
 

 

Croeso Cymru  
Fforwm Rhanbarthol De-orllewin Cymru 

 
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Iau, 25 Ionawr 2018 yn Llety Cynin, Sanclêr 

 
Yn bresennol 
Lucy Good (LG)   Bluestone Resorts Ltd 

Nia Ball (NBa)   Cymdeithas Dwristiaeth Sir Gaerfyrddin 
George Reid (GR)  Cymdeithas Dwristiaeth Sir Gaerfyrddin 

Jacqui Davies (JDa)  Clydey Cottages 

Tim Brace (TB)   FBM Holidays, hefyd yn cynrychioli Cymdeithas Dwristiaeth Sir Benfro 
Zoe Wright (ZW)  Pennaeth Marchnata, Folly Farm 

Kevin Davies (KD)  Gwesty’r Emlyn 
Nic Beggs (NB)   Rheolwr Gwerthiannau Grŵp, Bay Leisure Ltd, LC 

Alex Moss (AM)   Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Hannah Worrall (HW)  Rheolwr Gwerthiannau a Marchnata, Oakwood Theme Park 
James Parkin (JP)  Cyfarwyddwr Cyflenwi a Darganfod, Awdurdod Parc Cenedlaethol   

                                              Arfordir Penfro 
Jane Lewis (JL)   Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol 

Paula Ellis (PE)   Rheolwr Cyffredinol y Grŵp, Retreats Group 

Mark Bulson (MB)   Cyfarwyddwr, Scamperholidays Ltd 
Neil Kedward (NK)  The Grove and Seren Collection 

Matthew Evans (ME)  Grŵp Marchnata Twristiaeth 
Andrew Campbell (AC)   

Adam Smith (AS)  Village Hotel Club 
Paul Renfro (PR)  WATO / POCG 

Gina Gavigan (GG)  WTSWW 

Huw Parsons (HP)  Rheolwr Marchnata a Thwristiaeth – Cyngor Sir Caerfyrddin 
Steven Hopkins (SH)  Rheolwr Twristiaeth a Marchnata – Cyngor Dinas a Sir Abertawe 

Alan Turner (AT)  Rheolwr Marchnata a Datblygu Twristiaeth - Cyngor Sir Penfro 
 

Gerwyn Evans (GE)  Pennaeth Datblygu Rhaglenni, Croeso Cymru 

Philip Abraham (PA)  Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol, Croeso Cymru 
Claire Chappell (CC)  Pennaeth Perfformiad y Brand, Croeso Cymru 

Helen Butler (HB)  Rheolwr Cyfathrebu ar gyfer Digwyddiadau, Croeso Cymru 
Sue Thomas (ST)  Pennaeth Cruise Wales, Croeso Cymru 

Peter Francombe (PF)  Rheolwr Cefnogi’r Diwydiant Twristiaeth, Croeso Cymru 
Jane Donald (JD)  Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol, Croeso Cymru 

 

Ymddiheuriadau 
Neil Jenkins   Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau 

Nigel Morgan   Prifysgol Abertawe 
Stephen Crocker  Twristiaeth Bae Abertawe  

Deina Hockenhull  Cyngor Sir Caerfyrddin 

Karleigh Davies   Cyngor Castell-nedd Port Talbot 
Martin White   Cyngor Sir Penfro  

 
 

 

1  Cyflwyniad y Cadeirydd  
 

Croesawodd NB y cynrychiolwyr i’r lleoliad a’r cyfarfod ac esboniodd eitemau’r agenda, sef y byddai 
Claire Chappell, Pennaeth Perfformiad y Brand, yn bresennol i gyflwyno eitem 3 a bod Stephen 

Crocker wedi anfon ymddiheuriadau gan ofyn i’w eitem ef ar yr agenda (rhif 5) gael ei symud i’r 

agenda ar gyfer y cyfarfod ym mis Mai/Mehefin. 
 

 

 
 

 

 

2  Diweddariad rhanbarthol Croeso Cymru a Chynllun Gweithredu ar yr Economi 
Llywodraeth Cymru 

 

 

 
 

 



 

 

Esboniodd GE y sefyllfa ynghylch y Bwrdd Cynghori Twristiaeth a’r adolygiad o Fyrddau Cynghori ar 

draws pob sector yn Llywodraeth Cymru (LlC) a bod Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu sefydlu 

Uwch Fwrdd (â theitl arall) i roi cyngor iddo. 
 

Mae Jason Thomas, Cyfarwyddwr newydd Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn ystyried sefydlu 
bwrdd rheoli mewnol fydd yn cynnwys Croeso Cymru a swyddogion o adrannau eraill LlC.  Ei fwriad 

ef, a bwriad y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon newydd, yr Arglwydd Dafydd Elis 

Thomas AC, yw trefnu cyfarfodydd â’r pedwar cadeirydd rhanbarthol er mwyn sicrhau bod barn 
aelodau’r Fforymau’n cael eu hystyried.   

 
CAM GWEITHREDU: Ystyried rhoi gwahoddiad i’r Gweinidog ddod i gyfarfod yn y dyfodol (bydd 

yn rhaid trefnu hyn â’r fforymau eraill) 

 
Mae’r Cynllun Gweithredu ar yr Economi newydd, a lansiwyd ar 12 Rhagfyr 2017, yn awgrymu 

newidiadau i’r sectorau a ddiffiniwyd yn LlC ar hyn o bryd – mae Twristiaeth wedi’i diffinio yn 
economi sylfaenol.  Cewch ragor o wybodaeth yma:   

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/welsh-economy/economic-action-
plan/?skip=1&lang=cy   

Mae’r fframwaith rhanbarthol newydd yn cynnwys tri rhanbarth: y Gogledd, y Canolbarth a’r De-

orllewin, a’r De-ddwyrain. Fodd bynnag, cytunwyd y caiff Croeso Cymru barhau i weithredu (am y 
tro) yn unol â’r patrwm presennol, sef pedwar rhanbarth.  

 
Soniodd am y llythyr a ddaeth i law ynglŷn â’r Dreth Dwristiaeth arfaethedig, y soniwyd amdani 

hefyd gan Gynghrair Twristiaeth Cymru a Chymdeithas Lletygarwch Prydain, a dywedodd y bydd y 

4 cynllun treth newydd yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod y Cabinet yr wythnos nesaf.  Cafwyd 
trafodaeth wedyn ynghylch amserlen gyflwyno a’r effaith ranbarthol. 

 
CAM GWEITHREDU: rhoi gwybod am y penderfyniad ynghylch y dreth yn syth ar ôl iddo gael ei 

wneud   
 

Soniodd GE am y Cynllun Datblygu Cenedlaethol a fydd yn ddogfen gynllunio i Gymru gyfan. 

Anogodd y Fforwm i gyflwyno adborth ar yr ymgynghoriad ar ôl iddo gael ei gyhoeddi sef ym mis 
Ebrill, mae’n debyg.   

 
CAM GWEITHREDU: dosbarthu’r ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Cenedlaethol - pan fydd ar 

gael  

 
Pwysleisiodd GE fod Visit Britain yn parhau i ddarparu arweiniad i’r sector twristiaeth mewn 

cysylltiad â thrafodaethau’r DU ynghylch y Strategaeth Ddiwydiannol. Gofynnodd i’r Fforwm roi 
adborth os bydd amser (er nad oes gwybodaeth am yr amserlen bresennol). 

  

Bu trafodaeth wedyn am gynlluniau graddio a thrafodaethau Croeso Cymru â chyrff llywodraethu 
eraill. Mae WASCO ac asiantaethau perthnasol eraill wedi trafod y newidiadau’n ddiweddar - 

sylwadau i’w hanfon at Groeso Cymru. 
 

CAM GWEITHREDU: awgrymu trafod graddio mewn cyfarfod Fforwm yn y dyfodol 
 

Dywedodd GE fod y prosiectau buddsoddi mawr newydd ym Mhentywyn wedi’u cymeradwyo a'r 

gobaith oedd y byddai’r prosiectau yn Llys y Frân a Harbwr Saundersfoot wedi’u cymeradwyo cyn 
bo hir. Mae buddsoddi cyfalaf yn parhau i gael ei gefnogi. Mae  cyfnodau ymgeisio cynigion refeniw 

eraill yn 2018-19 ar agor a chaiff ymgeiswyr llwyddiannus y cam cyntaf eu gwahodd i gyflwyno 
ceisiadau llawn erbyn mis Mawrth. 
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3   Diweddariad ar Waith Marchnata Croeso Cymru 

 
Esboniodd Claire Chappell, Pennaeth Perfformiad y Brand, yn fyr, ei rôl fel arweinydd marchnata 

twristiaeth a’r themâu blynyddoedd gan greu cais cryf a chyfle i’w atgyfnerthu hyd at 2020 a thu 

hwnt.  Dywedodd: 
 fod y themâu eisoes yn dechrau gwneud gwahaniaeth a bod Cymru’n ennill enw da am  

Antur 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/welsh-economy/economic-action-plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/welsh-economy/economic-action-plan/?lang=en


 

 

 fod canllaw i Flwyddyn y Môr ar gyfer y diwydiant twristiaeth ar gael (yn ddigidol ar y Parth 

Twristiaeth) a bod yr hysbyseb (a ddarlledwyd dros y Nadolig) wedi’i thynnu oherwydd y 

ddamwain awyren fôr. Er hynny, mae amserlen ar gyfer ei hail-ddarlledu wedi’i threfnu ar 

gyfer y gwanwyn. 
 y cynhelir arddangosfa fawr yng Ngorsaf Waterloo rhwng 26 Chwefror a 11 Mawrth a fydd 

yn dathlu’n morweddau bendigedig  

 fod ymgyrch Qatar Airways yn dechrau gyda Dinbych-y-pysgod 

 
Bu rhywfaint o drafodaeth am y blynyddoedd â thema, a’r ffaith bod y themâu’n newid bob 

blwyddyn. Awgrymwyd y dylid cynnal un thema dros nifer o flynyddoedd er mwyn iddi ddod yn 

adnabyddus cyn cyflwyno thema newydd. Cytunodd CC y gallai fod rhywfaint o ailadrodd neu 
orgyffwrdd o ran  thema’r Môr a’r thema Antur ar gyfer 2020, neu gallai fod un thema sy’n cynnwys 

gorau’r tair blynedd blaenorol. Dywedodd fod Mari Stevens, Dirprwy Gyfarwyddwr Marchnata, yn 
awyddus i weithio ar lefel ranbarthol a hoffai gael cyfle i drafod hyn yng nghyfarfod nesaf y 

Fforwm.     
 

CAM GWEITHREDU: gwahodd Mari Stevens i gyfarfod nesaf y Fforwm 

 
Roddodd CC ddiweddariad i’r grŵp am gynnydd y Porth Digidol newydd a’r ymagwedd ranbarthol 

sy’n golygu y bydd y Porth yn ymgorffori’r gwefannau CroesoCymru.com, Cymru.com, a 
TradeandInvestWales.com. Cynhelir trafodaethau â rhanddeiliaid wrth i’r prosiect fynd rhagddo. 

Awgrymodd ein bod yn ystyried yr hyn y gallwn ei wneud i gyfrannu at gynnwys y De-orllewin, a’i 

wella.   
 

Bu trafodaeth am y digwyddiad a gynhaliwyd yn Sir Benfro’n ddiweddar i amlinellu’r cyfleoedd a 
gynigir gan lwybrau newydd Qatar Airlines o Faes Awyr Caerdydd. Er nad oedd y digwyddiad ar 

gyfer y diwydiant Twristiaeth yn benodol, teimlodd aelodau’r Fforwm bod angen mwy o wybodaeth. 

Cytunwyd i wahodd cynrychiolydd o Faes Awyr Caerdydd i gyfarfod nesaf y Fforwm. Cadarnhaodd 
CC y byddai cynrychiolydd o Fforwm y De-orllewin yn cael ei wahodd i lansiad swyddogol y 

llwybrau. 
 

Cam Gweithredu: gwahodd cynrychiolydd o Faes Awyr Caerdydd i gyfarfod nesaf y Fforwm i 
drafod y cyfleoedd a gynigir gan lwybrau newydd Qatar Airlines. 
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Ras Cefnfor Volvo 

 

Rhoddodd HB, Rheolwr Cyfathrebu ar gyfer Digwyddiadau, gyflwyniad am Ras Cefnfor Volvo a’i 
chefnogaeth fyd-eang, ei heffaith, a’r cyfleoedd y mae’n eu cynnig y tu allan i Gaerdydd.   

 
Cynhelir y digwyddiad hwn bob tair blynedd ac mae’n ganolbwynt Blwyddyn y Môr 2018.  Dyma’r 

tro cyntaf i’r DU gynnal y digwyddiad ers dros 10 mlynedd, a’r tro cyntaf i Gymru, cyrchfan olaf y 
cymal trawsiwerydd (gadael Newport, Rhode Island).  Bydd y cystadleuwyr yn hwylio 46,000 o 

filltiroedd morol ar draws pedwar cefnfor. Byddant yn glanio ar chwe chyfandir, ac yn ymweld â 12 

dinas yn unig. 
    

Gallai cystadleuwyr gyrraedd ar 27 neu 28 Mai ond byddant yn gadael, yn bendant, am 16:00 ar 
ddydd Sul, 10 Mehefin. Disgwylir hyd at 200,000 o ymwelwyr pan fydd y ras yn cyrraedd cymal 

Caerdydd ac mae Croeso Cymru yn gobeithio cael stondin yn y ganolfan groeso a fydd ar agor o 27 

Mai ymlaen. Gan na fydd y digwyddiad yn defnyddio plastigau untro, mae’r ras yn rhoi 
cynaliadwyedd ar agenda’r byd gan ganolbwyntio ar lygredd plastigau yn y cefnforoedd. Bydd 

morwr o Gymru, Bleddyn Môn, ar gwch o’r enw ‘Turn the Tide on Plastic’. 
 

Cewch weld gwybodaeth hynod ddiddorol am y ras ar-lein yn www.volvooceanrace.com a  

a www.volvooceanrace.com/cardiff.com lle mae cyfleoedd i ddilynwyr brwdfrydig y ras ymgysylltu 
â’r cyfryngau cymdeithasol. Pwysleisiodd HB gefnogaeth fyd-eang y ras a’r cyhoeddusrwydd a geir 

gan gynnwys sefydlu Cymru fel cyrchfan hwylio.      
 

Diolchodd HB i’r rhai a gyfrannodd i’r digwyddiad llwyddiannus sganio’r gorwel a gynhaliwyd gan yr 
Uned Digwyddiadau Mawr ym Mharc y Scarlets.     

 

 
 

 

 

https://www.volvooceanrace.com/en/home.html
https://www.volvooceanrace.com/en/ports/cardiff.html


 

 

 

5  Diweddariad a thrafodaeth am y Gweithlu a Sgiliau  

 
Esboniodd JL o Bartneriaeth Ranbarthol Dysgu a Sgiliau bod yr aelodau’n cydweithio ag amrywiaeth 

o gyflogwyr ar draws saith Grŵp Clwstwr Diwydiant i ganfod y prif broblemau o ran sgiliau yn y 
rhanbarth ac i gasglu Gwybodaeth am y Farchnad Lafur i’w defnyddio mewn cysylltiad â’r Cynllun 

Cyflogaeth a Sgiliau nesaf sy’n cael ei ysgrifennu gan y Bartneriaeth ar ran Llywodraeth Cymru. 

Mae’r data’n cael eu casglu drwy gyfweliadau wyneb yn wyneb, Fforymau Grwpiau Clwstwr a thrwy 
holiadur ar-lein. Anogwyd holl aelodau’r fforymau twristiaeth i lenwi’r holiadur ac anfon yr 

wybodaeth amdano i’r aelodaeth ehangach er mwyn sicrhau y caiff llais y diwydiant ei gynnwys yng 
Nghynllun Cyflogaeth a Sgiliau 2018. 

 

 
Rhoddodd LG, cadeirydd grŵp Clwstwr Twristiaeth, Hamdden a Manwerthu, gyflwyniad manwl gan 

gyfeirio at y blaenoriaethau a nodir ar gyfer y sector yng Nghynllun Cyflogaeth a Sgiliau 2017 ac, 
yn benodol, at y prif feysydd lle'r oedd anawsterau recriwtio ar gyfer swyddi. Rhoddodd fanylion 

rhai o’r prif faterion gan gynnwys pobl ifanc nad ydynt yn barod ar gyfer gwaith, delwedd wael o’r 
sector, diffyg cyfleoedd hyfforddiant i’r sector yn y colegau lleol, a’r argymhelliad i sefydlu 

cyfleuster hyfforddi yn y Gorllewin i gefnogi’r diwydiant. Amlinellodd Lucy hefyd y gwaith a wnaed 

ag ysgolion lleol i godi proffil y cyfleoedd sydd ar gael yn y sector a rhoi cyfleodd am brofiadau 
gwaith yn Bluestone a busnesau twristiaeth eraill yn y rhanbarth. Fe wnaeth Lucy annog aelodau’r 

Fforwm i gymryd rhan yn y broses i sicrhau bod arian ar gael ar gyfer datblygu’r sgiliau iawn i’r 
diwydiant yn y De-orllewin. 

 

CAMAU GWEITHREDU: anfon ymlaen y ddolen i’r holiadur (ar agor nawr hyd at fis Mehefin). 
                                      anfon ymlaen y ddolen i Gyfnewidfa Addysg Busnes a’r Sgwrs Fawr am  

                                      Letygarwch 
                                      mae copi o’r cyflwyniad ar gael ar gais 

   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

JL / LG / VW 

 
6  Diweddariadau Rhanbarthol y cymdeithasau twristiaeth 

 
Andrew Campbell: Twristiaeth Sir Benfro 

Mae’r Gymdeithas yn parhau i gynnal rhaglen ddigwyddiadau lwyddiannus. Y dyddiad cau i enwebu 

ar gyfer gwobrau yw dydd Llun, a chynhelir y digwyddiad gwobrwyo ddydd Sadwrn, 21 Ebrill. Mae 
hwn yn ddilyniant i’r Gwobrau Cyfeillgar i Gŵn llynedd.  Mae gweithgarwch o ran Cruise Cymru’n 

gadarnhaol ac mae’n cynyddu. Mae datganiad o ddiddordeb (y cam cyntaf) wedi’i wneud am gyllid 
refeniw, ac mae Twristiaeth Sir Benfro yn cyfrannu at ddau gynnig arall am gyllid Interreg.   

Ymhelaethodd ST ar weithgarwch Cruise Cymru: Cafodd Abergwaun 32 o ymweliadau gyda 9,000 o 
deithwyr a chafodd Aberdaugleddau 9 ymweliad gyda 5,000 o deithwyr (a chriw).    

 

Cwestiynodd GE gynnydd o ran gweithgarwch DPP ar ôl y cyfarfodydd blaenorol ag aelod newydd y 
cabinet dros Dwristiaeth yn yr Awdurdod Lleol. Er na roddwyd adroddiad i Aelod y Cabinet, 

dywedodd JP bod y DPP yn mynd rhagddo’n dda a bod awyrgylch optimistaidd i weithio o’r newydd 
yn y dyfodol.  

 

Nia Ball: Cymdeithas Dwristiaeth Sir Gaerfyrddin 
Mae’r gymdeithas hefyd yn cynnal digwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio a daeth mwy na 200 o 

bobl i’r Uwchgynhadledd Twristiaeth.  Mae’n gweithio ar gam olaf y prosiect hyfforddi a sgiliau (sy’n 
dod i ben ym mis Gorffennaf) - ar y cyd â’r ddwy gymdeithas arall – ac mae dros 500 o bobl hyd 

yma wedi’u hyfforddi. Mae cynrychiolwyr yn mynychu cyfarfodydd y sector, bob un dan nawdd 

gyfarwyddwr gwahanol, sy’n fuddiol iawn. Cynhelir y seminar nesaf ar 1 Chwefror lle bydd y 
gweithgarwch ar gyfer 2018 yn cael ei arddangos, gan gynnwys Blwyddyn y Môr, Ffordd Cymru , 

Digwyddiadau Hwyl a’r prosiect Llwybrau Celtaidd.  Mae nifer yr aelodau wedi aros yr un fath ond 
mae’r gymdeithas wrthi’n ceisio denu aelodau newydd. 

 
Steven Hopkins (SH): Cyrchfan Bae Abertawe (Cynllun Rheoli Cyrchfan) 

Nodwyd bod Cathy Lewis wedi gadael ei swydd yn Nhwristiaeth Bae Abertawe. Diolchodd SH iddi 

am ei gwaith dros y Gymdeithas. Ar hyn o bryd mae 300 o aelodau. Mae’r Cynllun Rheoli Cyrchfan 
yn parhau i weithredu ac mae memorandwm cyd-ddealltwriaeth yn cael ei lunio sy’n amlinellu 

swyddogaethau a chyfrifoldebau i’r Gymdeithas a’r Cyngor. Cynhelir cynhadledd ar 15 a 16 Mai ar y 

 
 

 



 

 

cyd â’r Brifysgol, y Gymdeithas Dwristiaeth a’r Cyngor. Roedd seremoni’r Gwobrau Twristiaeth, a 

gynhaliwyd ym mis Tachwedd, yn hynod o lwyddiannus gydag 28 o gategorïau a thros 500 o 

gynrychiolwyr. Ar hyn o bryd mae’r Sir yn cymryd rhan mewn trafodaethau cadarnhaol am 
fuddsoddi i ddod â’r Skyline i Abertawe. Byddai hyn yn brif atyniad ar gyfer y ddinas a’r rhanbarth.  

Mae’r gymdeithas hefyd yn ystyried dechrau gweithio ar adeiladu’r arena arfaethedig, a hynny ym 
mis Medi. 

 

 
7 Cofnodion Blaenorol a Chamau Gweithredu 

 

Gohiriwyd yr eitemau hyn oherwydd diffyg amser  
 

 

 
8 Unrhyw Fater Arall  

 

Cafwyd trafodaeth fer am amserlen cyfarfodydd y Fforwm yn y dyfodol. Awgrymwyd alinio 
cyfarfodydd â phrif benderfyniadau neu ymgysylltiadau - efallai na fyddai hynny’n ymarferol gan 

fod yr amserlen yn aml yn anhysbys neu’n fyr. Fel y cytunwyd, cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Mai 
(nid mis Mehefin). 

 

Cyfeiriodd NB at fanylion prosiect Mentro’n Gall Cymru, a anfonwyd at yr aelodau yr wythnos 
ddiwethaf. Ychwanegodd PR fod y prosiectau’n canolbwyntio ar ddiogelwch yn yr awyr agored drwy 

roi gwybodaeth gall a diogel. Mae’n hyderus y bydd y neges yn cael ei lledaenu drwy gydol taith y 
cwsmer, i greu profiadau gwell i gwsmeriaid. Mae’r cyflwyniad eisoes wedi’i rannu ac mae PR yn 

awyddus i gynnwys y diwydiant - cynigiodd wneud mwy o gyflwyniadau yn ôl y cyfle. 
 

Sylwer: Ni chyflwynwyd yr eitem Strategaethau ar gyfer Toiledau Lleol - Dogfen 

ymgynghori ar ganllawiau statudol i Awdurdodau Lleol  oherwydd diffyg amser. Mae’n cael 
ei chynnwys i’ch sylw ac i’w hanfon i’ch rhanddeiliaid a phrif gysylltiadau. Cewch weld y ddogfen 

ymgynghori a’r papurau ategol yma:<https://consultations.gov.wales/consultations/local-toilets-

strategies-statutory-guidance-local-authorities>. Bydd y cyfnod ymgynghori ar y canllawiau statudol 

drafft yn dod i ben ar 4 Ebrill 2018. 

 
Sylwer: Bydd Wythnos Twristiaeth Cymru’n dechrau ar 14 Mai. Diwrnod y Faner Las yw 17 Mai 

 

 

 
Dyddiad y cyfarfod nesaf:  bore dydd Iau, 3 Mai 2018 (y lleoliad a’r amserlen i’w cadarnhau) 
 

 

 


