
Croeso Cymru 
Fforwm Rhanbarthol De-orllewin Cymru 

 
Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Iau, 3 Mai 2018 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 
Yn bresennol 
George Reid (GR)  Cymdeithas Dwristiaeth Sir Gaerfyrddin 

Jacqui Davies (JDa)  Clydey Cottages 
Vicky Martin (VM)*  Dŵr Cymru 

Tim Brace (TB)   FBM Holidays a Chymdeithas Dwristiaeth Sir Benfro 
Zoe Wright(ZW)   Pennaeth Marchnata, Folly Farm 

Nic Beggs (NB)   Rheolwr Cyffredinol, Bay Leisure Ltd, LC, Abertawe 

Clare Stowell (CS)*  Glannau Aberdaugleddau / Milford Waterfront 
Huw Francis (HF)*  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Emily Beaumont (EB)* Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
Paul Stone (PS)   Parc Oakwood  

James Parkin (JP) Cyfarwyddwr Cyflenwi a Darganfod, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir 

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

Stephen Crocker (SC)  Twristiaeth Bae Abertawe 
Adam Smith (AS)  Village Hotel Club 

Gina Gavigan (GG)  Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru 

Alan Turner (AT)  Cyngor Sir Penfro  
Sarah Owen (SO)  Cyngor Sir Caerfyrddin  

Tonia Thomas (TT)  Cyngor Abertawe 
Sarah Fowler (SF)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

 
Philip Abraham (PA)  Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol 

Jane Donald (JD)  Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol 

Rob Holt (RH)   Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Twristiaeth a Digwyddiadau Pwysig 
Mari Stevens (MS)  Dirprwy Gyfarwyddwr Marchnata, Croeso Cymru 

Peter Francombe (PF)  Rheolwr Cymorth Diwydiant Twristiaeth, Croeso Cymru 
 

Ymddiheuriadau 

Glenn Hewer   Bluestone Resorts Ltd 
Nia Ball    Cymdeithas Dwristiaeth Sir Gaerfyrddin 

Sue Thomas   Llywodraeth Cymru, Croeso Cymru 
Kevin Davies   Gwesty’r Emlyn  

Hannah Worrall   Parc Oakwood 
Jane Lewis   Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol 

Nigel Morgan   Prifysgol Abertawe 

Mark Bulson   Scamperholidays Ltd 
Neil Kedward   The Grove and Seren Collection 

Andrew Campbell  
Paul Renfro   WATO / POCG 

Martin White   Cyngor Sir Penfro 

Huw Parsons   Cyngor Sir Caerfyrddin 
Deina Hockenhull  Cyngor Sir Caerfyrddin 

Karleigh Davies   Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
Gerwyn Evans   Pennaeth Datblygu Rhaglen, Croeso Cymru 

 

 

 

1  Croeso’r Cadeirydd 
 

Croesawodd NB gynrychiolwyr newydd a rhoddodd gyflwyniad byr ar ffurf y cyfarfod, gan gynnwys 

diwygiad i’r agenda gyda Rob Holt, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Twristiaeth a Digwyddiadau 
Pwysig i drafod eitem 2. 

o Cyflwyniad cryno i’r cynrychiolwyr newydd ar y Fforwm fel y nodir uchod* 
o Llongyfarchodd NB bawb a gymerodd ran yn y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol a’r rhai a 

 

 
 

 



oedd ar y rhestr/enillwyr. Roedd yn ddigwyddiad cadarnhaol iawn a diolchodd Croeso Cymru 
am arwain ar hyn. 

o Newyddion cyffrous oedd gweld Qatar Airways yn lansio’r wythnos hon. 

 

 

2  Y diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol  

 

Briffiodd Rob Holt y grŵp ar: 
 Hediad gyntaf a lansiad swyddogol Qatar Airways i Gaerdydd (h.y. mae cynrychiolydd wedi 

cytuno i drafod cyfleoedd yn y cyfarfod nesaf). 

 llwyddiant y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol a llongyfarchiadau i enillwyr y 4 categori yn y 

De-orllewin 
 Uwchgynhadledd Twristiaeth arfaethedig 2019 

 cyfarfod llwyddiannus y Cadeiryddion gyda’r Arglwydd Elis Thomas a arweiniodd at 3 dull 

rhanbarthol o ddelio â thwristiaeth (yn hytrach na’r 4 mewn sectorau eraill yn y Cynllun 

Gweithredu ar yr Economi) 

 y gwaith parhaus ar y Cynllun Datblygu Economaidd a phenodiad y x3 Chyfarwyddwr 
Rhanbarthol gyda Rhodri Griffiths yn cael ei benodi ar gyfer y Canolbarth a’r Gorllewin – am 

feithrin cysylltiadau, gwahodd i gyfarfod yn y dyfodol 

 y Baromedr Busnes – y Pasg – a’r newid i ddechrau casglu ystadegau bob chwarter 

 penodi Heledd Williams yn Bennaeth Digwyddiadau Busnes 

 y sefyllfa o ran cyllid a’r cylch TAIS newydd (tan 25 Mai) 

 y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r ymgynghoriad sydd newydd ei gyhoeddi 

 
Cam Gweithredu: gwahodd cynrychiolydd o Faes Awyr Caerdydd 

 
Cam Gweithredu: gwahodd Rhodri Griffiths, Cyfarwyddwr y Canolbarth a’r Gorllewin i gyfarfod yn y 

dyfodol 

 
Cam Gweithredu: gwahodd Pennaeth Digwyddiadau Busnes 

 
Cam Gweithredu: dolen i’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (ynghlwm) 
 

https://beta.llyw.cymru/fframwaith-datblygu-cenedlaethol-y-prif-faterion-opsiynau-ar-opsiwn-a-
ffefrir  
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3  Ymddiriedolaeth y Tywysog – Datblygu sgiliau a phartneriaethau sy’n gweithio 

 
Cyflwynodd Nic Beggs Philip Jones (PJ), Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru.   

 
Rhoddodd PJ friff er gwybodaeth ar hanes a rôl yr Ymddiriedolaeth. Eu ffocws ar roi cyfle i bobl ifanc 

agored i niwed ffynnu a’u cefnogi i feithrin sgiliau a magu hyder. Y cyfleoedd o ‘safbwynt busnes’, 

gan gynnwys llenwi swyddi gyda phrentisiaid a hyfforddeion brwd, dawnus a chryf eu cymhelliant. 
 

Cynigir 8 rhaglen drwy 6 uned yn y DU ac maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth ag addysgwyr a 
chyflogwyr i wireddu eu gweledigaeth 5 mlynedd i helpu 6000 o bobl ifanc i gael eu bywydau mewn 

trefn, i fyw, dysgu ac ennill arian. Maen nhw’n cadw mewn cysylltiad â sefydliadau, gan gynnwys 
cymdeithasau tai a’r gwasanaeth prawf, colegau, gwasanaethau iwnifform, cyflogwyr sy’n darparu 

cyrsiau cyflogadwyedd sector penodol a sefydliadau chwaraeon i ddarparu cymorth ymarferol ac 

ariannol gan helpu i feithrin hunanhyder a sgiliau ar gyfer gwaith. 
 

Awgrymodd fod busnesau a sefydliadau yn ystyried gweithio mewn partneriaeth a disgrifiodd 
fanteision gweithio gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog a gofynnodd am i’w fanylion gael eu rhannu 

fel bod aelodau’n gallu cysylltu. 

 
Cam Gweithredu: anfon manylion PJ at Aelodau’r Fforwm 
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https://beta.llyw.cymru/fframwaith-datblygu-cenedlaethol-y-prif-faterion-opsiynau-ar-opsiwn-a-ffefrir
https://beta.llyw.cymru/fframwaith-datblygu-cenedlaethol-y-prif-faterion-opsiynau-ar-opsiwn-a-ffefrir


 
4  Diweddariadau am y Gwobrau Twristiaeth Rhanbarthol 

 

Disgrifiodd Tim Brace weithgarwch Twristiaeth Sir Benfro fel a ganlyn:  
o wedi cynnal Gwobrau Twristiaeth llwyddiannus iawn 

o y frwydr barhaus i gynyddu’r aelodaeth, yn enwedig o ystyried adnoddau staff 
o yr ymgyrch farchnata ychwanegol barhaus tuag at y cyfryngau cymdeithasol yn bennaf 

o lansio Gwobrau Croesawu Cŵn yn y dyfodol 
o y sylwadau bod llai o ymwelwyr yn ystod y Pasg gydag archebion ar gyfer y dyfodol ddim 

cystal â’r blynyddoedd blaenorol – gyda hon yn ymddangos yn duedd barhaus 

o eu pecynnau hyfforddi parhaus (gan gynnwys y rhai mewn cydweithrediad â Gwobrau 
Twristiaeth rhanbarthol eraill) 

o cynnig Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth, Twristiaeth Sir Benfro, a’r gwaith sy’n cael ei 
wneud mewn perthynas â’r cais hwnnw 

o symud cyfarfodydd Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro ymlaen (gyda chynllun drafft o 2019 

ymlaen bron â chyrraedd y cyfnod ymgynghori) a’r 
o dyhead parhaus i Saundersfoot gyflawni statws Cyrchfan Croesawu’r Byd 

 
Trafododd Stephen Crocker, yn cynrychioli Twristiaeth Bae Abertawe, fel y crybwyllwyd gan TB, y 

cynigion hyfforddiant parhaus yn rhanbarthol ac yn eu canolfan yn y Gŵyr, y cyrsiau hyfforddiant 
Gower Ambassador a’r ymdrech barhaus i fodloni disgwyliadau aelodau heb lawer o adnoddau – gan 

ailadrodd y problemau sy’n wynebu Cymdeithasau eraill. 

 
Eglurodd George Reid, ar ran Cymdeithas Twristiaeth Sir Gaerfyrddin: 

o penodiad 5 Cyfarwyddwr gwirfoddol, newydd 
o y gwelliannau i wefan Visit Carmarthenshire 

o ymgyrch denu aelodaeth gyda 15 aelod newydd ers dechrau’r flwyddyn 

o y gwaith wrth nesáu at y Gwobrau (Mehefin) a’r 580 sy’n cystadlu gyda 50 yn y rownd 
derfynol mewn 15 categori (annog busnesau i i roi cynnig arni gydag arweinwyr aelodaeth 

‘croesawgar’) 
o datblygiad parhaus y cynnig Hwyl a lansio’r cynllun yn y Gwobrau 

o y gamp sylweddol o fod wedi hyfforddi 134 Llysgennad dros y blynyddoedd diwethaf 

o a’r frwydr barhaus i sicrhau cynaliadwyedd - eto - gyda’r un materion â’r ddwy Wobr 
Twristiaeth ranbarthol arall. 

 

 
 

 

 

 
5  Cyllido ‘ffordd newydd o weithio’ 

 
Rhoddodd Stephen Crocker (SC) gyflwyniad cryno yn amlinellu’r materion y credai a oedd yn wynebu 

Cymdeithasau Twristiaeth ar hyn o bryd a’r cyfleoedd i gyflawni cynaliadwyedd wrth symud ymlaen. 
Dyma’r pwyntiau allweddol a godwyd 

 

1) Roedd y diwydiant yn profi pwysau ariannol mewn marchnad lle’r oedd cystadleuaeth fyd-
eang ac roedd hyn yn cael ei adlewyrchu yn nifer aelodau ac incwm Cymdeithasau 

Twristiaeth 
2) Mae Twristiaeth Bae Abertawe yn adolygu’r gwasanaethau y mae’n eu darparu i aelodau i 

weld a yw’n ‘addas ar gyfer y diben’ ac er mwyn meithrin model busnes cynaliadwy wrth 

symud ymlaen. Mae hyn yn cynnwys cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Chyngor 
Abertawe er mwyn sicrhau nad oes gwaith yn cael ei wneud ddwywaith 

3) Nid oedd gwneud cais am brosiectau nad ydynt yn rhan o fusnes craidd Cymdeithasau 
Twristiaeth er mwyn cael cyllid yn gynaliadwy 

4) A oedd gofyniad am waith rhanbarthol ffurfiol i leihau costau ‘ystafell gefn’? 
5) A oes angen i Gymdeithasau Twristiaeth fod yn gyrff lobïo cadarn i barhau’n berthnasol? 

6) A ddylai Cymdeithasau Twristiaeth ddarparu swyddogaeth Canolfannau Croeso? 

7) Y posibilrwydd y gallai’r Fforwm ddarparu arweiniad o ran cyfeiriad yn y dyfodol 
 

Roedd llawer o drafodaethau yn cynnwys: sut i weithio’n agosach ac a oes dadl dros weithio fel 
rhanbarth, ffyrdd o godi arian, y ffordd orau o gadw mewn cysylltiad â’r llywodraeth a chreu 

blaengynllun fel grŵp ac nid unigolion. Edrych ar fodelau busnes eraill sy’n gweithio mewn mannau 

eraill (hyd yn oed y rhai o fewn Cymru, h.y. NWT a MWT). A allai edrych ar y broses BID weithio’n  
effeithiol, a ddylid talu ‘tâl ar gadw’ am swyddogaethau penodol, h.y. cyfathrebu a chael adborth gan 

y diwydiant a’r ffaith y byddai creu a chynnal cysylltiadau â’r ALl a’r DMP yn hollbwysig - y byddai’r 

 

   



Cymdeithasau Twristiaeth, Awdurdodau Lleol a’r Parciau Cenedlaethol yn gweithio’n iawn ac yn 
effeithiol gyda’i gilydd ac yn ffynhonnell rymus yn enwedig pe bai ffiniau gwleidyddol yn cael eu 

cuddio tra’n cadw’r gwaith o farchnata cyrchfannau. 

   

 

6 Blynedd o Ddarganfod a’r Porth Digidol 
 

Eglurodd Mari Stevens (MS) y ffordd arfaethedig ymlaen ar gyfer Blwyddyn Darganfod tra’n 

cydnabod bod y gwaith yn canolbwyntio ar x2 gam yr ymgyrch farchnata sydd eto i ddod ar gyfer 
Blwyddyn y Môr a’r hyn a ddysgwyd yn y blynyddoedd thematig blaenorol – sef efallai eu bod wedi 

bod yn rhy wahanol i’w gilydd i annog gwaddol go iawn a chynaliadwyedd, ond maent wedi symbylu 
gweithio mewn partneriaeth a denu sylw’r wasg. 

 

Pwysleisiodd y bydd y gobeithion ar gyfer Blwyddyn Darganfod yn cynnwys y 3 brif neges, sef antur, 
diwylliant a thirwedd gan ddefnyddio’r thema i roi ffocws ar weithgarwch. Canolbwyntiodd ar: y 

newid mewn canfyddiadau, y newid agwedd i gydnabod pwysigrwydd y cyfryngau cymdeithasol, yr 
angen i feithrin cynnyrch, profiadau a gwyliau cymryd rhan sy’n unigryw ac yn cyfoethogi hefyd 

(disgwyl a chydnabod manteision lles fwyfwy), cysylltu camau gweithredu â chyrchfannau, 
rhanbarthau a Ffordd Cymru. Awgrymodd y byddai’n siarad yn uniongyrchol â phartneriaid drwy 

ymgysylltu â rhanddeiliaid o bosibl neu drwy gynnal Sioe Deithiol yn yr Hydref. 

 
Roedd sylwadau’r fforwm yn cynnwys: defnyddio Llwybr Arfordir Cymru yn fwy effeithiol fel cynnyrch 

allweddol, gan ganolbwyntio ar farchnata ‘awyr agored’ yn y Gwanwyn nid yr Hydref a chanolbwyntio 
ar yr elfennau lles. Hefyd y pryder nad yw Brand Cymru yn cael ei weld yn y rhanbarth a’r farchnad 

leol, h.y. mae rhywfaint o ddiffyg cyswllt rhwng gweithredwyr a defnyddwyr. 

 
Aeth MS ymlaen i friffio’r Fforwm ar y Porth Digidol newydd sy’n gweld portffolio o safleoedd yn dod 

at ei gilydd ar ôl rhoi ail-bwrpas i’r cynnwys gwell sy’n cael ei gyhoeddi ar bob elfen. Mae’r gwaith a’r 
cynnwys sy’n cael ei reoli dros yr haf a’r ymdrech i gael cynnwys rhyngweithiol, h.y. law yn llaw â 

chylchgronau penwythnos ac eitemau gan gyfranogwyr, h.y. canllawiau o fewn y cylchgronau a safle 
beta yn fyw yn 2019. 

 

Trafododd awgrymiadau’n gryno ar sut y gallai’r diwydiant gyfrannu at y gwaith i ailddatblygu 
cynnwys drwy gynllunwyr cynnwys rhanbarthol, h.y. cyswllt un unigolyn - eto - eitem bosibl ar gyfer 

gweithdai bach neu drafodaeth yn Sioe Deithiol yr Hydref. 
 

CAM GWEITHREDU:  Cyflwyniadau i fod ar gael ar gais 
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7  Unrhyw Fater Arall (gan gynnwys Cofnodion a Chamau Gweithredu blaenorol 

 
Ystyriwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir, a bod y camau gweithredu wedi’u cyflawni 

heblaw am un – sef gwahodd y Gweinidog. Awgrymodd NB nad yw dyddiad y Fforwm nesaf wedi’i 
gadarnhau eto ond y gellid cynnig dyddiadau amrywiol ddiwedd Medi / dechrau Hydref i’w hystyried 

yn nyddiadur y Gweinidog. 
 

Nodwyd bod y cynrychiolydd o Faes Awyr Caerdydd (nad oedd yn gallu mynychu’r cyfarfod hwn) 

wedi cytuno i roi cyflwyniad yn y nesaf – angen mynd i’r afael â hyn. 
 

Rhoddodd NB sylw i sylwadau a phryderon gan Jane Lewis, RLP, nad oedd llawer o ryngweithio wedi 
bod gyda’r arolwg sgiliau yn y rhanbarth, ar ôl y Fforwm diwethaf lle’r oedd sgiliau wedi bod yn bwnc 

a ysgogodd deimladau cryfion ac a gafodd ei drafod yn fanwl - dim ond 13 gweithredwr oedd wedi 

cwblhau. Cytunodd i anfon y ddolen ymlaen eto ac ail-bwysleisiodd bwysigrwydd y diwydiant yn 
cyflwyno sylwadau i’r llywodraeth mewn perthynas â’r agenda sgiliau. 

 
Roedd eitemau eraill a godwyd yn cynnwys: 

Llongyfarchiadau i Arfordir Penfro am ennill gwobr Cyrchfan y Flwyddyn Countryfile. 
Digwyddiad i’w gynnal yng Nghastell-nedd Port Talbot yn canolbwyntio ar ail-fabwysiadu’r 

swyddogaeth dwristiaeth a’r deddfwriaethau ‘pecynnu’ i gael eu hatgyfnerthu ym mis Gorffennaf o 

bosibl. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
Cam Gweithredu: mynd ati i wahodd y Gweinidog i’r cyfarfod nesaf 

 

 
Cam Gweithredu: gwahodd Maes Awyr Caerdydd i roi cyflwyniad 

 
 

 
Cam Gweithredu: ailddosbarthu dolen yr Ymgynghoriad ar Sgiliau (cyflawnwyd, 4 Mai) 
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NB 

 
Dyddiad y cyfarfod nesaf: i’w benderfynu (Medi/Hydref) 

 
Dyddiad pwysig i’r dyddiadur i bawb sy’n rhan o’r diwydiant twristiaeth yn y rhanbarth – 13 Medi Sioe Deithiol 

Diwydiant Croeso Cymru, lleoliad Folly Farm 


