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Rhestr o’r mynychwyr a oedd yn cynrychioli’r 
sefydliadau canlynol: 

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a 
Thwristiaeth  

Heritage Tourism & Events Ltd (Cadeirydd) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 

The Great House Llantwit 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Gwesty’r Fro 

Cyngor Caerdydd 

Cyngor Sir Fynwy 

Coleg y Cymoedd  

Cardiff Hoteliers 

Cyngor Caerdydd  

Celtic Manor 

The Royal Mint Experience 

ICC Cymru 

Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau Cymru 

Town & Country Collective 

Cyngor Rhondda Cynon Taf 

Dŵr Cymru 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Cyngor Bro Morgannwg 

Cyngor Sir Fynwy 

Aneurin Leisure Trust 

Penderyn Whisky 

Cyngor Caerffili  

Rock UK 

Seven Hills Hideaway 

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  

RSPB  

Ysgol Syrffio Porthcawl  

Gwesty’r Angel, Y Fenni 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

AHNE Dyffryn Gwy  

Cynrychiolwyr Croeso Cymru 

Ymddiheuriadau 

Gwesty a Sba Parkway  

Cyngor Merthyr Tudful  

Canolfan Mileniwm Cymru 



Croeso a chyflwyniadau – Philippa George 
 
Gwnaeth y Cadeirydd groesawu’r holl aelodau a’r Dirprwy Weinidog i’r cyfarfod a diolchodd iddynt 
am fynychu cyfarfod y Fforwm Rhanbarthol.  
 

Anerchiad y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
 
Gwnaeth y Dirprwy Weinidog roi’r newyddion diweddaraf i’r Aelodau ynghylch y gwaith yr oedd 
wedi’i wneud ar y cyd â Phrif Weinidog Cymru er mwyn cefnogi’r diwydiant twristiaeth. Diolchodd i’r 
sector a’r cyhoedd am wrando ar y negeseuon ynghylch aros gartref a chadw pellter cymdeithasol. 
Dywedodd y Dirprwy Weinidog fod agwedd broffesiynol y diwydiant wrth fynegi eu pryderon a’r 
modd yr oeddent yn cydweithio ar ganllawiau ar y cyd ynghylch safon i’r DU gyfan wedi creu 
argraff fawr arno. 
 

Jason Thomas – Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  
 
Cyflwynodd JT ddiweddariad cyflym ar y pecynnau cymorth yr oedd Llywodraeth Cymru wedi’u 
darparu a hysbysodd yr Aelodau ynghylch gwaith ehangach Llywodraeth Cymru o safbwynt 
cefnogi busnesau yn ystod y cyfnod adfer.  
 
Dywedodd JT fod cyfraniad y diwydiant drwy Gadeirydd y Fforwm, at drafodaethau cyfarfodydd 
COVID-19 yn galonogol a gwnaeth sicrhau’r Aelodau fod LlC yn ymwybodol iawn o’r materion a’r 
pwysau yr oedd busnesau yn eu hwynebu. Gwnaeth hefyd sicrhau’r Aelodau ei fod yn deall na 
fyddai’r materion hyn yn diflannu unwaith y byddai’r cyfnod clo ar ben a dywedodd y byddai LlC yn 
parhau i gydweithio’n agos â’r diwydiant er mwyn gorchfygu unrhyw faterion gan gynnwys lobïo 
Llywodraeth y DU ynghylch cyllid ar gyfer yr hirdymor, gostwng TAW etc. 
 

Ymchwil – Jo Corke 
 
Gwnaeth JC gyflwyno’r newyddion diweddaraf ynghylch tri maes allweddol sef; llywio ymateb 
Llywodraeth Cymru, llywio’r gefnogaeth i’r sector a deall/dylanwadu ar ddewisiadau unigolion 
ynghylch cynlluniau, syniadau ac awydd defnyddwyr o ran risg.  
 

Cyllid/Cymorth Grant – Rhidian Morgan  
 
Gwnaeth RM roi trosolwg o ail gylch y Gronfa Cadernid Economaidd a gyhoeddwyd gan Weinidog 
yr Economi, Ken Skates, yr wythnos ddiwethaf. Gwnaeth RM annog yr aelodau i rannu’r 
wybodaeth hon ar draws eu rhwydweithiau a gallai busnesau gyflwyno cais ar sail y meini prawf 
cymhwystra.   
 
Dywedodd RM wrth yr aelodau fod LlC yn deall bod busnesau’n awyddus i weithredu’n gyflym. 
Mae staff LlC, fodd bynnag, yn sicrhau bod Cylch 1 y Gronfa Cadernid Economaidd ar ben cyn 
agor Cylch 2. Caiff yr holl wybodaeth am gyhoeddiadau’r cynllun ei chynnwys yng nghylchlythyrau 
Croeso Cymru.  
 
Dywedodd RM wrth yr Aelodau fod y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth bellach ar gau, 
a hynny ers sawl mis. Roedd Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth Cymru drwy Fanc Datblygu 
Cymru wedi cymryd ei le. Mae nifer o brosiectau ynghlwm wrth y Gronfa a fyddai’n dyrannu 
gweddill y gyllideb. Nid yw Croeso Cymru felly’n chwilio am bobl berthnasol i gyflwyno cais. 
 
Mae llythyrau Dyrannu Cyllid o’r Gronfa Busnesau Meicro a Bychan wedi’u hanrhydeddu ond nid 
yw’r cynllun bellach yn derbyn Datganiadau o Ddiddordeb na cheisiadau. Gwnaeth RM hysbysu’r 
Aelodau fod diben cyllidebau'r gronfa gyfalaf wedi’i newid fel rhan o gynllun ehangach y Gronfa 
Cadernid Economaidd, er mwyn cefnogi busnesau twristiaeth yn fwy effeithiol. 
 



Ychwanegodd y Dirprwy Weinidog y byddai ailddiffinio’r cronfeydd presennol ar gyfer twristiaeth yn 
fwy buddiol i fusnesau twristiaeth yn y tymor hwy, yn hytrach na sefydlu cronfa ar wahân ar gyfer 
busnesau yn sgil COVID-19.  
 
Nododd RM fod swyddogion wrthi’n ystyried cynlluniau cyllid newydd drwy’r Cynllun Datblygu 
Gwledig/ERDF a chronfeydd LlC er mwyn cefnogi busnesau twristiaeth wrth i ddiwedd y cyfnod clo 
agosáu.  
 

Rob Holt – Polisi Twristiaeth  
 
Gwnaeth RH hysbysu’r aelodau ynghylch y rheoliadau ynghylch archebu a gwnaeth eu cynghori i 
gyfeirio at y Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o arweiniad. 
 
Gwnaeth RH hysbysu’r Aelodau fod UK Hospitality (Cymru) a Chynghrair Twristiaeth Cymru wedi 
llunio canllawiau i’r diwydiant er mwyn cynnig arferion da o safbwynt gweithio’n ddiogel o fewn y 
sector twristiaeth/economi ymwelwyr yng Nghymru pan fydd unrhyw gyfyngiadau yn cael eu llacio. 
Bydd Croeso Cymru yn cynnal gweminarau o fewn yr wythnosau nesaf ar gyfer yr aelodau sydd â 
diddordeb. Byddwch yn derbyn y gwahoddiadau a rhagor o wybodaeth yn nes at yr amser. Bydd y 
canllawiau yn galluogi busnesau i gwblhau asesiadau risg a fydd yn dangos eu bod yn 
cydymffurfio. Bydd hyn yn rhoi hyder i gwsmeriaid wrth iddynt archebu.  
 
Gwnaeth RH roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ynghylch cynllun graddio Croeso Cymru. Ni 
fyddai unrhyw estyniad i’r aelodaeth radio gan y bydd y cynllun ar gael am ddim o fis Ebrill y 
flwyddyn nesaf. Mae swyddogion wrthi’n adolygu’r opsiynau o safbwynt ad-daliadau a chaiff 
gwybodaeth ei rhannu unwaith y bydd cytundeb.  
 
Trafodwyd ymholiadau ynghylch llety ar gyfer grwpiau ac awgrymodd RH y dylai busnesau gyfeirio 
at Ganllawiau’r Diwydiant ynghylch glanweithdra, hylendid a chadw pellter cymdeithasol unwaith y 
cânt eu cyhoeddi a dywedodd ei fod yn ymwybodol o’r ffaith bod y sefyllfa yn un heriol.  
 
Gwnaeth y Dirprwy Weinidog bwysleisio’r neges fod yr holl benderfyniadau a gaiff eu gwneud yng 
Nghymru yn seiliedig ar gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru. Y brif ystyriaeth yw’r ffaith na fyddwn yn 
cynghori ymwelwyr i ddod i Gymru hyd nes y bydd Cymru’n wlad ddiogel i ymweld â hi a bod 
cymunedau’n hapus i’w croesawu. 
 
Gwnaeth RH roi’r newyddion diweddaraf i’r Aelodau ynghylch y digwyddiadau sy’n peri’r pryder 
mwyaf i’r sector. Mae canllawiau wrthi’n cael eu llunio a phan fyddant ar gael byddant yn cael eu 
rhannu â’r sector drwy gylchlythyrau Croeso Cymru.  
 
Gwnaeth y Cadeirydd fynegi pryderon ynghylch archebion mawr mewn meysydd gwersylla. 
Nododd JT bwynt pwysig sef fod y newidiadau i reoliadau yn golygu bod angen i’r cyhoedd ddilyn y 
rheolau hyn a bod Dyletswydd arnynt i gydymffurfio â nhw. Os byddai cwsmeriaid yn 
camddehongli’r canllawiau gallai LlC gael ei gorfodi i gyflwyno newidiadau a fyddai’n arwain at 
gamau mwy llym.  
 

Lucy Von Weber – Marchnata 
 
LvW rhoddodd drosolwg i’r Aelodau ynghylch gwaith marchnata Croeso Cymru. Rhoddwyd sylw i’r 
gwaith cynllunio sy’n digwydd ar hyn o bryd a’r syniadau ynghylch negeseuon craidd at y dyfodol. 
Diolchodd i’r partneriaid am atgyfnerthu ac ategu neges ‘Hwyl Fawr. Am y Tro’ drwy eu sianeli 
digidol ac ar y cyfryngau cymdeithasol.  
 
Nododd y Cadeirydd fod neges Croeso Cymru wedi atgyfnerthu’r camau y mae busnesau wedi’u 
cymryd ac mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn.  
 

https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/covid-19-cwestiynau-cyffredin


Gwnaeth y Cadeirydd ddiolch i’r Dirprwy Weinidog am ei amser a’i gefnogaeth i’r diwydiant. 
Diolchodd hefyd am yr wybodaeth oddi wrth y cyflwynwyr a oedd yn ddefnyddiol iawn.  
 
Gwnaeth y Cadeirydd ofyn i’r Aelodau anfon unrhyw wybodaeth neu dynnu sylw at unrhyw faterion 
y byddai modd eu codi ar ran y rhanbarth yng nghyfarfodydd Twristiaeth COVID-19 erbyn dydd Iau 
bob wythnos.  
  
Dyddiad y cyfarfod nesaf: 01 Gorffennaf 2020 
 

 


