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Rhestr o’r sefydliadau a oedd yn cael eu 
cynrychioli:  

Heritage Tourism and Events Ltd (Cadeirydd)  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent   

The Great House, Llantwit 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

The Vale Resort 

Cyngor Sir Fynwy 

Cardiff Hoteliers 

Cyngor Caerdydd  

Profiad y Bathdy Brenhinol 

ICC Cymru  

Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau Cymru 

Town & County Collective  

Cyngor Rhondda Cynon Taf 

Dŵr Cymru 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Cyngor Bro Morgannwg 

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  

Gwesty a Sba’r Parkway 

Ysgol Syrffio Porthcawl 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Penderyn Whisky 

Cynrychiolwyr Croeso Cymru 

Ymddiheuriadau 

RSPB 

Cyngor Merthyr Tudful  

Severnhills Hideaway 

Canolfan Mileniwm Cymru 

Gwesty’r Celtic Manor 



 
 

 

Croeso gan y Cadeirydd a Chyflwyniadau – Philippa George 
 
Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod.  
 

Rob Holt – Polisi Twristiaeth  
 
Diolchodd RH i’r Cadeirydd am gynrychioli’r diwydiant a rhanbarth y De-ddwyrain yng nghyfarfodydd 
wythnosol Croeso Cymru ar COVID-19. 
 
Rhoddodd RH y diweddaraf i’r aelodau ar y sefyllfa bresennol o ran codi cyfyngiadau ar deithio, llety 
lle na rennir cyfleusterau, atyniadau awyr agored a’r gwaith sy’n cael ei wneud ar atyniadau dan do, 
i gyd yn ddarostyngedig i Ganllawiau Iechyd y Cyhoedd. Mae adolygiad cyflym yn cael ei gynnal o 
letygarwch, ar gyfer yr awyr agored yn y lle cyntaf, a fydd yn cael ei gynnal fesul cam, ar y cyd â 
Llywodraeth y DU  
 
Mae Canllawiau ar gyfer Diwydiant ar gael ar-lein: https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-
lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html 
 
Mae Barod Amdani – safon y diwydiant a marc ansawdd ar gyfer y Du gyfan – ar gael ar-lein yn: 
https://goodtogo.visitbritain.com/cy/your-business-good-to-go-cymru 
 
Ar hyn o bryd mae Croeso Cymru yn datblygu Addewid i Ymwelwyr, a fydd yn cynnwys gwybodaeth 
am Dracio, Olrhain a Diogelu: https://www.croeso.cymru/addo 
 
Dywedodd SL fod Cymru yn colli busnes i Loegr a thramor a bydd hyn yn parhau yn hir ar ôl dechrau 
mis Awst. Nid yw’r diwydiant yn gallu rhoi gwybodaeth i ymwelwyr am ddyddiadau agor ar gyfer eu 
hymweliad, ac mae hyn yn gwneud pethau’n anodd. Dywedodd RH y dylai cyhoeddiad y Prif 
Weinidog ar 2 Gorffennaf roi rhai atebion, ond mae’n bwysig bod Cymru yn cael ei hystyried yn 
opsiwn mwy diogel na rhanbarthau eraill y DU. 
   

Cyllid/Cymorth Grant – Rhidian Morgan 
 
Rhoddodd RM y diweddaraf i aelodau ar Gam 2 o’r Gronfa Cadernid Economaidd a aeth yn fyw yr 
wythnos diwethaf. Cynghorodd RM fusnesau i wneud cais cyn gynted ag y bo modd, gyda cham tri 
o’r Gronfa yn debygol o ganolbwyntio ar adfer busnesau – rhagor o fanylion i ddilyn. 
 
Dywedodd RM wrth aelodau fod swyddogion yn pwyso ar Lywodraeth y DU am adnoddau 
ychwanegol i gefnogi’r diwydiant. Ni fwriedir darparu ar gyfer sectorau unigol o fewn cynlluniau cyllid 
yn y dyfodol.  
 
Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan yn mynd rhagddi, gyda prosiectau’n derbyn Llythyrau 
Dyfarnu. Mae prosiectau sydd ar y gweill wedi symud i’r cam ymgeisio yn ddiweddar. Fodd bynnag, 
mae’r cynllun wedi cael ei gau i unrhyw ymgeiswyr newydd. Dywedodd RM ei bod yn galonogol 
gweld nifer y busnesau sydd wedi derbyn y cynnig i fwrw ymlaen o dan yr amgylchiadau presennol 
hyn, sy’n dangos bod digon o awch o hyd yn y sector busnes.  
 

Lucy Von Weber – Marchnata 
 
Rhoddodd LvW ddiweddariad ar yr Addewid Ymwelwyr sy’n cael ei ddatblygu. Gwnaeth LvW hefyd 
roi’r diweddaraf i aelodau o ran newid y neges i ‘Ymweld â Chymru – yn Ddiogel’. 
  

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html
https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html
https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy


 
 

Ymchwil – Jo Corke 
 
Mae COVID-19 – Traciwr Ymddygiad Defnyddwyr, yn cael ei redeg ar y cyd gyda VisitBritain a VisitScotland 
i ddeall bwriadau pobl ym Mhrydain o ran cael gwyliau a gwyliau byr dros nos yn y DU a thramor, gyda 
phwyslais penodol ar y rhwystrau a’r pryderon presennol sy’n gysylltiedig â theithio a sut bydd y rheini’n 
datblygu gydag amser. Mae adroddiadau wythnosol ar lefel Prydain Fawr (nad ydynt yn Ymchwil 
Gymdeithasol y Llywodraeth) yn cael eu cyhoeddi ar wefan Visit Britain. Mae wythnos pump yma (roedd y 
rhain cyn Cyhoeddiadau Cymru, Lloegr â’r Alban https://www.visitbritain.org/covid-19-consumer-sentiment-
tracker. Bydd adroddiad misol sy’n canolbwyntio ar Gymru yn cael ei gyhoeddi fel adroddiad Ymchwil 
Gymdeithasol y Llywodraeth a bwriedir cyhoeddi’r un cyntaf yr wythnos nesaf.  
 
Gwaith ar ddefnyddwyr rhyngwladol 
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda VisitBritain, VisitScotland a Visit London i gomisiynu astudiaethau 
o ddefnyddwyr yn neg o brif farchnadoedd rhyngwladol y DU dros y misoedd nesaf, i ddeall safbwyntiau 
presennol a safbwyntiau sy’n dod i’r amlwg o ran teithio i’r DU.  
  
Gwaith ar effaith COVID-19 
Mae’r tîm wedi bod yn bwydo tystiolaeth ynghylch yr effeithiau economaidd a chymdeithasol i amryw bapurau 
sy’n cael eu defnyddio mewn trafodaethau am ailagor rhai rhannau o’r sector twristiaeth, ac maent wrthi’n 
llunio crynodeb ar effeithiau COVID-19 ar yr economi ymwelwyr yng Nghymru.  
 
Rhagolygon domestig 
Rydym yn gweithio gyda Visit Britain i ddatblygu rhagolygon o effeithiau COVID-19 ar niferoedd ymwelwyr, 
gan ystyried y gwahaniaethau rhwng y gwledydd cartref o ran codi cyfyngiadau.  
 
Diswyddiadau yn y sector Twristiaeth sy’n gysylltiedig â COVID-19  
Rydym yn bwriadu asesu’r effaith ar ddiswyddiadau yn y sector Twristiaeth yn y Baromedr Busnes nesaf. 
Rydym yn disgwyl i hwn gael ei gynnal ar ddiwedd mis Gorffennaf pan fydd rhai rhannau o’r sector wedi 
ailagor. Rydym hefyd yn gweithio gyda rhwydweithiau rhanbarthol i gasglu adborth anffurfiol ar ddiswyddiadau 
ledled Cymru er mwyn bwydo i drafodaethau mewnol. Bydd JC yn anfon nodyn at y fforymau yr wythnos 
nesaf, ond os oes rhywbeth gennych cewch gysylltu â’r Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol hefyd.  
 
Crynodeb ymchwil 
Bydd JC yn dosbarthu crynodeb o’r ymchwil yng nghanol ac ar ddiwedd mis Gorffennaf ac wedyn yn 
penderfynu ynghylch amlder. 
 
Trafod Twristiaeth â Chymunedau 
O ystyried pryderon rhai cymunedau ynghylch y risgiau sy’n gysylltiedig ag ailagor y sector twristiaeth, rydym 
yn gofyn i awdurdodau lleol a phartneriaid lleol rannu canfyddiadau unrhyw drafodaethau maent yn eu cynnal 
â chymunedau.  Bydd y canfyddiadau hyn yn cael eu casglu i lywio trafodaethau mewnol ar ailagor y sector 
ac i leihau effaith ymwelwyr ar gymunedau lleol. Bydd JC yn anfon nodyn at y fforymau’r wythnos nesaf, ond 
os oes gennych rywbeth cewch gysylltu â’r Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol hefyd.   
 
Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ac Arolwg Ymweliadau Dydd Prydain Fawr 
Bwriedir ailddechrau’r rhain o ddechrau mis Gorffennaf yn Lloegr ac o ganol mis Gorffennaf mewn mannau 
eraill. Rydym yn ystyried pryd i ailddechrau’r Arolwg Deiliadaeth.  
 
Cafodd Adroddiad Perfformiad Twristiaeth 2019 ei gyhoeddi ym mis Mehefin.  
Dyma’r cyhoeddiad ystadegau twristiaeth swyddogol, adroddiad cynhwysfawr sy’n cynnwys data o 2019 a 
data blynyddol o’r prif arolygon twristiaeth. Dangosodd berfformiad cryf iawn ar gyfer y diwydiant twristiaeth 
yng Nghymru cyn y pandemig https://llyw.cymru/perfformiad-twristiaeth-cymru-2019  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.visitbritain.org%2Fcovid-19-consumer-sentiment-tracker&data=02%7C01%7CLouisa.Giles%40gov.wales%7Cb78137e976564023107008d81dc4b82c%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637292078021390801&sdata=vj0Wki8YhRW%2BulVgwUbJ2FlNTJ5y1F0sam%2FxB3EZv4Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.visitbritain.org%2Fcovid-19-consumer-sentiment-tracker&data=02%7C01%7CLouisa.Giles%40gov.wales%7Cb78137e976564023107008d81dc4b82c%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637292078021390801&sdata=vj0Wki8YhRW%2BulVgwUbJ2FlNTJ5y1F0sam%2FxB3EZv4Y%3D&reserved=0
https://llyw.cymru/perfformiad-twristiaeth-cymru-2019


 
 

Diweddariad Aelodau, Karen Matthews, Cardiff Hoteliers  
 
Rhoddodd KM ddiweddariad ar brofiad aelodau o fod ar agor ar gyfer gweithwyr hanfodol drwy gydol 
y cyfyngiadau symud. Mae’r rhan fwyaf o westai yng Nghaerdydd bellach ar agor, ond mae ychydig 
yn aros tan fis Medi cyn ailagor. Lefel masnachu’r busnesau sydd ar agor yw 25–30% gyda 
gweithwyr hanfodol. Mae gan y ddinas lawer o enghreifftiau o archwilio a chydymffurfio o ganlyniad 
i nifer y gwahanol gadwyni gwestai. Fodd bynnag, maent i gyd yn gweithio i’r un gwerthoedd ac yn 
ei chael yn ddefnyddiol rhannu gwybodaeth â’i gilydd yn ystod y cyfnod hwn sydd wedi bod mor 
anodd ar gyfer masnachu. Mae twristiaeth busnes a rheoli digwyddiadau wedi wynebu rhai o’r 
problemau mwyaf, wrth orfod leihau capasiti ystafelloedd cyfarfod a gweithio gyda chleientiaid i 
fodloni eu hanghenion.  
 
Rhoddodd KM rai enghreifftiau o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan aelodau i sicrhau diogelwch 
gwesteion: gwasanaeth casglu eich brecwast a mynd, chwistrellu ystafelloedd â diheintydd, staff 
sy’n wynebu cwsmeriaid yn gwisgo cyfarpar diogelu personol, lleihau nifer yr eitemau nad ydynt yn 
hanfodol mewn ystafelloedd gwely, symud i apiau digidol i westeion, gwasanaeth cadw tŷ llai i roi 
rhagor o amser ar ôl i westeion adael ynghyd â hyfforddiant i staff ar ffyrdd newydd o weithio, ymhlith 
llawer o welliannau eraill i sicrhau bod diogelwch a glendid yn flaenoriaeth. 
 
Cafodd aelodau’r wybodaeth hon am sut mae busnesau eraill yn gweithio gyda datrysiadau newydd 
ac arloesol i sicrhau diogelwch eu gwesteion a’u staff yn ddefnyddiol iawn.  
  
Diweddariad i Aelodau – Hugh Murray – Ysgol Syrffio Porthcawl 
 
Rhoddodd HM y diweddaraf i aelodau ar ei gydweithio â darparwyr gweithgareddau awyr agored 
ledled y wlad gan gynnwys Ynys Manaw, Newcastle, Cernyw, Bryste ac Iwerddon, a’r ffordd mae 
rhannu’r arferion gorau ar gyfer ailagor wedi helpu i roi sicrwydd i fusnesau. Rhoddodd HM 
ddiweddariad i aelodau ar bryderon ynghylch ailagor a’u gallu i reoli’r galw. Mae’r darparwyr 
gweithgareddau awyr agored wedi gweld newid yn y math o ymwelwyr, gydag ymwelwyr na fyddent 
wedi gwneud gweithgareddau awyr agored yn y gorffennol yn mynychu.  
 
Mae HM wedi bod yn ymdrin â llawer o broblemau busnes mewn perthynas â chymarebau tiwtor i 
ddysgwr a dilyn y gofyniad i gadw pellter cymdeithasol, anawsterau wrth ymdopi â nifer yr 
ymholiadau a methu derbyn archebion. Mae HM yn sicrhau ei fod yn gweithio gydag Adventure 
Smart Wales i ddarparu negeseuon cyson a chywir ar gyfer ymwelwyr.  
 
Rhoddodd HM ddiweddariad ar ei waith fel Cyfarwyddwr Technegol ar gyfer Surf Life Saving 
https://www.slsgb.org.uk/ 
 

Sylwadau i gloi – Philippa George  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau gyflwyno enwebiadau ar gyfer swydd Is-gadeirydd Fforwm 
Twristiaeth y De-ddwyrain. Byddai’r swydd yn rhoi’r cyfle i fwydo yn uniongyrchol i Swyddogion 
Llywodraeth Cymru a mynychu cyfarfodydd wythnosol gyda’r Dirprwy Weinidog i dynnu sylw at 
bryderon a broblemau yn ei ranbarth a’i is-sector diwydiant penodol.  
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am ddod i'r cyfarfod. 
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf:  Bydd aelodau’n derbyn e-bost ym mis Gorffennaf yn gofyn am y dyddiad 
sy’n well ganddynt ar gyfer y cyfarfod nesaf. 

 

https://www.adventuresmart.uk/wales/
https://www.adventuresmart.uk/wales/
https://www.slsgb.org.uk/

