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Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol y De-ddwyrain 

27 Mehefin 2019 

Gwesty'r Angel, Y Fenni 

Yn bresennol:  

Enw 
 

Yn cynrychioli 

Philippa George PG Heritage Tourism & Events Ltd (Cadeirydd) 

Lynne Richards LR Cyngor Dinas Casnewydd 

Julian Hitchcock JH Gwesty Town & Country 

Kerry Jennings KJ Gwesty Parkway 

Sarah Higgs SH Gwesty Parkway 

Alyson Tippings AT Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent   

Nia Hollins NH Cyngor Bro Morgannwg  

Jo Nugent JN Gwesty'r Angel, Y Fenni 

Nikki Gronow NG Seidr Gwynt-y-Ddraig 

Stephen Leeke SL Vale Resort / Gwestywyr Caerdydd 

Paul Williams PW Celtic Manor   

Steven Davies SD Cwmni Wisgi Penderyn  

Kevin Hire KH Cwrs Rasio Cas-gwent 

Vicky Jones VJ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Phil Sykes PS Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin  

Nicola Edwards NE Cyngor Sir Fynwy 

Kate Clark KC Dirprwy Gyfarwyddwr, Diwylliant, Chwaraeon a 
Thwristiaeth  

Paul Hudson  PH Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerphily  

Karen Matthews KM Gwestywyr Caerdydd 

Nicole Landsdown NL Gwesty Neuadd Llechwen 

Ian Christopher IC Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  

Paul Rees PR Coleg y Cymoedd  

Mary Rogers MR Profiad y Bathdy Brenhinol 

Lucy Von Weber LvW Pennaeth Marchnata, Croeso Cymru 

Gerwyn Evans GE Pennaeth Datblygu Twristiaeth, Croeso Cymru 

Peter Francombe PF Rheolwr Cefnogi’r Diwydiant Twristiaeth, Croeso 
Cymru 

Rob Holt RH Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Twristiaeth, Croeso 
Cymru 

Louisa Giles LG Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol, Croeso Cymru 

Catrin Taylor CT Amgueddfa Cymru 

Claire Hamer CH Amgueddfa Cymru 

Rachel Morris RM Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Paul Donovan PD Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau Cymru 

Jo Starkey JS Ymchwil Twristiaeth, Croeso Cymru 

Jon Munro JM Marchnata Digidol, Croeso Cymru 



 
 

Dr Sheena Carlisle SC Prifysgol Fetropolitan Caerdydd  

Heini Jones HJ Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 

Cellan Michael  CM RSPB 

 
Ymddiheuriadau 

Ieuan Sherwood Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  

Phil Chappell Cyngor Bro Morgannwg 

Cerys Davey Canolfan Gynadledda Genedlaethol Cymru  

Francesca Bowen Severn Hills Hideaway 

Rachel Allen Rock UK Summit Centre 

Gaynor Thomas  Croeso i Gaerdydd / Cyfarfod yng Nhaerdydd  

Nia Elias Canolfan Mileniwm Cymru 

Ryan Barry Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

 

 
Croeso a Chyflwyniadau  
 
Croesawodd y Cadeirydd (PG) yr aelodau i'r cyfarfod a diolchodd i 
Westy'r Angel am gael cynnal y cyfarfod yno. 
 
Cofnodion a Chamau Gweithredu: Cytunwyd ar y cofnodion a 
thrafodwyd y camau gweithredu. 
 
Camau gweithredu a gariwyd ymlaen: Mae'r diweddariad gan Gyngor 
Merthyr ar y Cynllun Buddsoddi mewn Cyrchfannau wedi cael ei ohirio 
unwaith eto a bydd y cam gweithredu hwn yn cael ei gario ymlaen i'r 
cyfarfod nesaf. Mae Kellie Beirne, y Fargen Ddinesig, yn gobeithio dod 
i'r cyfarfod nesaf, gan ddibynnu ar yr ymrwymiadau yn ei dyddiadur. 
 
Mae Tŵr y Felin yn ystyried dod i'n cyfarfod ym mis Medi i roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf am fynd i sioeau masnach. 
 
Bydd rhestr o ddisgrifiadau o brosiectau yn y De-ddwyrain sydd wedi 
cael cymorth o'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) / Y 
Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) yn cael ei dosbarthu unwaith 
y bydd y Llythyrau Cynnig wedi'u cwblhau. 
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Diweddariad Rhanbarthol gan Croeso Cymru, Gerwyn Evans 
 
Rhoddodd GE yr wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am flaenoriaethau 
Croeso Cymru ar gyfer twristiaeth. Roedd 360 o ymatebion wedi dod i 
law i'r arolwg '10 Cwestiwn'. Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd 
gyda rhanddeiliaid mewnol mewn adrannau fel yr Adran Drafnidiaeth.  
 
Bydd Croeso Cymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr 
ymgynghoriad yng nghyfarfod y Fforwm ym mis Medi, a rhagwelir y bydd 
Cynllun Gweithredu drafft ar gael erbyn diwedd mis Hydref. 
 

 



 
 

Mae datblygiadau ym maes buddsoddi yn dal i fynd rhagddynt yn y 
rhanbarth. Mae modd bellach gyflwyno ymholiadau am gyllid o’r Gronfa 
Newydd Buddsoddi mewn Twristiaeth (WTIF). 
https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/cyllid 
 
Dywedodd RH wrth yr aelodau y byddai Bargen y DU ar gyfer y Sector 
Twristiaeth yn cael ei chyhoeddi yn y man. Ers y cyhoeddiad, mae 
Croeso Cymru wedi croesawu'r Fargen mewn egwyddor oherwydd ei 
bod yn sicrhau proffil uwch i dwristiaeth ac oherwydd y gallai arwain at 
ragor o gymorth i dwristiaeth oddi wrth Lywodraeth y DU. Wedi dweud 
hynny, mae angen bellach wneud rhagor o waith ar fanylion y Fargen ac 
ar sut, o gofio bod twristiaeth yn gyfrifoldeb sydd wedi'i ddatganoli, y 
mae'r Fargen yn berthnasol i'r Cenhedloedd Datganoledig. 
 
Diweddariad am Farchnata gan Croeso Cymru, Lucy Von Weber a 
Jon Munro 
 

- Bydd Croeso Cymru yn mynd ati'n fuan i lansio tudalen 
gynhyrchion newydd ac i ddiweddaru'r cyfleuster chwilio am 
gynhyrchion. 

- Dylai busnesau roi'r offeryn newydd sy'n rhestru cynhyrchion ar 
waith a'i ddefnyddio i ddarparu rhagor o wybodaeth  – gan 
gynnwys gwell delweddau a fideos, y cyfryngau cymdeithasol a 
dolenni archebu. 

- Rydym yn gobeithio cynnig cymorth i fusnesau sydd am ddarparu 
eu manylion yn Gymraeg – o'r hydref ymlaen, gobeithio.  

- Mae rhagor o wybodaeth i'w gweld yma: 
www.visitwales.com/working-with-us 

 
Cynghorodd LvW y partneriaid i gael cip ar y cymorth sydd ar gael oddi 
wrth Cymraeg ym Myd Busnes ar gyfieithu i'r Gymraeg, yn ogystal â 
chofrestru i gael Cylchlythyr CC ar gyfer aelodau newydd.  
 

Amgueddfa Cymru – cyflwyniad am brosiect RTEF  
 
Rhoddodd CT a CH gyflwyniad i'r aelodau am y prosiectau Deinosoriaid 
yn Dianc a Kizuna a oedd wedi cael cymorth drwy Gronfa Ymgysylltu 
Twristiaeth Ranbarthol Croeso Cymru yn 2017/19 a 2018/19.   
 

 
 
 
 

 
Ymchwil a Chip ar Ystadegau Twristiaeth Croeso Cymru, Jo 
Starkey, CC 
 
Rhoddodd JS gyflwyniad i'r aelodau ar Ystadegau Twristiaeth Cymru ar 
gyfer mis Mehefin 2019:  
https://www.youtube.com/watch?v=tSFzKVSli9k&feature=youtu.be 
 
Gofynnodd JS i'r aelodau roi gwybod i'r tîm pa ddata a fyddai'n 
ddefnyddiol, lle mae bylchau o ran data, a sut y gall y tîm helpu. Mae am 

 
 
 
 
 
 

https://businesswales.gov.wales/tourism/finance#guides-tabs--1
https://www.visitwales.com/working-with-us
https://cymraeg.gov.wales/business/business/swyddogion/?lang=en
https://www.visitwales.com/info/newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=tSFzKVSli9k&feature=youtu.be


 
 

hoelio fwy o sylw ar anghenion y diwydiant yn y dyfodol ac mae ganddo 
ddiddordeb bob amser mewn cael adborth ar sut y mae'n llwyddo i 
wneud hynny.   
tourismresearch@llyw.cymru  
 

Ymchwil i'r Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf 
 
Rhoddodd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd gyflwyniad ar ganlyniadau 
allweddol yr arolwg ar ddiwallu anghenion o ran sgiliau a 
chynaliadwyedd yng Nghymru:  

o lefel y medrusrwydd ar hyn o bryd o ran sgiliau digidol, 
amgylcheddol a chymdeithasol 

o nodi'r bylchau cysylltiedig o ran medrusrwydd yn y sector 
twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru yn y dyfodol  

 

 
 
 

Profiad y Bathdy Brenhinol, adborth o Sioeau Masnach 
 
Rhoddodd MR yr wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am y llwyddiant a 
gafwyd dros y flwyddyn ddiwethaf wrth fynd ar y cyd â'u partneriaid  i 
sioeau masnach a drefnwyd gan CC. Mae'r busnes wedi gweld cynnydd 
o 34% yn yr archebion a wneir yn uniongyrchol drwy atgyfeiriadau mewn 
sioeau masnach ar gyfer ei daith diwrnod, Mint, Mine and Vine: 
https://www.mintmineandvine.co/uk/ 
 
Mae'r Bathdy Brenhinol wedi cynnig ymweliad i'w bartneriaid er mwyn 
iddynt gael ymgyfarwyddo â'i safle.  
 

 
 
 

UNRHYW FUSNES ARALL / Sylwadau i gloi 
 
Gofynnodd GE i'r aelodau o amgylch y bwrdd roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am berfformiad. At ei gilydd, roedd yr adborth a gafwyd 
oddi wrth y diwydiant yn gadarnhaol, gyda llawer o'r aelodau'n dweud 
iddynt gael mwy o archebion a bod y chwarter diwethaf wedi bod yn un 
da.    
 
Oherwydd amserlenni a chyfyngiadau ar y gyllideb, mae grŵp llywio 
Gwobrau'r De-ddwyrain wedi cytuno mai ymarfer ar bapur fyddai'r 
gwobrau cychwynnol, ac y byddai gwaith cyhoeddusrwydd yn cael ei 
wneud a ffotograffau'n cael eu tynnu mewn cinio i ddathlu llwyddiant y 
rheini a fyddai’n dod i’r brig.     
 
Pwysleisiodd y Cadeirydd unwaith eto fod ar y Fforwm angen rhagor o 
gynrychiolwyr o blith y diwydiant. Roedd angen hefyd i'r aelodau ddod i 
gyfarfodydd yn rheolaidd, cymryd rhan ynddynt ac awgrymu eitemau ar 
gyfer yr agenda. Bwriedir rhoi gwybod i'r aelodau os nad ydynt wedi bod 
yn y ddau gyfarfod diwethaf y byddant yn cael eu tynnu o'r rhestr 
aelodau er mwyn gwneud lle i aelodau newydd wrth i'r Fforwm symud yn 
ei flaen i gyfnod mwy llwyddiannus.  
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Dyddiad y cyfarfod nesaf:  27 Medi –  Gwesty Neuadd Llechwen, 
9.30am 

 

 


