
 
 

CROESO CYMRU  
 

Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru  

21 Chwefror 2019 

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd 

Yn bresennol:  
 

Enw 
 

Cynrychioli  

Philippa George PG Heritage Tourism & Events Ltd (Cadeirydd) 

Cerys Davey CD Canolfan Gonfensiynau Ryngwladol (ICC) Cymru  

Gaynor Thomas GT Visit Cardiff / Meet Cardiff 

Kerry Jennings KJ Gwesty'r Parkway  

Sarah Higgs SH Gwesty'r Parkway 

Alyson Tippings YM Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent   

Nia Hollins NH Cyngor Bro Morgannwg  

Jo Nugent JN Gwesty'r Angel, Y Fenni 

Alice Brown AB Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Stephen Leeke SL Gwesty'r Vale / Gwestywyr Caerdydd 

Paul Williams PW Celtic Manor   

Jennifer Collins  JC Celtic Manor 

Kevin Hire KH Cwrs Rasio Ceffylau Cas-gwent 

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

Nia Elias NE Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd 

Nicola Edwards NE Cyngor Sir Fynwy 

Kate Clark KC Dirprwy Gyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a 
Thwristiaeth  

Phil Lewis PL Parc Rhanbarthol y Cymoedd, Llywodraeth Cymru  

Karen Matthews KM Gwestywyr Caerdydd 

Lauren Reed LR Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  

Ian Christopher IC Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  

Paul Rees PR Coleg y Cymoedd  

Tracey Morris TM The Royal Mint Experience 

Claire Dwight CD Uwch Reolwr Marchnata, Croeso Cymru  

Gerwyn Evans GE Pennaeth Datblygu Twristiaeth, VW 

Peter Francombe PF Rheolwr Cymorth y Diwydiant Twristiaeth, VW 

Jason Thomas JT Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 

Louisa Giles LG Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol, VW  

Catrin Taylor CT Amgueddfa Cymru 

Claire Hamer CH Amgueddfa Cymru 

David Rees DR Cadw 

 
Ymddiheuriadau 

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

Bob Guy Cyngor Bro Morgannwg 



 
 

Emily Beaumont Ymddiriedolaeth Genedlaethol  

Francesca Bowen Severn Hills Hideaway 

Rachel Allen Rock UK Summit Centre 

Ken Smith  Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Kate Blewitt Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Lynne Richards Cyngor Dinas Casnewydd 

 
Croeso a Chyflwyniadau  
 
Cyflwynodd Phillipa George (PG) ei hun fel Cadeirydd newydd y 
Fforwm a hoffai i'w chadeiryddiaeth ganolbwyntio ar gynrychioli'r 
sector preifat yn well gan arwain at eglurder ar yr hyn y hoffai'r 
rhanbarth adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru a'r Dirprwy Weinidog 
arno.  
 
Nododd ei bod yn edrych ymlaen at ddod i adnabod pawb a 
chydweithio â nhw yn ystod ei chyfnod fel Cadeirydd.  
 
Cofnodion a Chamau Gweithredu: Cytunwyd ar y cofnodion a 
thrafodwyd y camau gweithredu. 
 
Camau gweithredu i'w cario ymlaen: 1, DMG i roi diweddariad i 

aelodau ar brosiectau rhanbarthol Cynllun Buddsoddi Cyrchfan yn ystod 
y cyfarfod nesaf yn dilyn cyflwyniad i Fwrdd y Fargen Ddinesig ym mis 
Mawrth.  
 
2, Kellie Beirne yw'r cyswllt newydd ar gyfer y Fargen Ddinesig a 
byddwn yn cysylltu â hi ac yn ei gwahodd i gyfarfod nesaf y Fforwm ym 
mis Mehefin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DMG 
 
 
 
CC 
 
 
 

Diweddariad Rhanbarthol Croeso Cymru, Gerwyn Evans 
 
Gwnaeth GE ddiolch i'r aelodau am gyflwyno eu Diweddariadau 
Rhanbarthol. Maent yn ddefnyddiol iawn i'r holl aelodau ac yn adnodd 
cyfathrebu allweddol i alluogi CC i gael dealltwriaeth o'r gweithgareddau 
sy'n digwydd ledled y rhanbarth.  
 
Mae Croeso Cymru ar fin lansio trafodaeth am gyfeiriad strategol 
newydd yr Uwchgynhadledd Dwristiaeth ym mis Mawrth a fydd yn 
disodli'r Strategaeth Partneriaeth ar gyfer Twf. Bydd y Fforymau yn 
parhau i weithredu fel cyfrwng allweddol i'r diwydiant rannu negeseuon â 
chynrychiolwyr cyrff masnachu a grwpiau Rheoli Cyrchfan.  
 
Caiff Uwchgynhadledd Dwristiaeth Croeso Cymru ei chynnal ar ddiwedd 
mis Mawrth a fydd yn cyd-fynd â lansio cronfeydd buddsoddi newydd ar 
y cyd â Banc Datblygu Cymru. 
 
Mae ceisiadau RTEF a TPIF yn cael eu harfarnu ar hyn o bryd. Caiff 
ymgeiswyr eu hysbysu am y digwyddiad erbyn diwedd mis Mawrth.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC 



 
 

CAM GWEITHREDU: Bydd diweddariad ar brosiectau llwyddiannus yng 

nghyfarfod nesaf y Fforwm ym mis Mehefin.  
 
Cadarnhaodd GE fod Trysorlys y DU wedi ymrwymo i ariannu prosiectau 
a gaiff eu hariannu gan yr UE ar hyn o bryd tan 2020.  
 
Rhoddodd GE wybod i'r aelodau fod yr Alban wedi dechrau cynnal 
trafodaeth i ddeddfu Treth Dwristiaeth / Ardoll Ymwelwyr, a fydd yn sicr 
o gael effaith ar y drafodaeth yng Nghymru.  
 
Mae cyfarfod wedi'i drefnu â rhanddeiliaid allweddol i drafod bargen y 
Sector Twristiaeth yn y DU ac mae PG wedi cael ei gwahodd i 
gynrychioli'r Fforwm.  
  
Diweddariad Marchnata Croeso Cymru, Claire Dwight 

 
Rhoddodd CD wybod i'r aelodau fod Lucy Von Weber wedi cael ei 
phenodi yn Bennaeth Marchnata Twristiaeth a bydd yn mynychu 
cyfarfodydd y Fforwm yn y dyfodol.  
 
Rhoddodd CD ddiweddariad i'r aelodau ar weithgareddau Dydd Gŵyl 
Dewi, gwaith Blwyddyn Darganfod a gwaith marchnata sy'n mynd 
rhagddo o hyd.  
 
Gwnaeth SL ddiolch i Claire am y diweddariad ond roedd yn poeni bod 
gormod o wybodaeth i'w phrosesu mewn cyfnod byr o amser.  
 
CAM GWEITHREDU: CD i lunio papur cryno ar farchnata ac anfon 

dolen i gofrestru ar gyfer cylchlythyr CC a chanllawiau Croeso Cymru i 
ddiwydiannau.  
 
Caiff aelodau eu hannog i hyrwyddo ymgyrchoedd marchnata CC gan 
ddefnyddio'r hashnod #gwladgwlad a'n dilyn ar y cyfryngau 
cymdeithasol.  
 
Gwnaeth yr aelodau drafod Sioeau Masnach a thynnu sylw at 
lwyddiannau Gwesty Twr y Felin yn Nhyddewi.   
 
CAM GWEITHREDU: Estyn gwahoddiad i roi cyflwyniad yng nghyfarfod 
nesaf y Fforwm.  
 
Hysbysodd The Royal Mint Experience yr aelodau am ei daith newydd 
gyda Gwinllan Llanerch ac Amgueddfa Loafol Cymru sef 'Mint, Mine & 
Vine'. Ar y cyd, maent wedi bod yn mynychu sioeau masnach ac wedi 
gweld canlyniadau cadarnhaol.  
 
CAM GWEITHREDU: Cytunodd TM i adrodd yn ôl i'r aelodau yn dilyn ei 
sioe Fasnach nesaf.  
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Gofynnodd GE i'r aelodau o'r Fforwm godi eu dwylo os oeddent wedi 
gweld y tywyslyfr Blwyddyn Darganfod i ddiwydiannau. Roedd y 
niferoedd yn gyfyngedig felly gwnaeth atgyfnerthu mai cylch gorchwyl y 
Fforwm yw rhannu gwybodaeth â'u sefydliadau.  
 
CAM GWEITHREDU: Pob aelod o'r fforwm i rannu'r wybodaeth o'r 
cyfarfod.  
  
Gweithdy Partneriaeth ar gyfer Twf – Kate Clark 
 

Nododd KC fod y gweithdai hyn yn nodi cychwyn proses a gaiff ei 
hailadrodd ym mhob cyfarfod o'r Fforwm ledled Cymru er mwyn deall 
barn y diwydiannau am y ffordd y caiff y Bartneriaeth ar gyfer Twf ei 
chynnal a ffurf y strategaeth yn y dyfodol.  
  
Trafodwyd y cwestiynau canlynol: 

 beth oedd uchafbwyntiau'r sector dros y chwe blynedd diwethaf a 
beth ddylai Cymru fod yn falch ohono?  

 ble mae Croeso Cymru a'r sector wedi gwneud y gwahaniaeth 
orau a beth oedd yr heriau mwyaf?  

 sut y mae twristiaeth yn newid a beth fydd yr heriau mwyaf dros y 
blynyddoedd nesaf yn eich barn chi?  

 Pe baech chi'n Ddirprwy Weinidog, sut y byddech yn dyrannu'r 
gyllideb?  

 
Roedd yr adborth o'r gweithdai yn cynnwys: 

 
Beth oedd llwyddiannau CC?  

 brandio - mae'r brand newydd wedi cael ei dderbyn yn dda, mae'r 
ymgyrchoedd newydd wedi bod yn gam ymlaen ac wedi uno'r 
diwydiant o ran yr hyn y mae'r brand yn ceisio ei gyflawni 

 mae'r blynyddoedd thematig wedi bod yn wych, a'r marchnata 
cydgysylltiedig 

 mae gwelededd Rhyngwladol a Chenedlaethol wedi gwella  

 gwneir pob ymdrech i ymgysylltu â phartneriaid yn y diwydiant 

 gwnaed dechrau da mewn maes digidol sy'n datblygu'n gyflym a 
rhoddir llawer o gymorth ac eglurder ar yr hyn y mae Cymru yn 
ceisio ei gyflawni a sut y gall partneriaid gyfrannu at hynny  

 arweinyddiaeth – mae CC wedi dechrau ar y gwaith a chreu 
gweledigaeth ar gyfer yr hyn rydym yn ceisio ei wneud  

 buddsoddi mewn twristiaeth – yn enwedig Cynllun Cymorth 
Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS)  

 
Beth y gallem fod wedi ei wneud yn well:  

 Cyfathrebu ac ymgysylltu  

 Helpu'r sector i ymwneud â digwyddiadau a chyfleoedd yn gynt 

 Nodi allbynnau – astudiaethau achos a manteision buddsoddi  

 Mae angen i dwristiaeth fynd y tu hwnt i letygarwch i'r sector 
ehangach  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Angen egluro rôl CC – ni all wneud popeth  

 Dealltwriaeth well o dueddiadau  

 Llysgenhadon CC gwell yn y rhanbarth – mae angen mwy o 
gymorth ar dimau rhanbarthol  

 Mae angen i'r diwydiant ymgyfarwyddo â'r cynnyrch yn well  

 Er bod busnesau mawr yn cymryd rhan, mae BBaChau yn cael 
trafferth  

 Cyllidebau yn rhy fach (amlwg mewn arddangosfeydd)  

 Dylid manteisio ar gyfleoedd gan RTEF ac ati drwy eu cysylltu â 
marchnata 

 Newyddion da yw bod y wefan yn cael ei hadnewyddu  

 Mae angen i'r strategaeth newydd ganolbwyntio mwy ar bobl a llai 
ar dirweddau – nid ydym am ailadrodd hen negeseuon  

 Mae'r sector yn adnodd i'w ddefnyddio – defnyddiwch ni!  

 Beth yw barn ymwelwyr?  
 

Heriau sydd i ddod  

 Prinder sgiliau  

 Mae'n anodd cynllunio ar gyfer yr hirdymor  

 Nid yw'r canfyddiadau o Gymru a'r rhanbarthau yn gadarnhaol 
bob amser (drud)  

 Newid ymddygiad teithio  

 Cysylltedd a thrafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, dibynnu ar 
geir, anodd teithio o gwmpas  

 Newidiadau yn dilyn Brexit  

 Cyllid a buddsoddi  

 Cystadleuaeth â lleoliadau domestig yn y DU  

 Cenedlaethau newydd  

 Busnesau ffordd o fyw – a oes ganddynt y gallu a'r uchelgais?  

 Strydoedd mawr sy'n newid – mae pobl am gael profiadau siopa 
cyrchfan  

 
Beth fyddai eich blaenoriaethau pe baech chi'n Ddirprwy Weinidog?  

 Edrych ar Iwerddon ac nid Cymru yn unig  

 Datblygu digwyddiadau busnes  

 Sicrhau bod mwy nag un sefydliad yn elwa ar gyllid 

 Creu cysylltiadau gwell ar draws y llywodraeth a rhannu 
gwybodaeth  

 Buddsoddi mewn mwy o gynnyrch eiconig 

 Ymateb i dueddiadau newydd - feganiaeth er enghraifft? 

 Dadlau ynghylch sut i ymateb i dreth dwristiaeth  

 Twristiaeth gynaliadwy – dylem fod yn hybu'r gwaith hwn  

 Codi proffil twristiaeth a pharhau i ymgysylltu â'r sector  
 
Gwnaeth y grŵp hefyd ddadlau ynghylch hyd y strategaeth newydd, am 
sawl blwyddyn y dylid canolbwyntio arni  
 



 
 

Nododd JT bwysigrwydd strategaeth syml iawn, ac alinio strwythurau a 
swyddogaethau.  
 

 
Parc Rhanbarthol y Cymoedd, Phil Lewis 
 
Cyflwynodd PL ddiweddariad ar waith Tasglu'r Cymoedd, gan 
ganolbwyntio ar y Parc Tirlunio Rhanbarthol yn benodol.  
 

Prosbectws Parc Rhanbarthol y Cymoedd  
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-12/181203-parc-
rhanrarthol-y-cymoedd.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

Diweddariad ar Brexit 
 

Rhoddodd JT wybod i'r aelodau fod paratoadau ar waith ar gyfer Brexit 
Heb Gytundeb. Mae'r neges fod Cymru yn agored i fusnes yn glir o hyd 
a bydd CC yn parhau i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan.  
 
Roedd rhai aelodau wedi sylwi bod nifer yr ymwelwyr tramor wedi 
gostwng rywfaint ond nid yn ormodol. Awgrymodd aelodau eraill nad 
oedd ymwelwyr yn fodlon gwario cymaint ar weithgareddau ychwanegol.  
 
Gwnaeth PR annog yr aelodau yn gryf i adolygu hyfforddiant a sgiliau'r 
staff ar hyn o bryd o dan delerau Uwchsgilio @ Waith. Bydd cyllid gan yr 
UE yn parhau drwy gydol y cyfnod o drosglwyddo rhwng 29 Mawrth 
2019 a 31 Rhagfyr 2020 ac oherwydd y cytunwyd ar y cyllid, gall y 
prosiect barhau tan fis Gorffennaf 2023, ond nid yw'n glir pa gorff 
deddfwriaethol a fydd yn ei weithredu.  
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-
hyfforddiant/sgiliau-yn-y-gweithle/uwchsgilio-waith 
 
CAM GWEITHREDU: Dosbarthu adnodd Brexit Busnes Cymru sy'n 

cynnwys adran ddefnyddiol â chwestiynau cyffredin i ymwelwyr. 
https://businesswales.gov.wales/brexit/cy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC 

Unrhyw Fater Arall / Sylwadau i Gloi 
 
Gwnaeth y Cadeirydd ail-bwysleisio’r ffaith fod angen i'r Fforwm fod yn 
fwy amlwg mewn masnach gan fynychu a chymryd rhan yn rheolaidd a 
gwneud awgrymiadau pellach i'r agenda. 
 
CAM GWEITHREDU: Aelodau i anfon awgrymiadau ar gyfer aelodau 

newydd o'u priod feysydd.  
 
CAM GWEITHREDU: Anfonir gwahoddiadau yn y dyfodol drwy Outlook 
er mwyn helpu gyda threfniadau cyfarfodydd. Os na fydd aelodau yn 
ymateb neu'n methu â mynychu cyfarfodydd, dim ond dau gyfle fydd 
ganddynt. Rhoddir treial ar waith i ddechrau cyfarfodydd hanner awr yn 
gynt ar gyfer cyfarfod y Fforwm ym mis Mehefin.  
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https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-12/181203-parc-rhanrarthol-y-cymoedd.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-12/181203-parc-rhanrarthol-y-cymoedd.pdf
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/sgiliau-yn-y-gweithle/uwchsgilio-waith
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/sgiliau-yn-y-gweithle/uwchsgilio-waith
https://businesswales.gov.wales/brexit/cy


 
 

 
Gofynnodd PF i'r aelodau helpu i gynnal Gwobrau Twristiaeth y De 
Ddwyrain fel aelodau o'r panel beirniadu ar gyfer y rhanbarth a fydd yn 
arwain at y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol ym mis Tachwedd 2019. 
Bydd 13 categori i gyd. Mae ennill y gwobrau hyn wedi bod o fudd mawr 
i fusnesau ledled Cymru.  
 
Cytunodd y cynrychiolwyr canlynol i fod yn aelodau o'r panel beirniadu:  

 Cadeirydd 

 Cwrs Rasio Ceffylau Cas-gwent 

 Gwesty'r Parkway 

 Stephen Leeke, Gwesty'r Vale  

 Vicky Jones, Masnach Deithio De Cymru  
 

CAM GWEITHREDU: PF i hwyluso'r broses o ddod â'r grŵp hwn at ei 
gilydd gyda'r wybodaeth a ddatblygwyd yn rhanbarth Canolbarth Cymru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 27 Mehefin –  Gwesty'r Angel, Y Fenni, 
9.30am 

 

 


