
Fforwm Rhanbarthol y Canolbarth 

27 Ionawr 2020 
 

Gwesty Llyn Fyrnwy, Llanwddyn 
 

10.00am - 1.00pm 
Yn Bresennol:  
 

Enw 
 

Cynrychioli 

Steve Hughson 

(Cadeirydd)  

SH Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru   

Wendy Abel WA Rhwydwaith Twristiaeth Canolbarth a Gogledd 

Powys  

Val Hawkins VH Twristiaeth y Canolbarth 

Arwyn Watkins OBE AW Cwmni Hyfforddi Cambrian  

Anthony Rosser  AR Cadeirydd Cymdeithas Lletygarwch Cymru / 

Llyn Fyrnwy 

Carwyn Jones-Evans CJE Datblygu y Canolbarth 

Richard Tyler RT Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog 

Greg Thomas GT Cyngor Sir Powys  

Dafydd Wyn Morgan  DwM Menter Mynyddoedd y Cambrian  

Bev Dimmock BD RSPB 

Jenni Thomas JT Cyngor Sir Powys  

Mike Booth MB Dŵr Cymru Welsh Water 

Emma Edwards-Jones EEJ Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau Cymru  

(WATO) 

Jim O’Rourke JOR Prifysgol Aberystwyth  

Rhodri Llwyd Morgan RhLlM Prifysgol Aberystwyth  

Dylan Roberts  DR Salop Leisure  

Rob Bullen RB Biosffer Dyfi  

Angela Munn AM Profiad Llyn Fyrnwy 

  Llywodraeth Cymru 

Helen Jones HJ/REM Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol, Croeso Cymru 

Gwawr Price  GP/WWM Rheolwr Ffordd Cymru, Croeso Cymru 

Peter Francombe PF Rheolwr Cefnogi y Diwydiant Twristiaeth, 

Croeso Cymru 

Catrin Elis CE Uwch-reolwr Marchnata Twristiaeth  

Ann Watkin AW Pennaeth Strategaeth, Alinio a Chynllunio 

Gweithrediadau  

Alan Samuel AS Cynorthwy-ydd Ymgysylltu Rhanbarthol, Croeso 

Cymru 



  Cyfieithu ar y Pryd 

Heledd Davies HD Heledd Ifan Davies Cyfieithu 

 
 
 
 
 
 
Ymddiheuriadau 
 

Rob Holt  RH Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Twristiaeth a 

Digwyddiadau Mawr, Croeso Cymru  

Lucy Von Weber LVW Pennaeth Marchnata, Croeso Cymru 

Paul Donovan PD WATO 

Claire Williams CW Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian  

Justin Baird Murray JBM Gwesty’r Metropole  

Aled Rees AR Twristiaeth Ceredigion Tourism/Teithiau Cambria  

Llion Pughe LlP Y Gorau o Gymru 

Rowland Rees-Evans RRE Twristiaeth y Canolbarth 

Aled Davies AD Cyfoeth Naturiol Cymru 

Ann Eleri Thomas AET Cyngor Sir Ceredigion / Partneriaeth Rheoli 

Cyrchfan Ceredigion  

Julie Lewis JL Cyngor Sir Powys  

Gareth Price GP Twristiaeth Ceredigion  

Rebecca Wilson RW Trafnidiaeth Cymru 

Jane Lewis JL Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol  

 
Cofnodion: 

 

Croeso a sylwadau agoriadol – Steve Hughson 

Croesawodd SH bawb i’r Fforwm, gan ddiolch i AR am ei groeso 
mewn lleoliad mor eiconig gan dynnu sylw at lwyddiant parhaus 
Gwesty Llyn Fyrnwy.    
 
Cafwyd rhagolwg o’r agenda ac yna gyhoeddi penodi Rhidian Morgan 
yn Bennaeth Datblygu Twristiaeth newydd Croeso Cymru.  
Dymunodd SH yn dda i ragflaenydd Rhidian, Gerwyn Evans, gyda’i 
fentrau yn y dyfodol.     
 
Cafwyd sylwadau gan SH am gylch gwaith y fforwm; i berfformio fel 
gweithgor a llunio agenda’r Canolbarth.  Eglurodd SH y bydd y 
swyddogaeth hon yn bwysig wrth ddatblygu Bargen Twf y Canolbarth. 
Prosiectau i gynnwys Yr Hen Golgeg, Profiad Llyn Fyrnwy, Y 
Ganolfan Technoleg Amgen, Camlas y Trallwng, a Phont Dyfi yn 
dangos datblygiadau y Canolbarth.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diolchodd SH i VH, ei thim a phawb sy’n rhan o’r gwobrau twristiaeth 
gan gydnabod y gwaith caled sydd ei angen.  Roedd hefyd yn 
llongyfarch Twristiaeth y Canolbarth am reoli gwobrau De-ddwyrain 
Cymru.  Diolchodd PD i Dwristiaeth y Canolbarth hefyd gan gyhoeddi 
bod dyddiad y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol ar y 6ed neu’r 7fed 
o Fai.  Gofynnodd am adborth gan yr aelodau, gan ddod i’r casgliad 
mai’r 6ed o Fai oedd y dyddiad mwyaf poblogaidd.  Bydd cadarnhad o 
hyn yn cael ei ddosbarthu cyn gynted â phosibl.   
 
Gofynnodd SH i AR gynnig sylwadau ar y Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol.  Eglurodd AR bod y datblygiad cyfredol o sgiliau wedi 
bod y gorau a welodd erioed yn ei yrfa. Ychwanegodd AW bod y 
cyfnod yma yn allweddol ond bod angen cyfathrebu da.  Cysylltodd 
PF hyn â’r Cynllun Gweithredu Twristiaeth, fydd yn cael ei amlinellu 
yn y cyfarfod hwn.    
 

 

 

 

 

 

Cofnodion / camau gweithredu o’r cyfarfod diwethaf / 

diweddariadau rhanbarthol - Steve Hughson 

 

Cymeradwywyd gofnodion y cyfarfod diwethaf gan AR a’u heilio gan 
DR.   
 
Camau gweithredu o’r cyfarfod diwethaf: 
 
Diolchodd SH i HJ am drefnu diweddariad Datblygu y Canolbarth 
heddiw gan groesawu Carwyn Jones-Evans i’r cyfarfod.  
 
Diolchodd SH hefyd bob aelod am eu sylwadau a’u cyfraniadau at y 
Cynllun Gweithredu Twristiaeth.    
 
Cydnabyddodd SH y cysylltiadau a’r wybodaeth am y sioe dwristiaeth 
ac anfonwyd cyflwyniadau i aelodau’r fforwm.   
 
Bydd HJ yn trefnu y Grŵp Morol yn fforwm mis Mehefin (i’w gynnal 
yng Ngheredigion).  Oherwydd y lleoliad, teimlwyd y byddai’n fwy 
priodol i brosiect Profiad Llyn Fyrnwy gael eu gwahodd i’ cyfarfod 
hwn.   
 
Diweddariadau rhanbarthol 
 
Diolchodd SH i’r aelodau hynny am roi diweddariadau cyn y cyfarfod, 
gan bwysleisio eu bod yn elfen allweddol o’r broses o gyfathrebu 
rhwng  Croeso Cymru a’r diwydiant.  Galwodd SH i’r wybodaeth hon 
gael ei chyflwyno mewn pryd, pan fyddai ei hangen.   
 
Dywedodd SH y byddai gwaith Dark Skies yn cael ei wneud gan 
aelodau, gan gynnwys Menter Mynyddoedd Cambria.  Ychwnaegodd 
SH bod y Canolbarth yn y National Geographic ac ITV a’u bod yn 
wych i’r ardal.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cyhoeddodd DWM estyniad pellach i brosiect Mynyddoedd Cambria 
o 12 mis.  Diolchodd SH i DWM am ei ymrwymiad i’r prosiect ac i 
bawb arall oedd yn rhan o hyn.      
 
 
Uchafbwyntiau llafar  
 
Noder.  Dim ond cyflwyniadau hwyr/peidio cyflwyno sydd wedi’u 
cynnwys isod; adroddiadau a gyflwynwyd wedi’u dosbarthu i aelodau 
cyn y cyfarfod. 
 
Tynnodd DR sylw’r aelodau at y dreth twristiaid, mae’r pwnc yn cael ei 
drafod drwy’r DU.  Hysbysodd DR yr aelodau hefyd o’r dreth cartrefi 
modur arfaethedig, allai gael effaith ar fasnach.  Cafodd cerbydau 
trydan sylw hefyd o ran y galw am gerbydau trydan, yr amrywiaeth 
ohonynt ac a oes pwyntiau gwefru ar gael.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y diweddaraf gan Lywodraeth Cymru – Peter Francombe 

Diolchodd PF i’r aelodau am eu mewnbwn i’r Cynllun Gweithredu 
Twristiaeth.  Cafodd pob sylw ei ystyried gan helpu i lunio cyfeiriad y 
cynllun.  Cyflwynodd PF y cynllun cryno yn y llyfryn Croeso gan 
gyfeirio’r aelodau at y “Cynllun ar Dudalen”.  Cyfeiriodd PF yr aelodau 
hefyd at fersiwn llawn y Parth Twristiaeth.   
 
Cyflwynodd PF fideos o’r lansiad a’r cynllun gweithredu gan egluro 
ymhellach brif negeseuon y cynllun.  Rhoddodd fanylion y cyfleoedd 
ar gyfer cyllid sydd ar gael ar hyn o bryd, gan gynnwys y gronfa Y 
Pethau Pwysig gwerth £10 miliwn a chronfa £50 miliwn Banc 
Datblygu Cyymru gan ychwanegu eglurhad pellach o feysydd i’w 
datblygu e.e. golff, beicio a’r modelau Paradore.  Roedd PF yn parhau 
i dynnu sylw at bwysigrwydd ymgysylltu rhanbarthol a datblygiad 
posibl cyfarfod fforwm agored – i gysylltu â chymunedau cyfan.  
Cafwyd eglurhad hefyd o ddatblygiadau Digwyddiadau Cymru.  
Dywedodd SH am bosibiliadau digwyddiadau mawr i drawsnewid 
pethau.    
 
Cam Gweithredu – AS i anfon dolenni at aelodau o fersiwn llawn 
y cynllun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 

Datblygu y Canolbarth – Carwyn Jones-Evans 
 
Eglurodd CJE ei fod wedi bod yn arwain ar y Fargen Twf ers yr Hydref 
2019 (ar gyfer Cynghorau Sir Ceredigion a Powys).  Cyfeiriodd yr 
aelodau at y nodiadau briffio a ddosbarthwyd cyn y fforwm.  Wedi 
dysgu yn gyflym, y sefyllfa ar hyn o bryd yw datblygu dogfen gynnig 
lefel uchel (i’r llywodraeth), erbyn Mawrth 2020. Nod y fargen yw 
rhyddhau rhagor o gyllid a bwriad y prosiect cyfalaf yn unig yw sicrhau 
trosoledd.  Mae cynnwys cynrychiolaeth gan dwristiaeth rhanbarthol 
yn dibynnu ar ddatblygiad y Cynllun dros y flwyddyn nesaf.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Rhoddodd SH ddiolch i CJE am ei chyflwyniad gan wahodd 
cwestiynau.  
 
Pwysleisiodd AW bwysigrwydd datblygu rhaglen strategol o 
fuddsoddiadau i drawsnewid y rhanbarth a’r angen i fod yn glir am ein 
huchelgais, yn hytrach na phwysleisio ar brosiectau unigol.  Mae’r 
fargen twf yn ysgogiad ariannol ac yn creu trawsnewidiad – i ryddhau 
rhagor o werth a manteision i ranbarthau cyfan.   
 
Holodd VH am ddatblygu seilwaith yn y Canolbarth (trwy y Fargen 
Twf).  Eglurodd CJE nad yw £55miliwn dros 15 mlynedd yn swm 
enfawr a bod prosiectau seilwaith yn ddrud.  Fodd bynnag, mae 
annog rhagor o fuddsoddi yn ffordd o gyflawni uchelgeisiau mwy.  
Dywedodd CJE mai JT (Jenni Thomas) oedd cynrychiolydd datblygu 
twristiaeth grŵp Datblygu’r Canolbarth.    
 
Eglurodd SH bwysigrwydd cael prosiect Datblygu’r Canolbarth fel 
eitem reolaidd ar agenda y fforwm.   
 

Cam Gweithredu – anfon manylion cyswllt CJE a JT at aelodau.  
 
Cam Gweithredu – aelodau i dderbyn y diweddaraf am 
Ddatblygu’r Canolbarth cyn Mawrth 2020.   
 
Cam Gweithredu – cynnwys Datblygu’r Canolbarth ar agendâu y 
fforwm yn y dyfodol.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS 
 
 
CJE 
 
 
HJ 
 

Y diweddaraf am Farchnata Croeso Cymru – Catrin Elis 
 
Rhoddodd CE y newyddion diweddaraf am farchnata i’r aelodau gan 
gynnwys yr ymgyrchoedd ddwywaith y flwyddyn, gan ddechrau gyda 
#BlwyddynAwyrAgored a dangos yr hysbyseb teledu diweddaraf i’r 
aelodau.    
 
Gofynnodd VH am gyfnod amser Blwyddyn Awyr Agored.  Eglurodd 
CE bod y blynyddoedd thematig yn para am ddwy flynedd, gan 
gynllunio ar gyfer y thema nesaf ar ddiwedd 2021.  Cyfrannodd SH 
syniad ar gyfer hyn: Blwyddyn y Profiadau.  
 
Gofynnodd DR gwestiwn am hyrwyddo’r ardaloedd hynny, megis y 
Canolbarth, nad ydynt yn cael gormod o sylw ar hyn o bryd.  
Awgrymodd RT y gellid bwydo prosiectau uchelgeisiol i Tyfu y 
Canolbarth o bosibl.  Dywedodd CEJ y byddai hyn yn bosibl wrth 
gynnwys y sector preifat i ddatblygu platfform ar gyfer y rhanbarth yn 
y dyfodol.   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adventure Smart –  Emma Edwards-Jones  
 
Cyflwynodd EEJ gyfres o hysbysebion (rhai wedi’u hariannu gan 
Hyfforddiant Mynydd Cymru) oedd yn cyflwyno gwybodaeth 
ddiogelwch mewn ffordd fywiog gryno.  Wedi’r cynnydd mewn 
digwyddiadau achub, mae mwy o angen i gydlynnu gwybodaeth 
ddiogelwch sy’n ystyrlon.  Eglurodd EEJ bod terminoleg yn cael ei 
safoni a bod effaith y negeseuon yn cael eu mireinio i gael mwy o 
effaith.   
 
Gofynnodd HJ ble y gallai aelodau weld yr wybodaeth.  Cyfeiriodd  
EEJ yr aelodau at www.adventuresmart.uk.  Mae yr un prif 
negeseuon ar gyfer adnoddau ond eu bod yn cael eu teilwra i 
wahanol sectorau neu sefydliadau.    
 
Roedd EEJ yn annog aelodau i ddefnyddio’r adnoddau mor ehang â 
phosibl (ond nid fel rhywbeth ar wahân i wybodaeth farchnata arall).   
 
Gofynnodd AR a ddylai darparwyr llety gofnodi teithiau ymwelwyr (yr 
amser y maent yn disgwyl dychwelyd ac ati).  Eglurodd EEJ bod y risg 
o alwadau ffug yn uchel ac mai y person sy’n ymgymryd â’r 
gweithgaredd ddylai fod yn gyfrifol amdanynt eu hunain.   
 
Rhoddodd SH ddiolch i EEJ am y cyflwyniad diddorol.  
 

 

Yr Hen Goleg – Jim O’Rourke a Rhodri Llwyd Morgan 
 
Cyhoeddodd RLM wobr o £10miliwn gan yr HLF sydd, o’i ychwanegu 
at y cronfeydd presennol, yn rhoi’r prosiect mewn sefyllfa gref.  Dyma 
ail ddyfarniad cyllid mwyaf yr HLF yng Nghymru hyd yma.  Mae 
cyfanswm o £20 miliwn o bunnoedd wedi ei gyrraedd gyda £7 miliwn 
ar ôl i’w godi.   
 
Mae disgwyl i ganiatâd cynllunio a chynlluniau pensaernïol fod mewn 
llaw erbyn diwedd 2020. Eglurodd RLM bod ehangder y bartneriaeth 
wedi dal dychymyg pobl a’u bod ar darged i ddefnyddio’r adeilad 
gydol y flwyddyn.  Yn ddiolchar am y cyllid a’r cymorth, eglurodd   
RLM y gallai’r prisiau gynyddu ac felly bod angen cynllunio ar gyfer 
hyn.  Rhoddodd RLM gymeradwyaeth i JOR am drawsnewid y 
prosiect a datblygu yr elfennau masnachol.    
 
Rhoddodd JOR rhywfaint o hanes yr Hen Goleg i’r aelodau, gan 
gynnwys yr adeilad, y defnydd ohono a’r bensaernïaeth.  Tynnodd 
JOR sylw at yr heriau sydd o’n blaenau o ran datblygu adeilad 
rhestredig mor fawr a bod yn rhaid iddo dalu amdano ei hun.  
Cytunwyd ar drefniant parcio gyda’r Eglwys a bydd atrium yn cael ei 
adeiladu yn y cefn (gydag elfennau modern na ellir eu hychwanegu at 
adeilad rhestredig).  Ychwanegodd JOE syniadau gan gynnwys 
priodasau a digwyddiadau gyda golygfeydd o’r môr, 31 llety gyda 
chyfres o ystafelloedd a chaffi.  Aeth JOR ymalen i egluro syniadau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adventuresmart.uk/


datblygu fel amgueddfa wyddoniaeth, darlithfa Fictorianaidd, safle 
ymchwil i brifysgolion, orielau – a nifer mwy o syniadau datblygu. 
Tynnodd JOR sylw at y nifer fawr sy’n cerdded ar y promenâd, fydd 
yn allweddol i lwyddiant y prosiect.  
  
Rhoddodd SH ddiolch i RLM a JOR am eu cyflwyniad llawn 
gwybodaeth. 
 

Profiad Llyn Fyrnwy – Angela Munn 
 
Cyflwynodd AR AM gan egluro bod y prosiect wedi’ greu rhwng: 
Hafren Dyfrdwy, RSPC, Cyngor Cymuned Fyrnwy a Chymdeithas 
Farchnata Llyn Fyrnwy. 
 
Eglurodd AM i grŵp y prosiect gael ei ffurfio i greu cais gwerth dros £7 
miliwn i hyrwyddo’r dyffryn.  Mae yn brosiect sydd wedi cymryd 
degawd i’w ddatblygu, mae’n gysylltiedig â chynaliadwyedd yn ogystal 
â hyrwyddo.  Er enghraifft, edrych ar y newidiadau i ffermwyr yr 
ucheldir yn dilyn Brexit. 
 
Mae AM yn obeithiol y caiff y prosiect ei gyflwyno ym mis Mai 2020, 
fydd os yn llwyddiannus yn gadael targed o £500 mil.  Eglurodd AM 
ragor am yr angen i fuddsoddi mewn seilwaith ac mewn gweledigaeth 
ar gyfer y dyffryn.   
  
Datganiad Cenhadaeth: hoffem i’n lleoliad cudd gael ei ail-greu, ei 
adfywio a’i ddatgelu.   
 
Amcanion: 

 Prosiect Treftadaeth Naturiol 

 Rheoli Cyrchfan 

 Canolfan Ymwelwyr a Datblygu Hwb  

 Lleoliad ar gyfer Addysg Awyr Agored a Digwyddiadau 

 Cysylltu gyda’r gymuned a Chysylltiad â Gwirfoddolwyr.   
Rhoddodd AR sylwadau ar y broses fidio, a oedd yn ei farn ef yn 
ddiddorol.  Ychwanegodd AR, ers ymweld â phrosiect Elan Links, bod 
y syniad o lunio Ymddiriedolaeth yn edrych yn ffafriol.    
 
Gofynnodd HJ am y targedau economaidd, ac eglurodd AC fod gan 
eu cynllun busnes dargedau ar gyfer 5, 10, 15, 20 mlynedd.  
Ychwanegodd AR bod y pwyslais cyntaf ynghylch ychwanegu ar yr 
amser sydd angen ei dreulio yn y Dyffryn.   
 
Diolchodd SH i AM am ei chyflwyniad a dymuno pob llwyddiant iddi.   

 

UNRHYW FATER ARALL 
 
Eglurodd AW i’r grŵp newid o Gynlluniau Economaidd Rhanbarthol i 
Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol (h.y. ffyniant i holl fframwaith 
LlC). Mae hyn yn golygu cyfres gyffredinol o flaenoriaethau, sy’n 
datblygu rhanbarthau.  Caiff hyn ei hyrwyddo drwy nifer o 

 
 
 
 
 
 



 

ddigwyddiadau sy’n cael eu llunio ar fodel cyd-ddylunio a chyd-
gyflawni. Caiff dogfen Cyfraniad Cysylltiad â Rhanddeiliaid ei 
ddatblygu – gyda digwyddiadau ymgysylltu yn digwydd ar ddiwedd y 
flwyddyn. 
 
Cyfeiriodd GP aelodau at ganllaw Ffordd Cymru,a gynhyrchwyd i 
dynnu sylw at ddatblygu’r llwybrau.  Gwahoddwyd yr holl aelodau i 
gysylltu â hi gydag unrhyw gwestiynau neu syniadau.    
 
Gwahoddodd PF yr aelodau i edrych ar y cynllun llawnach ar y Parth 
Twristiaeth, a hefyd i feddwl ynghylch ble a phryd y dylid cynnal y 
fforwm agored.  
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf 
Dydd Iau 25ain Mehefin 
Yr Hen Goleg, Aberystwyth 
 
Cam Gweithredu – trefnu i’r Grŵp Morol gyflwyno yn y fforwm 
nesaf.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJ 


