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Croeso a Chyflwyniadau – Michael Bewick  
 
Croesawodd MB yr aelodau a diolchodd i bawb am ymuno â’r Fforwm 
rhithwir cyntaf hwn. Sicrhaodd yr aelodau fod eu pryderon a rhai’r sector yn 
cael eu lleisio ar lefelau uchaf LlC oherwydd ei fod yn mynd i gyfarfodydd 
wythnosol Tasglu Twristiaeth COVID-19.   
 
Gwnaeth MB groesawu Jason Thomas a ddiolchodd i’r aelodau am eu 
cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rhoddodd Jason ddarlun 
o ba mor bell yr ydym wedi’i deithio fel diwydiant mewn cyfnod mor fyr a 
dywedodd mai twristiaeth oedd un o’r diwydiannau cyntaf i deimlo ergyd 
COVID-19 ac y bydd yn un o’r rhai olaf i ddod drosto. Dywedodd wrth yr 
aelodau ei fod yn cydymdeimlo â’u pryderon, gan gydnabod bod bylchau yn 
y cymorth ariannol a bod Llywodraeth Cymru yn gweithio'n galed ar 
gynllunio ar gyfer yr adferiad er mwyn gallu cefnogi'r diwydiant pan ddaw'r 
amser.  Fodd bynnag, roedd Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun 
benthyca drwy Fanc Datblygu Cymru a grant y Gronfa Cadernid 
Economaidd a lansiwyd yn ddiweddar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grant Cymorth / Benthyciadau – Rhidian Morgan 
 
Rhoddodd RM y newyddion diweddaraf ynghylch y mathau o gymorth sydd 
ar gael i fusnesau ac anogodd bawb i chwilio am wybodaeth ynghylch 
grantiau / benthyciadau i fusnesau sydd ar gael ar wefan Busnes Cymru: 
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy 
 
Atebodd RM gwestiynau a gyflwynwyd ymlaen llaw hefyd. Dywedodd eto 
fod LlC yn ymateb yn gyflym i broblemau â llif arian a’i bod wedi sefydlu’r 
benthyciadau sydd ar gael drwy grant y Gronfa Cadernid Economaidd 
(CCE) a Banc Datblygu Cymru (BDW) yn ogystal â chynlluniau eraill. 
Pwysleisiodd RM bwysigrwydd gwneud cais am gyllid o Gronfa Cadernid 
Economaidd Llywodraeth Cymru ar unwaith, oherwydd y nifer fawr o 
geisiadau a wnaed eisoes.  
 
Mae twristiaeth yn unigryw am ei fod yn dymhorol ac anogodd RM 
fusnesau i wneud ceisiadau am grantiau i’r Gronfa Cadernid Economaidd. 
 
Cadarnhaodd RM nad yw Cronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) 
Croeso Cymru na Chronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru  (CBTC)  
yn derbyn ceisiadau newydd am y tro, ond bydd unrhyw gynigion grant a 
wnaed i ymgeiswyr eisoes yn cael eu hanrhydeddu.  
 

 

Cynllunio marchnata/adfer – Mari Stevens  
 
Atebodd MS nifer o gwestiynau a dywedodd mai neges bresennol Croeso 
Cymru, “Hwyl fawr. Am y tro” oedd unig ffocws ymgyrch farchnata Croeso 
Cymru. Bydd y cynllun adfer yn cael ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru a pholisïau ehangach LlC cyn y bydd Croeso Cymru yn lliniaru’r 
neges honno. Roedd pryder o hyd mewn nifer o gymunedau bod 

 

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


ymwelwyr yn parhau i ddod. Ond byddwn yn edrych ar liniaru’r neges pan 
fo'r amser yn iawn. 
 
Ychwanegodd MS y byddai Croeso Cymru’n mynd yn ôl at y Cynllun 
Gweithredu a lansiwyd yn ddiweddar lle byddai cadwyni cyflenwi 
cymunedol, Byd a Bro a mentrau cymdeithasol yn dod yn bwysicach fyth ar 
ôl terfynu’r cyfnod cloi, a’i fod yn rheidrwydd gweithio gyda'r sector.  
 
Cytunodd SJ y byddai angen cyfathrebu â'r Awdurdodau Lleol a 
chymunedau cyn mynd ati i farchnata'n rhagweithiol. 
 
Roedd HP eisiau diolch i Lywodraeth Cymru am wrando ac am ymateb i’r 
sefyllfa. Roedd y Parc Cenedlaethol yn edrych ar sut y mae cyrchfannau 
eraill ar draws y byd yn ymdrin â‘r gwaith adfer. Mae angen i ni fod yn ofalus 
ynghylch ‘goralw’ pan ddaw’r cyfnod cloi i ben, a’r effaith y byddai hyn yn ei 
chael ar gymunedau. Dywedodd CO y gallai hwn fod yn gyfle i ddechrau 
symud pobl oddi wrth y mannau mae pawb yn heidio iddynt. 
 
Ychwanegodd JD ei bod wedi bod yn gweithio gyda BALPPA 
(Chymdeithas Parciau Hamdden, Pierau ac Atyniadau Prydain) ar bolisïau 
ac arferion ynghylch cadw pellter cymdeithasol a allai ddod i rym unwaith y 
bydd atyniadau'n ailagor. 
 
Mewn ymateb i’r pryderon am bobl yn dal yn ymweld â’r Gogledd, dywedodd 
RH fod rhaid i ni gofio bod y rheoliadau’n parhau i fod mewn grym hyd nes 
26 Medi a diolchodd i’r Allai am y rhan y maen nhw wedi’i chwarae yn y 
gwaith gorfodi drwy eu hadrannau Amgylchedd. 
 
O ran ailagor atyniadau/lleoliadau, nododd RH nad oedd modd rhoi cyngor 
clir ar hyn o bryd ynghylch pryd a sut y gellid llacio'r cyfyngiadau ond bod 
meddwl am hyn yn weithgaredd craidd ar lefel Cymru a'r DU ar hyn o bryd. 
Dywedodd fod llawer o fusnesau eisoes yn meddwl am hyn ac yn rhannu 
eu barn ar gynlluniau i agor gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol yn 
gweithredu a fyddai'n anodd iawn yng nghyd-destun yr economi ymwelwyr. 
 

Polisi Cyffredinol ar Dwristiaeth – Rob Holt 
 
Dywedodd wrth yr aelodau fod Croeso Cymru’n ymwybodol o’r holl faterion 
a godwyd drwy gwestiynau’r aelodau, ond ei bod yn parhau i fod yn 
ddefnyddiol dros ben eu cael. Anogodd y diwydiant i gynnal y llif gwybodaeth 
a chyfathrebu â Croeso Cymru a Busnes Cymru er mwyn tynnu sylw 
Gweinidogion ar lefel Cymru ac ar lefel y DU at y materion hyn.   
 
Mewn perthynas ag ariannu Sefydliadau Rheoli Cyrchfan, esboniodd RH yn 
egluro nad oes gan Gymru gynllun cadernid rheoli cyrchfannau ar gyfer y 
Coronafeirws, fel sydd gan Visit England, i gefnogi Sefydliadau Rheoli 
Cyrchfan DMO ond anogir y sefydliadau hyn i wneud cais drwy Gronfa 
Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru am gymorth.  
 
O ran cyllid ar gyfer Sŵau, eglurodd RH fod cydweithwyr yn LlC sy’n ymdrin 
â Lles Anifeiliaid yn ysgrifennu at Sŵau trwyddedig yng Nghymru er mwyn  
darganfod lefel yr anghenion ac yn y cyfamser mae cyllid o’r Gronfa 
Cadernid Economaidd ar gael.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Roedd Llywodraeth Cymru yn cynnal trafodaethau gyda busnesau 
twristiaeth mawr yng Nghymru, ond nid fel asedau allweddol penodol. 
 
Codwyd materion yn ymwneud â chwmnïau yswiriant ac esboniodd RH fod 
y Prif Weinidog wedi ysgrifennu at y cwmnïau yswiriant a bod Gweinidog yr 
Economi a Thrafnidiaeth yn cyfarfod â nhw i drafod y problemau’n  
uniongyrchol. Gofynnodd i bawb rannu unrhyw faterion penodol er mwyn 
eu tynnu at sylw’r gweinidogion. Roedd problemau’n cynnwys; tarfu ar 
fusnes, grwpiau agored i niwed, ac eiddo gwag. 
 
Mewn perthynas â buddsoddiadau arfaethedig, mae Llywodraeth Cymru 
wedi cyfeirio arian at ddibenion gwahanol ond mae’n parhau i ariannu 
prosiectau ‘byw’. Dywedodd RM fod Banc Datblygu Cymru yn ffynhonnell 
cyllid posibl ar gyfer unrhyw brosiectau newydd ar hyn o bryd.  
 
Pwysleisiodd RH fod porthladd Caergybi yn bwysig nid yn unig i Gymru 
ond i'r DU, yr Iwerddon a Gogledd Iwerddon hefyd ac roedd yn cydnabod 
yr anawsterau sy'n wynebu cwmnïau fferi a'r diwydiant mordeithio. 
 
Gofynnodd MB am unrhyw gwestiynau. 
 
Gofynnodd JM a oedd arian ar gael o hyd i'r rhai a oedd yn dal yn 
awyddus i fuddsoddi. Dywedodd RH fod cyllid yn dal i fod ar gael ar gyfer  
prosiectau presennol ond dywedodd eto fod y Gronfa Buddsoddi mewn 
Twristiaeth wedi'i haddasu at ddibenion eraill.  Dywedodd RM y gallai Banc 
Datblygu Cymru fod yn ffynhonnell arian ar hyn o bryd. 
 
Roedd mater y canllawiau diwygiedig mewn perthynas â llety hunanddarpar 
a chymhwysedd ar gyfer y grant linell 1 a 2 i ardrethi busnes wedi'i godi'n 
gryf gan nifer o aelodau. Roedd RH yn ymwybodol iawn o'r pryderon a 
dywedodd mai nod y diwygiadau  oedd sicrhau mai dim ond busnesau dilys 
fyddai’n defnyddio'r cymorth, ond roedd yn cydnabod bod rhai pobl o’r farn 
bod y meini prawf yn gosod bar uchel iawn, ac efallai y byddai llawer o 
fusnesau hunanddarparu dilys yn methu â’u bodloni. Nododd fod gan 
awdurdodau lleol ddisgresiwn o ran y mater hwn a gwahoddodd yr ALlau i 
ymateb. Dywedodd SP fod perchenogion pryderus yn cael eu cynghori i 
gyflwyno'r wybodaeth a oedd ganddynt i’w hawdurdod lleol ac yna i drafod 
eu pryderon yn uniongyrchol gyda'r Cyngor trwy eu hymgynghorwyr busnes.  
 
Gyda golwg ar fargen Twf y Gogledd, dywedodd JR (trwy RH) ei fod yn 
cael ei ddatblygu, ond ei fod yn ystyried y sefyllfa bresennol nawr ac yn 
cynnwys Academi Sgiliau Twristiaeth. 
 
Roedd MT yn pryderu am yr atyniadau hynny sy'n defnyddio 
gwirfoddolwyr. Mae llawer o’r gwirfoddolwyr yn bobl fregus, felly pa effaith 
y bydd hyn yn ei chael ar yr atyniadau pan fyddwn yn symud i gyfnod 
adfer. Cytunodd RH ei fod yn bryder nid yn unig i atyniadau treftadaeth yn 
benodol ond i'r sector digwyddiadau yn ogystal, gan ei fod yn dibynnu ar 
wirfoddolwyr hefyd. 
 
TRAFODAETH AGORED 
 



Dywedodd CO eu bod yn edrych ar gysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy a 
chysylltiadau rhwng gogledd-orllewin Lloegr a chyrchfannau allweddol yn y 
Gogledd. Awgrymodd SJ y dylai CO siarad â Lee Robson yn Trafnidiaeth 
Cymru. 
 

Rhoddodd Jo Corke y newyddion diweddaraf i’r aelodau am arolygon ac am 
waith ar y cyd y mae’r Tîm Ymchwil a Dirnad wedi bod yn ei wneud.  Mae 
JC wedi bod yn arwain ar arolygon o fusnesau twristiaeth sy’n cael eu cynnal 
bob pythefnos. Mae canlyniadau’r rhain yn cael eu rhannu â’r Bwrdd Rheoli 
Twristiaeth ynghyd â chanlyniadau arolygon rhanbarthol a lleol o’r sector 
twristiaeth. Mae'r tîm hefyd wedi bod yn coladu data diweddaraf y diwydiant 
a defnyddwyr o bob cwr o'r byd ond oherwydd yr amgylchiadau dieithr ar 
hyn o bryd, mae'r wybodaeth yn amrywio'n fawr ac yn newid fesul wythnos. 
Mae'r tîm yn bwriadu symud ymlaen i ganolbwyntio ar gynlluniau 
adnewyddu ac adfer drwy nodi ffynonellau allweddol ar gyfer data 
defnyddwyr a data’r diwydiant, a thrwy fynd ati i baratoi dogfennau 
dirnadaeth a defnyddio dadansoddiad cymharol dros yr wythnosau nesaf. 
 
Dywedodd JD fod angen i ni asesu hyder y farchnad a'r awydd i bobl 
ymweld. Dywedodd JC fod Croeso Cymru’n edrych ar 'fwriad' a 'sentiment’.  
 
Roedd gan JM ddiddordeb mewn gwybod sut y byddai ffigurau yn cael eu 
casglu yn yr amgylchiadau presennol. Awgrymodd JC y dylid trafod hyn yng 
nghyfarfod nesaf y bartneriaeth ymchwil sydd i fod i gael ei gynnal ym mis 
Mai. 
 
Roedd ar JD eisiau gorffen ar nodyn cadarnhaol ac er gwaethaf y sefyllfa 
hon, na welwyd mo’i thebyg o’r blaen, roedd yn rhoi amser iddi hi ac i eraill 
feddwl sut y gallwn weithredu'n fwy clyfar yn y dyfodol. 
 
Diolchodd MB i bawb am ymuno â’r cyfarfod  
 

Unrhyw fater arall 
 
Nid oedd unrhyw fater arall i’w drafod 

 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:  
 
Bydd y cyfarfod rhithwir nesaf ar 20 Mai a bydd y gwahoddiadau’n cael eu 
hanfon cyn bo hir.  

 

 


