
Fforwm Rhanbarthol y Canolbarth 

5 Gorffennaf 2019 
 

Hafod a Hendre, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd  
 

10.00am -1.00pm 
Yn bresennol:  
 

Enw 
 

Yn cynrychioli 

Steve Hughson 

(Cadeirydd)  

SH Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 

Wendy Abel WA Rhwydwaith Twristiaeth Gogledd a Chanolbarth 

Powys 

Val Hawkins VH Twristiaeth Canolbarth Cymru  

Rowland Rees-Evans RRE Twristiaeth Canolbarth Cymru  

Arwyn Watkins OBE AW Cwmni Hyfforddiant Cambrian 

Aled Davies AD Cyfoeth Naturiol Cymru 

Carol Williams CW Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog 

Ann Eleri Thomas AET Cyngor Sir Ceredigion / Partneriaeth Rheoli 

Cyrchfan Ceredigion 

Dafydd Wyn Morgan  DwM Menter Mynyddoedd Cambria   

Bev Dimmock BD RSPB 

Melissa Knight MK Dŵr Cymru 

Mike Booth MB Dŵr Cymru 

Julie Lewis JL Cyngor Sir Powys  

Lisa Griffiths LG Cyngor Sir Powys 

Tom Yeo  Cyngor Sir Powys 

Greg Thomas GT Cyngor Sir Powys 

Dylan Roberts  DR Salop Leisure  

Eileen Kinsman EK Canolfan y Dechnoleg Amgen 

  Llywodraeth Cymru 

Rob Holt  RH Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Twristiaeth a 

Digwyddiadau Mawr 

Gerwyn Evans GE Pennaeth Datblygu Twristiaeth, Croeso Cymru 

Peter Francombe PF Rheolwr Cefnogi’r Diwydiant Twristiaeth, Croeso 

Cymru 

Gwawr Price  GP/WWM Rheolwr Ffordd Cymru, Croeso Cymru 

Helen Jones HJ/Rheolwr 

Ymgysylltu 

Rhanbarthol 

Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol, Croeso Cymru 

Jon Munro JM Rheolwr Arweinyddiaeth Ddigidol, Croeso Cymru 



Ymddiheuriadau 
 

Anthony Rosser  AR Cadeirydd Cymdeithas Lletygarwch Prydain / Llyn 

Efyrnwy  

Claire Williams CW Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian 

Andy Rowland AR Eco Dyfi / Biosffer Dyfi  

Aled Rees AR Twristiaeth Ceredigion/Teithiau Cambria 

Gareth Price GP Twristiaeth Ceredigion  

Llion Pughe LIP Y Gorau o Gymru 

Eirlys Lloyd EL Cyngor Sir Ceredigion  

Ann Watkin AnnW Pennaeth Datblygu a Chyflenwi Rhanbarthol  

Yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth  

Lucy Von Weber LVW Pennaeth Marchnata, Croeso Cymru 

Jenni Thomas  JT Cyngor Sir Powys 

 
 
Cofnodion: 

 

Croeso a sylwadau agoriadol – Steve Hughson 

Croesawodd SH bawb i'r cyfarfod, yn enwedig yr aelodau newydd. Ar ran y 

Fforwm, diolchodd i VH am arweinyddiaeth a gwaith datblygu’r Gwobrau 

Rhanbarthol gan Twristiaeth Canolbarth Cymru hyd yn hyn ac roedd yn 

edrych ymlaen at glywed ei newyddion diweddaraf yn ystod y cyfarfod. 

  

 

Y diweddaraf am aelodau'r Fforwm – uchafbwyntiau – Steve Hughson 

Diolchodd SH i bawb a gwblhaodd y diweddariadau a phwysleisio eu 

pwysigrwydd. Gwnaeth longyfarch yr aelodau ar eu gweithgareddau a'r nifer o 

ddigwyddiadau llwyddiannus a wnaeth helpu i arddangos y rhanbarth.  

Gwnaeth y Cadeirydd ailadrodd pwysigrwydd cwblhau’r ffurflenni diweddaru 

fel modd o rannu arferion da a diweddaru Llywodraeth Cymru/Croeso Cymru. 

 

 

Cofnodion / camau gweithredu'r cyfarfod diwethaf – Steve Hughson 

Nodwyd y dylid diwygio teitl AW i OBE. Wedyn cymeradwywyd cofnodion y 

cyfarfod diwethaf gan DWM, a’u heilio gan RRE. 

 

Camau gweithredu o'r Cofnodion – 

Tyfu Canolbarth Cymru 

Yn dilyn ei lythyr i Tyfu Canolbarth Cymru, derbyniodd SH ymateb yn nodi y 

byddai cynnig y Fforwm i ddarparu'r mecanwaith i'r thema twristiaeth a chael 

ei gydnabod yn ffurfiol fel yr is-grŵp yn cael eu hystyried. Esboniodd LG fod y 

Grŵp Strategaeth Economaidd yn y broses o gael ei ffurfioli a'r swyddi 

swyddogion yn cael eu penodi. Pwysleisiodd GE fod y fforymau rhanbarthol 

eraill yn ymwneud â bargeinion twf rhanbarthol y De-orllewin, y De-ddwyrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a'r Gogledd a gobeithiai y bydd Fforwm y Canolbarth yn cael ei weld fel 

rhywbeth sy’n dylanwadu fwyaf ar dwristiaeth.  

 

Presenoldeb yng nghyfarfodydd y Fforwm 

Pwysleisiodd SH fod presenoldeb rheolaidd yng nghyfarfodydd y Fforwm yn 

allweddol a'i fod yn hanfodol i aelodau gynrychioli sectorau'r 

diwydiant/sefydliadau rhanddeiliad er mwyn i systemau cyfathrebu weithio'n 

llwyddiannus.  Gwnaeth atgoffa cynrychiolwyr eu bod yn aelodau er mwyn 

cynrychioli eu sectorau ac nid eu busnesau unigol. 

 

Gwnaeth y Cadeirydd gyflwyno cylch gorchwyl newydd a gafodd ei ddatblygu 

a thrafodwyd y manylion.  Cynigiodd RRE y dylai gael ei fabwysiadu gan y 

Fforwm ac eiliwyd hynny gan DR a chytunodd pawb.  Bydd y cylch gorchwyl 

yn cael ei adolygu'n barhaus i sicrhau ei fod yn berthnasol. 

 

Roedd VH wedi rhannu gwybodaeth ynghylch cynrychioli'r sector twristiaeth 

yn y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol i'w haelodau ond nid oedd unrhyw un 

wedi ymateb.  Gwnaeth RRE gydnabod bod hyn yn her a chwestiynodd a 

oedd gan yr awdurdod lleol y cylch gwaith neu'r set sgiliau. Pwysleisiodd AW 

yr angen i dwristiaeth gael ei gynrychioli ar y grŵp hwn a bod cynlluniau 

rhanbarthol yn llywio’r ffordd o gomisiynu gwaith ariannol.  Cytunodd RH fod 

ennyn diddordeb yn hanfodol.  Gofynnodd SH sut y gellir symud hyn yn ei 

flaen a chytunwyd y byddai'n mynd ar drywydd hyn y tu allan i'r cyfarfod, pe 

na bai unrhyw gynrychiolydd yn cael ei nodi yn y cyfarfod. Dywedodd AW fod 

oddeutu 1,200 wedi ymateb i'r arolwg Partneriaeth Ranbarthol Dysgu a Sgiliau 

ar draws rhanbarthau'r Canolbarth a'r De-orllewin. 

 

Cam Gweithredu:  

 Trafod cynrychioli’r sector twristiaeth ar y Bartneriaeth Ranbarthol 

Dysgu a Sgiliau ymhellach y tu allan i'r cyfarfod. 

 

Cam Gweithredu: 

 Cylch gorchwyl i’w ddosbarthu i’r aelodau 

 Darllen y cylch gorchwyl a nodi unrhyw gymalau  

 Gwahodd cyflwyniad "Model Rôl" i gyfarfod yn y dyfodol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH 

 

 

 

REM 

PAWB 

REM 

 

 

Diweddariad Llywodraeth Cymru – Gerwyn Evans  

 

Roedd cyllid cyfalaf ar draws y rhanbarth wedi cynyddu ac nid oedd modd ei 

gynyddu ymhellach yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  Roedd trafodaethau'n 

mynd rhagddynt i ail-lansio'r Gronfa Busnesau Micro a Bychan pan fydd yn 

 

 

 

 

 



bosibl.  Roedd dau gynllun cyfalaf mawr hefyd ar y gweill yng Ngheredigion a 

Phowys; byddai’r manylion yn cael eu rhannu pan fydd cynnydd pellach wedi'i 

wneud.  

Roedd cyllid refeniw ar draws y Canolbarth wedi cael ei ddefnyddio'n 

llwyddiannus unwaith eto eleni. Roedd y broses o ddyfarnu'r cyllid ar waith ar 

hyn o bryd a byddai manylion y prosiectau'n cael eu rhannu cyn gynted â 

phosibl.  Mae opsiynau newydd yn cael eu hystyried e.e. caffael, yn hytrach 

na chyllid grant.  Croesewir sylwadau ynglŷn â symud hyn yn ei flaen. 

 

Roedd 370 o ymatebion wedi dod i law o bob cwr o Gymru i’r Cynllun 

Gweithredu.  Mae Ymgynghoriaeth Wavehill yn dadansoddi'r wybodaeth ar 

hyn o bryd a bydd Cynllun Gweithredu Drafft yn cael ei gyflwyno yng 

nghyfarfod nesaf y Fforwm. 

 

Mae Prif Weinidog Cymru yn cynllunio galwad am dystiolaeth ynghylch Treth 

Twristiaeth, gyda rhai awdurdodau lleol yn trafod y mater hwn ar hyn o bryd.  

 

Mae'r blynyddoedd thematig yn parhau i fod yn llwyddiannus ac mae Ffordd 

Cymru yn parhau i fagu nerth. 

 

Gydag iechyd a llesiant a thwristiaeth gymdeithasol yn parhau i fod yn 

ganolbwynt ar draws holl weithgareddau Llywodraeth Cymru, mae 

Uwchgynhadledd Ieuenctid wedi'i chynllunio i archwilio cynaliadwyedd a 

thueddiadau twristiaeth yn y dyfodol. 

 

Cytunodd yr aelodau fod cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd yn ystyriaeth 

fawr ar gyfer y diwydiant a bod angen cydbwysedd. Dywedodd GE y byddai 

dogfen yn ymwneud â hyn yn cael ei chyflwyno i'r Fforwm yn y cyfarfod nesaf. 

 

O ran Cytundeb Sector y DU, dywedodd RH fod cyfarfod wedi'i gynllunio ar 

gyfer diwedd mis Gorffennaf i edrych ar y goblygiadau i Gymru. Ar ôl hyn, 

bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu yn y cyfarfod Fforwm nesaf os 

yw'n bosibl. Mae'n edrych yn debyg fod y cyllid Parth Gweithredu Twristiaeth 

ar gael yn Lloegr yn bennaf, fodd bynnag, mae rhai meysydd penodol, megis 

sgiliau, yn cael eu cynnwys yn y cytundeb a bydd Cadeirydd Bwrdd Sgiliau 

Cymru yn cymryd rhan ym Mwrdd Sgiliau'r DU. 

 

Cododd DR y broblem o ran graddio, a drafodwyd yn y Fforwm Carafanio a 

Gwersylla. Mae problemau o ran busnesau yn gweithredu y tu allan i'r system 

bresennol, heb y safonau angenrheidiol.  Dywedodd RH fod nifer y busnesau 

â gradd wedi gostwng a bod angen gwella hyn, ynghyd â chynyddu’r pwyslais 

ar gymorth ac arweiniad busnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cam Gweithredu:  

 Bydd prosiectau cyfalaf Ceredigion a Phowys yn cael eu gwahodd i roi 

cyflwyniad mewn cyfarfodydd Fforwm yn y dyfodol 

 

 

Cyflwyniad: Cronfa ddata Cynnyrch - Jon Munro 

Gellir anfon y cyflwyniad at yr aelodau ar gais.  

 

Gwnaeth JM gyflwyno ymddiheuriad Lucy Von Weber am beidio â mynychu'r 

cyfarfod fel y cynlluniwyd. Byddai diweddariad marchnata llawn yn cael ei 

gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Fforwm.  

 

Esboniodd JM y prosesau newydd yn ymwneud â chynhwysiant ar wefan 

Croeso Cymru. Mae canllawiau "Arferion Gorau" yn cael eu datblygu ar hyn o 

bryd a byddant yn cael eu rhannu â'r diwydiant cyn gynted â phosibl.  

Gwnaeth VH amlinellu rôl Twristiaeth Canolbarth Cymru a'r cymorth sydd ar 

gael i gynorthwyo'r busnesau â'r newidiadau hyn. 

Gwnaeth JM hefyd bwysleisio pwysigrwydd pawb yn derbyn Cylchlythyr y 
Diwydiant er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf a'r cyfleoedd i gymryd rhan 
mewn mentrau newydd Cylchlythyr Croeso Cymru.  
 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.visitwales.com/working-with-us 
 

Mae cymorth ar gyfer cyfieithu i'r Gymraeg ar gael ar hyn o bryd oddi wrth 

Cymraeg Byd Busnes  

 

Gwobrau Twristiaeth: Val Hawkins, Twristiaeth Canolbarth Cymru 

Cafodd y wefan ymateb da gan fusnesau ac roedd yn cynnwys yr holl 
wybodaeth angenrheidiol er mwyn rhoi cynnig ar y gwobrau. Roedd y dyddiad 
cau ddiwedd mis Gorffennaf. Gwnaeth VH ddiolch i AW am gymorth ariannol 
Hyfforddiant Cambrian a dywedodd fod nawdd pellach yn dal i gael ei geisio. 
Gofynnodd AET am eglurder ynghylch y meini prawf graddio.  Dywedodd VH 
mai busnesau â gradd yn unig a fyddai'n gymwys i gael eu cyflwyno ar gyfer y 
gwobrau cenedlaethol. Gwnaeth SH a PF ddiolch i Twristiaeth Canolbarth 
Cymru am fynd i'r afael â hyn ar ran y Fforwm a Chroeso Cymru a gwnaeth 
annog pawb i gefnogi a hyrwyddo'r gwobrau ar bob cyfle. 
 

Cyflwyniad: Jo Starkey - Ymchwil 

Gellir anfon y cyflwyniad at yr aelodau ar gais.  

 

Rhoddwyd cyflwyniad ar Ystadegau Twristiaeth Cymru Mehefin 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=tSFzKVSli9k&feature=youtu.be 
 
Gofynnodd JS i'r aelodau am adborth ar ba ddata fyddai'n ddefnyddiol, i nodi 
unrhyw fylchau a sut y gall Croeso Cymru helpu.  
 

 

REM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitwales.com/info/newsletter
https://www.visitwales.com/working-with-us
https://cymraeg.gov.wales/business/business/swyddogion/?lang=cy
https://www.youtube.com/watch?v=tSFzKVSli9k&feature=youtu.be


 

Cam Gweithredu: 

 Bydd cyfeiriad e-bost JS yn cael ei gylchredeg i'r aelodau: 

 Joanne.Starkey@gov.wales / tourismresearch@gov.wales  
 

Gwnaeth AW godi'r mater o gyflenwi rhaglenni hyfforddiant ar yr adeg briodol 

i'r diwydiant. Bydd JS yn trafod hyn â’r Partneriaethau Rhanbarthol Dysgu a 

Sgiliau. 

 

 

Cyflwyniad: Lisa Griffiths - Tyfu Canolbarth Cymru 

Gellir anfon y cyflwyniad i'r aelodau ar gais.  

 

Gwnaeth LG gyflwyniad ar Tyfu Canolbarth Cymru, a chafwyd trafodaeth 

ymhlith yr aelodau ar ôl y cyflwyniad. Gofynnodd EK pryd y bydd y themâu 

allweddol yn cael eu lansio ac roedd yn teimlo bod "di-garbon" yn thema 

drawsffiniol a ddeilliodd o'r gweithdai a gynhaliwyd yng Ngheredigion a 

Phowys yn flaenorol.  Dywedodd LG y byddai hyn yn cael ei wneud cyn 

gynted â phosibl yn dilyn yr isetholiad ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, a oedd 

yn peri oedi i'r broses. Pwysleisiodd fod angen i'r prosiectau fod yn 

uchelgeisiol ac yn arloesol ac estynnodd groeso i aelodau'r Fforwm gymryd 

rhan. Byddai cyfranogiad y Fforwm yn parhau a byddai GT fel aelod o'r 

Fforwm yn gyfrwng ar gyfer rhannu gwybodaeth ddwy ffordd. 

 

UNRHYW FATER ARALL 

Gwnaeth DR fynegi pryder ynghylch y twf mewn gweithgareddau gwersylla 

gwyllt ac roedd yn teimlo ei fod yn broblem i'r sector carafanio a gwersylla. 

 

Gwnaeth DWM dynnu sylw at y chwe safle awyr dywyll ym Mynyddoedd 

Cambria a'i waith presennol yn archwilio marc brand ar gyfer cynnyrch lleol 

Mynyddoedd Cambria. 

 

Sylwadau i gloi 

Diolchodd SH i bob siaradwr ac aelodau o'r Fforwm am eu presenoldeb a'u 
cyfraniadau.  
 
Dyddiadau:  
 

 Cynhelir cyfarfod nesaf y Fforwm ar 30 Medi,  10am – 1pm,  Y Talbot, 
Tregaron, Ceredigion 
 

 Cam Gweithredu: Diweddariadau'r Fforwm i'w hanfon erbyn dydd 
Gwener, 13 Medi 
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