
 
 

 

Croeso Cymru – Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol De-ddwyrain  

22 Ebrill 2020 – Rhith-gyfarfod (ar-lein) 

 

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

Heritage Tourism & Events Ltd (Cadeirydd) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol  

The Great House Llanilltud Fawr 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Gwesty Hamdden y Fro 

Cyngor Caerdydd 

Cyngor Sir Fynwy 

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy 

Maes Awyr Caerdydd 

Gwestywyr Caerdydd  

Celtic Manor 

Profiad y Bathdy Brenhinol 

Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau Cymru 

Canolfan Mileniwm Cymru 

Cyngor Rhondda Cynon Taf 

Dŵr Cymru 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Cyngor Bro Morgannwg 

Cyngor Sir Fynwy 

Aneurin Leisure 

Wisgi Penderyn 

Cyngor Caerffili  

Rock UK 

Severnhills Hideaway 

RSPB 

Ysgol Syrffio Porthcawl 

Gwesty’r Angel, Y Fenni 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy  

Cynrychiolwyr Croeso Cymru 

Apologies 

Gwesty a Sba Parkway 

Amgueddfa Genedlaethol Cymru 

Cwmni Cyfunol Gwlad a Thref 

Canolfan Mileniwm Cymru 

 
 
 



 
 

Croeso a Chyflwyniadau – Philippa George 
 
Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’w rhith-gyfarfod cyntaf a chyflwynodd Jason Thomas. 
Diolchodd yntau i’r aelodau am eu cefnogaeth gyson yn ystod y cyfnod anodd a oedd ohoni. 
Amlinellodd JT pa mor bell yr oeddent wedi teithio fel diwydiant twristiaeth mewn cyfnod mor fyr 
ac mai twristiaeth oedd un o’r diwydiannau cyntaf i ddioddef oherwydd COVID-19. Ef hefyd 
fyddai un o’r olaf i gael ei adfer. Dywedodd wrth yr aelodau ei fod yn cydymdeimlo â’u pryderon, 
ac yn cydnabod bod bylchau yn y cymorth ariannol a oedd ar gael. Roedd LlC yn gweithio’n 
galed ar gynllun adfer i helpu’r diwydiant pan ddeuai’r amser. 
 

Cymorth Grant / Benthyciadau – Rhidian Morgan 
 
Rhoddodd RM yr wybodaeth ddiweddaraf am y mathau o gymorth sydd ar gael i fusnesau, ac 
anogodd bawb i fynd ar drywydd gwybodaeth am grantiau busnes / cymorth ar ffurf 
benthyciadau. Roedd yr holl wybodaeth honno i’w gweld ar wefan Busnes Cymru: 
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy Pwysleisiodd RM ei bod yn bwysig 
gwneud cais ar unwaith am gymorth o Gronfeydd Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru, a 
hynny oherwydd bod cynifer o geisiadau wedi dod i law eisoes.   
 
Eglurodd RH nad oedd gan Gymru Gynllun Cadernid Rheoli Cyrchfannau yn sgil y 
Coronafeirws (COVID-19) fel yr un a oedd gan Visit England i roi cymorth i Sefydliadau Rheoli 
Cyrchfannau, ond bod y sefydliadau hynny yng Nghymru yn cael eu hannog i wneud cais am 
gymorth o Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.   
 
Cadarnhaodd RM nad oedd Cronfa Croeso Cymru ar gyfer Busnesau Micro a Bychan, na 
Chronfa Cymru ar gyfer Buddsoddi mewn Twristiaeth, yn derbyn ceisiadau newydd am y tro, 
ond y byddai grantiau’n cael eu talu i ymgeiswyr a oedd eisoes wedi cael cynnig grant.      
 
 

Polisi Cyffredinol ar Dwristiaeth – Rob Holt 
 
Dywedodd RH fod Croeso Cymru yn ymwybodol o’r holl faterion a oedd wedi cael eu codi yng 
nghwestiynau’r aelodau ond bod y cwestiynau hynny’n parhau’n ddefnyddiol iawn. Anogodd y 
diwydiant i gynnal y llif gwybodaeth a chyfathrebu gyda Croeso Cymru a Busnes Cymru er 
mwyn iddynt gael anfon y materion hynny ymlaen at Weinidogion ar lefel Cymru ac ar lefel y 
DU.    
 
Codwyd materion a oedd yn ymwneud â chwmnïau yswiriant ac eglurodd RH fod y Prif 
Weinidog wedi ysgrifennu atynt a bod Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn cyfarfod â nhw 
i drafod y materion yn uniongyrchol. Gofynnodd i’r aelodau roi gwybod iddo am unrhyw 
broblemau penodol.    
 
Mewn ymateb i’r cwestiynau am ailagor atyniadau / lleoliadau, nododd RH nad oedd modd rhoi 
cyngor clir ynghylch pryd a sut y byddai modd codi’r cyfyngiadau ond bod y gweithgarwch 
hwnnw’n cael ei ystyried yn un craidd ar lefel Cymru a’r DU. Dywedodd fod llawer o fusnesau’n 
ystyried y mater hwnnw eisoes ac yn rhannu’u barn ynghylch sut y byddai modd cadw pellter 
cymdeithasol rhwng pobl pe byddent yn ailagor. Byddai hynny’n anodd iawn yng nghyd-destun 
yr economi ymwelwyr.   
 
Cynghorodd RH ei gydweithwyr mewn awdurdodau lleol i gysylltu â CLlLC i drafod materion a 
oedd yn gysylltiedig  â’r canllawiau ar ba fusnesau a oedd yn dod o dan y diffiniadau ar gyfer y 
cynllun rhyddhad ardrethi busnes, e.e. canolfannau chwarae. Mater i’r awdurdodau, yn ôl eu 
disgresiwn, oedd hwnnw. 
 

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


 
 

Ymchwil – Jo Corke 
 
Rhoddodd JC yr wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am yr arolygon yr oedd y Tîm Ymchwil a 
Dirnadaeth wedi bod yn eu cynnal, ac am y cydweithio a fu rhwng y tîm hwnnw ac eraill. JC 
oedd wedi bod yn arwain y gwaith ar yr arolygon hyn, a oedd yn cael eu cynnal bob pythefnos 
ymhlith busnesau twristiaeth. Roedd canlyniadau’r arolygon hynny’n cael eu hanfon at y Bwrdd 
Rheoli Twristiaeth. Oherwydd yr amgylchiadau, roedd yr wybodaeth yn amrywio’n fawr ac yn 
newid yn wythnosol. Roedd y tîm yn bwriadu canolbwyntio dros yr wythnosau canlynol ar 
gynlluniau adnewyddu ac adfer drwy nodi ffynonellau allweddol a gwneud gwaith dadansoddi 
cymharol. 
 

Marchnata / Cynlluniau Adfer – Lucy Von Weber 
                                                                                                                        
Roedd gwaith marchnata dwys wedi dod i ben am y tro ym mis Mawrth ond roedd Croeso 
Cymru wedi bod yn defnyddio’r brif neges  ‘Hwyl Fawr. Am y tro.’ wrth gyfathrebu ar y cyfryngau 
cymdeithasol a oedd yn targedu’r cyhoedd. Roedd wedi bod yn cadw mewn cysylltiad â’r 
diwydiant teithio hefyd. Yn ogystal â gweithio gyda chydweithwyr ledled Cymru, roedd Croeso 
Cymru hefyd mewn cysylltiad rheolaidd â’i gymheiriaid yn Visit Britain, yn yr Alban ac mewn 
mannau eraill.  
 
Byddai Croeso Cymru yn mynd ati yn ystod y 7-14 diwrnod canlynol i roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r aelodau am gynllunio ar gyfer y tymor byr i’r tymor canolig. Roedd angen taro’r 
cydbwysedd priodol mewn deunydd marchnata a chyfathrebu. Yn benodol, rhwng sicrhau bod 
Cymru yn parhau’n weladwy i ddefnyddwyr mewn ffordd briodol (e.e. pan nad oedd llawer 
wrthi’n chwilio am wybodaeth am gyrchfannau) pan oedd iechyd cyhoeddus yn fater o bwys 
mawr a phan nad oedd eglurder ynghylch am ba hyd y byddai’r cyfyngiadau’n para a sut yn 
union y byddent yn cel eu trefnu. Nid oedd y tîm marchnata’n gallu gweithio yn unol ag 
amserlenni penodol ond roedd yn rhannu gweithgarwch posibl yn gyfnodau ac yn paratoi 
negeseuon a chynnwys ar gyfer digwyddiadau ar gyfer y cyhoedd, y diwydiant teithio, a 
busnesau. Rhwng y tymor byr a’r tymor canolig, byddai’r cyfnod o ymateb yn troi’n gyfnod o 
greu sicrwydd. Roedd llawer o gyrchfannau wedi bod yn paratoi deunyddiau, gan gynnwys 
golygu ffilmiau a pharatoi cynnwys arall a gafodd ei ryddhau yn gynnar iawn yn yr argyfwng, 
ond roedd llawer o gleber aneglur i’w weld ar-lein. Roedd y gwaith cynllunio hefyd yn rhoi rhan 
ganolog i ystyriaethau’n ymwneud â rheoli ymwelwyr, e.e. sut i gadw’r ddysgl yn wastad rhwng 
unrhyw gynnydd yn y galw a’r cyflenwad a oedd ar gael, a chofio am bwysau a allai godi mewn 
lleoliadau penodol.       
 
Diolchodd LvW i bawb am yr adborth gwerthfawr yr oeddent yn ei roi o ddydd i ddydd ac a oedd 
yn dylanwadu ar waith cynllunio. Pwysleisiodd y dylai’r aelodau barhau i anfon negeseuon e-
bost a chodi’r ffôn os oeddent yn awyddus i drafod ystyriaethau penodol yn ymwneud â 
marchnata.  
 
Anogodd LvW yr aelodau i gofrestru ar gyfer Cylchlythyr Croeso Cymru os nad oeddent ar y 
rhestr eisoes, a gofynnwyd iddynt drosglwyddo’r neges honno i eraill; y cylchlythyr hwnnw oedd 
yn rhoi’r wybodaeth allweddol ddiweddaraf i’r sector ac roedd yn ceisio crynhoi’r wybodaeth a 
chynnwys dolenni at wybodaeth arall. 
https://public.govdelivery.com/accounts/UKWALES_CY/subscriber/new 
 

Unrhyw fater arall 
 
Daeth JT â’r cyfarfod i ben drwy ddiolch i’r aelodau am eu cyfraniad gwerthfawr yn ystod yr 
argyfwng anodd a oedd ohoni. Er, efallai, nad oedd Croeso Cymru yn gallu ateb pob cwestiwn, 
roedd yn gallu trosglwyddo pryderon a phroblemau’r aelodau i Lywodraeth Cymru oherwydd ei 
fod yn rhan ohoni. Ef oedd eu llais yn y llywodraeth  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublic.govdelivery.com%2Faccounts%2FUKWALES_CY%2Fsubscriber%2Fnew&data=02%7C01%7CAlan.Samuel%40gov.wales%7C59137c64c5a644b3392008d7fc106bc7%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637255019761525291&sdata=tsbtJSUqrrgsTpHmK5deONWR1%2BitkudtUJPUGEHi%2Bzs%3D&reserved=0


 
 

 

Sylwadau’r Cadeirydd / Sylwadau i Gloi 
 
Cyfeiriodd y Cadeirydd at lefel y cymorth yr oedd Llywodraeth Cymru yn ei gynnig i fusnesau yn 
ystod y cyfnod. Nid oedd unrhyw un o genhedloedd eraill y DU yn cynnig cymorth tebyg. 
Diolchodd i’r aelodau am ddod i’r cyfarfod a gofynnodd iddynt rannu’r wybodaeth ymhlith eu 
rhwydweithiau.   
 
 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Byddai’r rhith-gyfarfod nesaf yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos 
yn dechrau ar 11 Mai. Byddai gwahoddiad yn cael ei anfon yn y man.  
 

 


