 Gorff; mae manylion 
eisoes wedi’u hanfon at aelodau; fe’u hanogir eto i fynd iddi.  
 
Gan ategu sylwadau agoriadol SH, dywedodd RH fod y busnesau nad ydynt yn cadw 
at y rheoliadau a’r cyngor yn creu’r amodau i’r feirws allu ffynnu a’u bod felly yn 
peryglu’r amserlen arfaethedig ar gyfer codi’r cyfyngiadau.  Er hynny, mae’r rhan fwyaf 
o’r busnesau’n cadw at y rheolau a gofynnwyd i aelodau annog busnesau i gymryd 
rhan yn y cynllun “Estyn Llaw trwy Fwyta Allan”.  
https://www.gov.uk/government/publications/get-more-information-about-the-eat-out-
to-help-out-scheme?utm_source=7cbf240f-2ff4-4eb8-9ed3-
7b948fb0e004&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_content=immediate (Saesneg yn unig) 
 
Tynnodd RH sylw at gyfraniad Awdurdodau Lleol at fonitro cydymffurfiaeth, ac nad 
oedd Cynghorau Ceredigion na Phowys wedi gweld unrhyw broblemau hyd yma.  
Byddai’r broses ailagor yn helpu i ddatrys y problemau gordyrru mewn rhai ardaloedd 
a chynnig mwy o weithgareddau a phrofiadau i ymwelwyr a chymunedau lleol.  
 
Dywedodd RH wrth aelodau y byddai cyfarfod rhwng Croeso Cymru a chynrychiolwyr 
mannau cynnal priodasau yn cael ei gynnal ymhen wythnos a bod ailagor yn cael ei 
ystyried yn flaenoriaeth.  Bydd hynny’n digwydd mewn ffordd amserol a chyda gofal 
ond cyfyngir arni ar hyn o bryd gan nifer yr aelwydydd sy’n cael dod ynghyd i ffurfio 
“teulu estynedig”.  
 
Cafwyd trafodaeth am ganllawiau Trafnidiaeth Cymru (TrC); mae deialog yn digwydd 
ar lefel y llywodraeth.  Mae’r sefyllfa’n newid beunydd ond am y tro, mae’r negeseuon 
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am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau’n ddigyfnewid: “Peidiwch â theithio 
oni bai bod eich taith yn hanfodol”.  Roedd rhai aelodau’n teimlo nad oedd hynny’n 
ddigon clir na gweladwy i ymwelwyr a chytunodd TrC i anfon gwybodaeth at aelodau 
i grisialu’r sefyllfa a gofynnodd am eu cydweithrediad i helpu i ledaenu’r neges.  
 
Diolchodd RH i gyrff y diwydiant, awdurdodau lleol ac aelodau am eu cefnogaeth i 
helpu i ddylanwadu ar bobl i newid ymddygiad.  
 

Rhidian Morgan – Y Diweddaraf am Gyllid Croeso Cymru  
 
Esboniodd RM y cyfleoedd cyllido sydd ar gael ar hyn o bryd yn sgil addasu’r 
cyllidebau gan LlC.  Mae ERF3 wrthi’n cael ei datblygu (nid oes dyddiadau nac 
amodau eto), mae ERF2 bellach wedi cau a chydag ERF1, mae eu heffeithiau wrthi’n 
cael eu dadansoddi. Mynegwyd rhai pryderon ynghylch sut mae’r cymorth yn cael ei 
dargedu ond mae’r ymatebion cyntaf yn awgrymu bod y pecynnau cyllido ar y cyfan 
yn cynnig atebion effeithiol.  
 
Tynnodd RM at y cymorth cyllido, 34%, a gynigir gan Lywodraeth Cymru, yr uchaf yn 
y DU. Dywedodd hefyd, o ran nifer y ceisiadau, twristiaeth a lletygarwch yw’r sector 
sy’n elwa fwyaf ar ôl adeiladu.  Mae’r cymorth cyllido sydd ar gael trwy Gronfa 
Buddsoddi Cymru mewn Twristiaeth a Banc Datblygu Cymru yn cael ei ystyried ar hyn 
o bryd a pharheir i lobïo Llywodraeth Cymru.  Mae cynllun cadw swyddi arall yn 
annhebygol.  
 
Atgoffodd RM yr aelodau mai rôl LlC yn y maes hwn yw “llenwi’r bylchau ariannol”; 
mae hyn yn anodd pan fo adborth yn awgrymu fod y sector bancio’n amharod i gynnig 
cymorth ar hyn o bryd.  
 
Mae problem TAW yn parhau’n destun trafod â HRMC ac mae LlC yn parhau i lobïo 
Llywodraeth y DU; mae’r farn am hyn yn gymysg.  
 

Lucy Von Weber, Croeso Cymru -  Cynlluniau Marchnata / Adfer  
 
(Cyflwyniad i’w rannu â’r aelodau) 
 
Rhannodd LVW gyflwyniad, gan gynnwys negeseuon allweddol i annog cwsmeriaid i 
barchu’r rheolau Profi, Olrhain Diogelu.  Anogir cwsmeriaid i holi a oes lle ar gael ac i 
fwcio ymlaen llaw ac anogir busnesau i gasglu manylion cwsmeriaid (gydag asedau i 
helpu â’r negeseuon hyn).  Esboniodd LVW fod mwy a mwy o rannu ar ddeunydd sy’n 
cael ei gynhyrchu gan gwsmeriaid a bod gwaith wrthi’n cael ei wneud i ymgysylltu â’r 
Sector Teithiau.  
 
Cyfeiriodd LVW at y gwaith monitro o’r lleoedd parcio sydd ar gael ar safleoedd 
poblogaidd ac at rannu’r wybodaeth a hyrwyddo Llwybr yr Arfordir a safleoedd CADW 
sy’n ailagor.  Diolchodd i’r fforwm am barhau i rannu gwybodaeth â rhwydweithiau 
twristiaeth.  
 
Diolchodd SH Croeso Cymru am rannu deunydd ar gyfer y cyfryngau yn y rhith-Sioe 
Fawr. Cafwyd 45,000 o gliciadau ar y dudalen ar y diwrnod cyntaf; dros y pedwar 
diwrnod, denwyd 50,000 o unigolion o dros 44 o wledydd.   
 

Val Hawkins, Twristiaeth y Canolbarth – Ymchwil i Ymddygiad 
 



 
 

Esboniodd VH bod Twristiaeth y Canolbarth wedi cwblhau ffurf drafft ar adroddiad ar 
eu hymchwil i ymddygiad.  Mae dwy elfen i’r ymchwil, “ymwelwyr newydd ac ymwelwyr 
sy’n dychwelyd” ac “ymwelwyr a rhanddeiliaid”.  Gofynnodd VH fod ymgynghoriad ar 
randdeiliaid yn cael ei anfon at aelodau pan fyddai’n barod.  
 

Jo Corke – Ymchwil  

Rhannodd JC fanylion yr ymchwil ddiweddaraf gan gynnwys Ton 4 y Baromedr 
Busnes. Bydd Tonnau 5 a 6 yn dilyn, y naill ym mis Medi a’r llall ym mis Hydref.  Mae’r 
gwaith modelu wedi’i ddechrau mewn sawl maes gan gynnwys:  
 
  a yw busnesau ar agor / ar gau / yn rhedeg ar lefel is  
  staffio a diswyddiadau  
 arian a gollwyd hyd yma 
  cymorth ariannol a gafwyd  
  archebion ar gyfer nawr a’r hydref o’u cymharu ag adegau eraill  
  amcangyfrif faint sy’n goroesi  
  anghenion heblaw am rai ariannol  
  cymryd rhan yn y cynllun ‘estyn llaw drwy fwyta allan’  
   

Unrhyw Fater Arall  
 
Dim. 
 

Cadeirydd / Sylwadau i Gloi  
 
Gofynnodd SH i’r aelodau pa mor aml y dylai’r fforwm gwrdd yn y dyfodol.  Dywedodd 
yr aelodau y byddai’n well parhau i gwrdd bob mis o dan yr amgylchiadau.  Cynigiwyd 
27 Awst 2020 fel dyddiad amodol.   
 
Daeth SH â’r cyfarfod i ben trwy ddiolch i’r aelodau am eu hatebion gonest; atgoffodd 
yr aelodau i annog eu rhwydweithiau i gofrestru am e-newyddlen Croeso Cymru ac i 
barhau i rannu gwybodaeth ddefnyddiol a geir trwy’r fforwm.  
 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:  
 
I’w gadarnhau  
 

 
 
 
 
 
 


