
Fforwm Rhanbarthol De-orllewin Cymru  
 

Cofnodion o gyfarfod 20 Medi 2019, LC Abertawe, Abertawe 
 
 

Yn bresennol 
George Reid (GR)  Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr 
Nic Beggs (NB), Cadeirydd Rheolwr Ardal, Freedom Leisure 
Paul Stone (PS)  Parc Thema Oakwood 
Paula Ellis (PE)  Rheolwr Cyffredinol y Grŵp, Retreats Group 
Stephen Crocker (SC)  Twristiaeth Bae Abertawe 
Andrew Campbell (AC) Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru 
Neil Kedward (NK)  The Grove, Arberth 
Adam Smith (AS)  Village Hotel Club 
Sarah Owen (SO)  Cyngor Sir Gâr  
Karleigh Davies (KD)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  
Lucy    Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau 
Melissa Knight (MK)  Dŵr Cymru  
Tim Brace (TB)  FBM Holidays a Chymdeithas Twristiaeth Sir Benfro 
Steve Hopkins (SH)  Cyngor Abertawe  
 
Derbyniwyd Ymddiheuriadau 
 
Jacqui Davies  Clydey Cottages 
Zoe Wright  Pennaeth Marchnata, Folly Farm 
Paul Renfro  WATO / POCG 
James Parkin  Cyfarwyddwr Cyflawni a Darganfod, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 
Huw Francis  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
Dennis O’ Connor Cymdeithas Twristiaeth Sir Benfro  
Kevin Davies  Gwesty’r Emlyn Hotel 
Gina Gavigan   WTSWW 
Rob Holt  Croeso Cymru 
 
Ni dderbyniwyd Ymddiheuriadau 
Mike Cavanagh Cyngor Sir Penfro 
Glenn Hewer  Bluestone Resort 
Jane Lewis   Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol  
Tom Beynon  Three Cliffs Holiday Park 
Matthew Evans Grŵp Marchnata Twristiaeth  
 
 

 
1  Cyflwyniad y Cadeirydd 
 

 Croesawodd Nic Beggs bawb a rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf am gyflwr 
presennol y diwydiant o adroddiadau busnes diweddar sy'n nodi bod 79% o fusnesau 
wedi nodi bod yr cyfnod masnachu'r haf wedi bod yr un peth neu'n well na'r flwyddyn 
flaenorol.  
 

 Rhoddodd NB wybod i aelodau'r fforwm am ei wahoddiad i gyfarfod â'r Gweinidog.  
 

 Trafododd NB yr adborth o'r cyfarfod diwethaf a'r ffordd y caiff ei adlewyrchu yn yr 
agenda ar gyfer y trafodaethau heddiw h.y. amser trafod neilltuedig i aelodau a Croeso 
Cymru'n ymuno â ni ran o'r ffordd drwy'r bore.  Slotiau unigol i aelodau roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf sydd ganddynt am dwristiaeth a darpar fusnes.   
 

 



 



 
Rôl y Fforwm – Trafodaeth Bellach  
 
Adolygiad o'r Fforwm  
 
Rhoddodd NB y wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp am adborth aelodau na allai fod gyda ni 
heddiw oherwydd y newid dyddiad. Gellir crynhoi'r rhain fel a ganlyn: 

- Dylid adolygu'r rhestr aelodau, cytunodd y rhai a oedd yn bresennol. NB i 
ddosbarthu rhestr. Cytunwyd hefyd y dylai aelodau ystyried arweinwyr busnes yr 
hoffent eu gweld yn cael eu gwahodd i'r fforwm a rhoi gwybod i'r Cadeirydd cyn y 
cyfarfod nesaf.  

- Mae angen i'r agenda ddod wrth Aelodau'r Fforwm – unwaith eto, cytunodd y rhai a 
oedd yn bresennol ar hyn. Gofynnwyd i NB ychwanegu Gwobrau Cenedlaethol at yr 
agenda nesaf.  

- Dylai pob aelod roi diweddariad i'r fforwm bob cyfarfod - cytunwyd ar hyn ac fe'i 
treialwyd yn y cyfarfod hwn a chafwyd adborth da ar y cyfan.  Cytunwyd i gadw'r 
fformat hwn ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.  

- Amser neilltuedig i aelodau ar yr agenda mewn cyfarfodydd yn y dyfodol i drafod 
pryderon y diwydiant.  

- Roedd holl Aelodau'r Fforwm yn teimlo bod angen codi proffil y grŵp hwn. Cafwyd 
peth trafodaeth ynghylch sut y dylid gwneud hyn. Bydd angen rhagor o waith gan yr 
aelodau yn y cyfarfod nesaf.  

- Mae mynychu'r sesiynau hyn yn hanfodol – mae cyfraniadau gan bawb yn hanfodol 
hefyd.  

- Mae'r grŵp yn teimlo'n agosach at Croeso Cymru ac yn fwy cysylltiedig ag ef nag 
erioed o'r blaen.  

 
Cyflwynodd George Reid a Stephen Crocker bapur trafod ar eu barn am gyfeiriad y fforwm 
yn y dyfodol. Cytunwyd y byddai hwn yn cael ei ddosbarthu i'r aelodau i'w adolygu a rhoi 
adborth arno yn y fforwm nesaf ym mis Rhagfyr  
 
Cafwyd trafodaeth bellach o ran prif nodau'r fforwm, roedd yr adborth am waith presennol 
y fforwm yn gadarnhaol yn bennaf ond roedd eraill yn teimlo bod angen newid. Cytunwyd y 
byddai NB yn nodi rhai cwestiynau allweddol i aelodau eu hateb cyn y fforwm nesaf er 
mwyn helpu i sefydlu ffocws / nodau allweddol y fforwm. 
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Cyfarfod â'r Gweinidog  
 
Cytunodd NB y byddai'n cyflwyno'r meysydd canlynol o bryder i'r gweinidog mewn cyfarfod 
ar 26 Medi:  

- Pryderon ynghylch Bargen y Sector Twristiaeth – cynnydd a chyfeiriad yn ddryslyd.  
- TAW ac Ardrethi Busnes yn rhoi busnesau da o dan gyfyngiadau ariannol diangen o 

hyd sy'n eu rhwystro rhag buddsoddi yn eu datblygiad yn y dyfodol.  
- M4 – rydym yn gwybod beth yw'r penderfyniad, beth yw'r dewis amgen sy'n cael ei 

ystyried nawr?  
- Treth Dwristiaeth – beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd, beth yw'r 

manylion?  
- Sgiliau / aelodau'r tîm yn y dyfodol – ffocws allweddol i'r diwydiant o hyd.  
- Mae angen proffil llawer uwch ar y Diwydiant Twristiaeth o fewn Llywodraeth Cymru 

o ystyried y refeniw y mae'n ei greu a'r staff y mae'n eu cyflogi.  
- Nid yw'r Gyllideb Dwristiaeth ar gyfer Croeso Cymru'n ddigonol er mwyn cystadlu'n 

rhyngwladol nac yn ddomestig.  
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Diweddariad gan Croeso Cymru – Kate Clark a Lucy von Weber  
 
Dosbarthodd Kate Clark 'Cynllun ar Dudalen' Croeso Cymru a rhoddodd gefndir i'r 
adroddiadau a anfonwyd at aelodau'r Fforwm cyn y cyfarfod a faint o adborth a gwaith 
ymgynghori a gynhaliwyd gan CC yn allanol ac o fewn LlC mewn perthynas â llunio'r 
cynllun. Diolchodd i aelodau'r Fforwm am eu hadborth ar y broses a nododd fod lefel yr 
adborth a gafwyd yn uwch na'r arfer ar gyfer ymgyngoriadau'r Llywodraeth.  
 
 
Cyflwynodd KC themâu allweddol y Cynllun Gweithredu ac uchafbwyntiau'r 'Cynllun ar 
Dudalen' fel a ganlyn:  
Cynyddu Twristiaeth er budd Cymru (yn Seiliedig ar yr Economi o hyd) ond hefyd mewn 
modd cynaliadwy a chymdeithasol gyfrifol gyda'r prif nodau fel a ganlyn; Twf Economaidd, 
Twf Amgylcheddol, Llesiant Diwylliannol a Llesiant Iechyd. Nododd fod y cynnig ar gyfer y 
cynllun newydd wedi'i osod o dan dri phrif bennawd: 
 
Tirweddau Naturiol Eithriadol  
 
Diwylliant Creadigol 
 
Antur Epic 
 
Rhoddir blaenoriaeth i 'Werth dros Nifer' o ran ymwelwyr. Rhoddodd KC a LvW fanylion 
ynghylch meysydd unigol y cynllun a marchnadoedd a dulliau cyflawni allweddol i gyflawni'r 
nodau gan gydnabod bod mesurau a thargedau ar gyfer perfformiad mewn perthynas â'r 
cynllun wrthi'n cael eu pennu o hyd.  
Yn ystyried targedau o hyd: sut y gallwn sicrhau'r buddiannau ehangach megis iechyd?  
 
Ar ôl esbonio'r cynllun yn fanwl, rhoddodd KC a LvW gyfle i aelodau'r Fforwm leisio eu barn. 
 
Roedd yr aelodau'n teimlo'n gadarnhaol ar y cyfan bod cyddwyso cynllun CC ar 'un dudalen' 
yn alwad i weithredu o ran y diwydiant ond roedd llawer yn teimlo nad oedd y cynllun yn 
ddigon beiddgar o ran ei iaith na'i ymrwymiad i gynaliadwyedd na'r amgylchedd.  
 
Roedd teimlad cryf nad oedd twf economaidd, er ei fod yn hanfodol, yn rhoi 'mantra' i'r 
diwydiant ei gefnogi ac y byddai nod megis dod yn 'Lleoliad Gwyrdd' yn fwy addas.  
 
Roedd aelodau’r Fforwm am gael mwy o fanylion ynghylch yr awgrym 'un llais' ar gyfer y 
diwydiant a gallu uniongyrchol i lywio polisi a bu trafodaeth ynghylch hyn.  Roedd AC yn 
teimlo'n gryf bod Cynghrair Twristiaeth Cymru yn cael ei farnu'n annheg am ddiffyg 
ymgysylltu a rhoddodd swyddogion CC sicrwydd iddo nad oedd hynny'n wir. 
 
Roedd pwyntiau cyffredinol yr aelodau - y tu hwnt i'r sylwadau blaenorol - fel a ganlyn: 
 

 Dylai'r geiriad fod yn gryfach, ac mae'n rhaid i dargedau fod yn heriol (peidio â bod 

ofn methu). Mae nodi Twf Economaidd yn unig yn dangos diffyg uchelgais, beth 

hoffai Cymru fod fel lleoliad  

 Ni ddylid ystyried Treth Dwristiaeth, er roedd rhai aelodau'n teimlo bod angen mwy 

o fanylion am unrhyw gynigion cyn y gellid trafod hyn  

 Mae angen i Lywodraeth Cymru greu amgylchedd busnes cryfach  

 Nid yw twristiaeth yn cael ei chynrychioli'n ddigon cryf ar lefel genedlaethol o hyd  

 Pa adnoddau fydd ar gael i roi'r cynllun ar waith?  

 Dylai'r cynllun fod yn rhywbeth y gall y genhedlaeth nesaf ei gefnogi  

Yn dilyn trafodaeth fywiog dywedodd KC a LvW wrth aelodau fod y cynllun wedi'i gynllunio i 
fod yn hyblyg er mwyn adlewyrchu tueddiadau'r diwydiant a thueddiadau ymwelwyr ac yna 
nodwyd y camau nesaf ar gyfer cwblhau'r ddogfen.  



 
Anogodd NB yr aelodau i ystyried y ddogfen yn fanwl ac os oedd ganddynt sylwadau 
pellach dylent eu trosglwyddo'n uniongyrchol i CC.  
 

 
Diweddariadau gan yr aelodau  
 
PE: cafwyd haf da gyda chynnydd yn nifer yr Ymwelwyr Rhyngwladol i'r Retreats Group 
 
SO: ffigurau STEAM newydd gwych i'r sir, hefyd, rhoddodd Sarah wybodaeth am brosiect a 
ariennir Llwybrau Celtaidd Intereg  
 
SH: mae datblygiad yr Arena Digidol Newydd yn Abertawe wedi dechrau, fel Awdurdod 
Lleol mae Abertawe yn mynd drwy broses graffu fewnol i gael twristiaeth fel ymrwymiad 
polisi. Mae'r prosiect Skyline ar gyfer Kilvey Hill yn symud ymlaen o hyd, ac mae camau 
gweithredu cadarnhaol yyng ngweithfeydd copr yr Hafod gyda Distyllfa Penderyn  
 
ZW: (rhoddodd ddiweddariad ysgrifenedig gan nad oedd yn gallu mynychu) roedd 
niferoedd yr ymwelwyr â Folly Farm yn os ond roedd refeniw yn uwch 
 
NB: tymor cymysg oherwydd y tywydd da  
 
NK: haf da iawn yn y Grove gyda'r elfen bwyta hamddenol newydd yn mynd yn dda gyda 
mwy o ymwelwyr rhyngwladol nag o'r blaen  
 
TB: roedd archebion tebyg am debyg ar gyfer FBM i fyny 10% gyda blaen archebion yn 
edrych yn dda ar gyfer y flwyddyn nesaf heb fawr ddim disgowntio.  Mae datblygiad 
Saundersfoot yn mynd yn dda. Hefyd, rhoddodd Tim y wybodaeth ddiweddaraf am y 
gwaith i greu DMO newydd yn Sir Benfro  
 
KD: gostyngiad mewn ffigurau beicio mynydd yng Nghwm Afan, rhoddodd Karleigh y 
wybodaeth ddiweddaraf am gyrchfan arfaethedig Cwm Afan a phrosiect clystyrau a brand 
lle newydd Castell-nedd Port Talbot.  Cyhoeddwyd buddsoddiad gwerth miliynau o 
bunnoedd yn Amgueddfa Cefn Coed  
 
L, Aberdaugleddau: – rhoddodd wybod am ymgyrch Gŵyl Haf llwyddiannus gan gynnwys 
gŵyl bysgod, gŵyl bwyd stryd a gŵyl gwrw. Mae'r ystafelloedd gwesty newydd sy'n arnofio 
bellach yn eu lle ac yn creu diddordeb  
 
SC:  Mae gwaith TBA i gynyddu aelodaeth yn mynd yn dda. Mae'r Gwobrau Twristiaeth, a 
gynhelir ym mis Tachwedd, wedi derbyn 1800 o enwebiadau hyd yma. Cafwyd blwyddyn 
arferol yn ôl busnesau yn y Gŵyr. Mae TBA yn cynnal digwyddiad gyda Banc Datblygu 
Cymru i drafod buddsoddiad. Mae polisi cynllunio yn broblem o hyd yn Abertawe  
 
AS, Gwesty'r Village: deiliadaeth debyg i'r llynedd, 94% ym mis Awst. Fodd bynnag, nid 
oedd cyfraddau'r ystafelloedd mor gryf ag y llynedd. Nid oes marchnad gorfforaethol digon 
cryf ac roedd llai o ddigwyddiadau mawr yn y Ddinas.  
 
PS: canslwyd un digwyddiad 'After Dark' oherwydd y tywydd, niferoedd i fyny'n gyffredinol, 
gwariant giât i fyny, gwariant ar y safle i fyny. Atyniad newydd ar agor. Llawer o ymwelwyr 
Gwyddelig ym mis Gorffennaf ynghyd â chynnydd mewn ymwelwyr o'r Iseldiroedd. Hefyd, 
gwelodd y parc gynnydd o 20% o ran archebion ysgolion.    
 
AC: gofynnwch iddo e-bostio ei ddiweddariad atoch.  Aelodaeth PTA lefel 285  
  
GR: Caiff Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr ei harwain gan Gyfarwyddwr bellach ac mae hyn 
yn gweithio'n dda gyda phob Cyfarwyddwr yn gyfrifol am sector, ar hyn o bryd mae gan y 

 



 
 

gymdeithas 180 o aelodau. Cafodd Plasty Glangwili flwyddyn gymysg ond bu cynnydd 
pendant mewn ymwelwyr tramor gyda rhai'n aros am bythefnos a mwy  
 
MK, Dŵr Cymru:  Llys y Fran - mae contract newydd yn cael ei lofnodi er mwyn i waith 
ddechrau ddiwedd y mis a disgwylir iddo agor yn ystod haf 2020. Rhoddodd Melissa 
wybodaeth am y cyd-destun Cenedlaethol ar gyfer Dŵr Cymru wrthi waith fynd rhagddo i 
symud o gronfeydd dŵr i lynnoedd y gellir eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau gan fod 
cyrff dŵr mewnol yn bwysig iawn i ymwelwyr ynghyd â chynhyrchion Awyr Dywyll ac 
ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant. Mae gan Dŵr Cymru bolisi dŵr agored ag amgylchedd 
rheoledig i ddenu nofwyr gydag atyniadau triathlon yn y dyfodol.  
 

 
Unrhyw Fater Arall – Dyddiadau defnyddiol  

15 Hydref - Hyfforddiant Band Eang Cyflym Iawn, Marriott Abertawe  
8 Hydref - Sioe Deithiol Croeso Cymru, S4C, Sir Gâr 
 

 

 
Dyddiad y Cyfarfod Nesaf y cytunwyd arno:  5 Rhagfyr, lleoliad dros dro - Gwesty'r 
Grove, Arberth  

 

 

 
Cyfarfod y Flwyddyn Newydd: 13 Chwefror 2020 - dechrau 9.30am - dyddiad a lleoliad 
i'w cadarnhau 
 

 


