
Croeso Cymru 

Fforwm Rhanbarthol De Orllewin Cymru 
 

Cofnodion Dydd Iau, 7fed Chwefror 

Fferm Folly, Cilgeti, Sir Benfro 
 
 

Presennol 
George Reid (GR)  Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr 
Nia Ball (NiaB)   Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr 

Jacqui Davies (JDa)  Clydey Cottages 
Vicky Martin (VM)  Dŵr Cymru  
Tim Brace (TB)  FBM Holidays a Chymdeithas Twristiaeth Sir Benfro 

Zoe Wright (ZW)  Pennaeth Marchnata, Fferm Folly  
Nic Beggs (NB), Cadeirydd Rheolwr Cyffredinol, LC 
Huw Francis (HF)  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Paul Stone (PS)  Parc Antur Oakwood  
James Parkin (JP)  Cyfarwyddwr Darparu a Darganfod, APCAP 
Rachel Clegg (RC)  Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (De a Chanolbarth Cymru) 

Paula Ellis (PE)  Rheolwr Cyffredinol Grŵp, Retreats Group 
Tom Beynon (TB)  Parc Carafanau Three Cliffs Bay  
Stephen Crocker (SC)  Twristiaeth Bae Abertawe 

Andrew Campbell (AC) Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru 
Gina Gavigan (GG)  Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru 
 

Mike Cavanaugh (MC)  Cyngor Sir Penfro  
Sarah Owen (SO)  Cyngor Sir Gâr  
Steven Hopkins (SH)  Cyngor Abertawe 
Karleigh Davies (KD)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  

Laura Webley (LW)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
 
Kate Clark (KC) Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi ac Ymgysylltu, Diwylliant, 

Twristiaeth a Chwaraeon 
Philip Abraham (PA)  Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol, Croeso Cymru 
Jane Donald (JD)  Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol, Croeso Cymru 

Claire Carew (CC)  Rheolwr Marchnata – Profiadau Cynnyrch, Croeso Cymru 
 
Ymddiheuriadau 

Glenn Hewer   Bluestone Resorts Ltd 
Kevin Davies   Gwesty’r Emlyn  
Clare Stowell    Glannau Aberdaugleddau  

Emily Beaumont   Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
Jane Lewis   Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol 
Nigel Morgan   Prifysgol Abertawe 

Neil Kedward    The Grove and Seren Collection 
Matthew Evans  Grŵp Marchnata Twristiaeth 
Adam Smith    Village Hotel Club  

Paul Renfro   Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau Cymru / POCG 
Gerwyn Evans   Pennaeth Datblygu Rhaglenni, Croeso Cymru 
 

 
 
 

 



 

 
1  Cyflwyniad y Cadeirydd 
 

Croesawodd Nic Beggs (NB) y rhai oedd yn bresennol a rhoddodd grynodeb byr o strwythur 
y cyfarfod a chyflwyno Kate Clark (arwain ar eitem 4). 
 

 
 
 
 

 
2  Diweddariad Croeso Cymru 
 

Soniodd Phil Abraham (PA) am: 
 Eluned Morgan, y Gweinidog newydd, a'i phortffolio Cysylltiadau Rhyngwladol a'r 

Gymraeg gyda'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn parhau i fod yn Ddirprwy 

Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
 Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, fydd yn disodli’r Cynllun Gofodol Cymru 

presennol, yn cynnwys twristiaeth fel sector sylfaen a rôl y Fforwm fel dylanwadwr 

 Buddsoddiad diweddar TAIS o £875k yn Ne Orllewin Cymru 
 £800k o fuddsoddiad drwy RTEF/TPIF mewn cynnyrch newydd yn y rhanbarth o'r 

rownd olaf o gyllid a cheisiadau i'r rownd newydd, ar yr ail gam, sef cyfanswm o tua 

£850k 
 Cafodd aelodau'r Fforwm eu hatgoffa o'u rôl wrth ledaenu gwybodaeth o'r Fforwm 

yn ôl i'r diwydiant ac fel arall. 
 

 
 
 
 
 

 
3  Diweddariad marchnata 
 

Diweddarwyd y grŵp gan Claire Carew (CC) ar y materion canlynol: 
 

 Blwyddyn Darganfod Cymru a chanllaw a ffocws y diwydiant ar hunan ddarganfod, 
yr arfordir, gwyliau'r gaeaf, digwyddiadau a'r farchnad 'profiad', ymwybyddiaeth 

ofalgar, profiadau go iawn, twristiaeth gyfrifol a theithio hiraethus wedi bod yn 
arwyddocaol i Flwyddyn Darganfod Cymru - gofynnodd i'r partneriaid fwydo eitemau 
priodol - calendr ar gael yn y canllaw 

 Tîm yr ymgyrch a gweithgareddau: lansio hysbyseb deledu ar ei newydd wedd ar 
1af Mawrth, hysbysebu awyr agored yn Waterloo, Liverpool St a Victoria yn ogystal 
â Birmingham a Manceinion a gweithgareddau’r Wasg, gan gynnwys Country 

Walking, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Evening Standard a Lonely Planet 
 Bydd yr ymgyrch ‘yng Nghymru’ yn canolbwyntio ar gynnwys a gynhyrchir gan 

ddefnyddwyr Instagram, FB a Pintrest gan ddefnyddio delweddau ‘go iawn' ar gyfer 

ymgyrch sy'n ymwneud â'r gynulleidfa ac yn cael ei chreu gan y gynulleidfa 
 Iwerddon - teledu a phartneriaethau, yr Almaen - ITB Berlin 
 Digwyddiadau Masnach Teithio a Defnyddwyr gan gynnwys BTTS ym mis Mawrth 

gyda 14 o bartneriaid, UK Inbound, Explore GB a Fam UDA. Cynlluniwyd taith ar 
gyfer mis Ebrill a 

 Bydd Porth Digidol newydd a newidiadau i Croeso.cymru o ddiwedd Chwefror gan 

newid y cynnwys i roi gogwydd y defnyddwyr a chynnwys sy’n ysbrydoli 
 
Yn dilyn hynny cafwyd trafodaeth eang i drafod: tymhorau ac amseru ymgyrchoedd, effaith 

barhaus cwmnïau (nid pob un o'r DU) gan gynnwys airbnb, y materion parhaus o ran bod 
yn gystadleuol ac elw’n mynd dramor, mesur effaith ar weithgarwch ymgyrchu a 
chyfiawnhau gwariant, gan gynnwys hysbyseb Croeso Cymru ar ei newydd wedd. 

 
Cam Gweithredu: CC i ddarparu ystadegau ar effaith/gweithgaredd hysbysebu / 
ymgyrchoedd 
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4 & 5  Partneriaeth ar gyfer Twf: adlewyrchu ar Strategaeth Dwristiaeth 
Llywodraeth Cymru 
 

Cyflwynodd Kate Clark (KC) ei hun a'i rôl benodol mewn perthynas â'r adolygiad o'r 
Strategaeth Partneriaeth ar gyfer Twf.                                                                            
                                                                            

Lansiwyd Partneriaeth ar gyfer Twf yn 2012 i helpu Croeso Cymru i ddadlau’r achos dros 
fuddsoddi mewn twristiaeth o fewn Llywodraeth Cymru a phennu blaenoriaethau allweddol 
ar gyfer y cyfnod hyd at 2020. Yn 2016 cafwyd adolygiad canol tymor i asesu sut roeddem 

yn gwneud, beth oedd ar y trywydd iawn a nodi’r meysydd lle'r oedd angen i ni ailystyried 
blaenoriaethau. Gyda'r Strategaeth yn dod i ben mae angen i ni edrych yn ôl ar sut rydym 
wedi gwneud gan ystyried sylwadau a safbwyntiau’r Fforwm i lunio a llywio unrhyw 

strategaeth yn y dyfodol. 
 
Amlinellodd KC yr angen i ystyried beth oedd wedi gweithio a'r hyn nad oedd wedi gweithio 
ac i edrych ymlaen at y materion a ddaw i'r amlwg gydag unrhyw strategaeth yn y dyfodol 

yn hanfodol i helpu i ganolbwyntio adnoddau prin. Gyda'r cynllun Gweithredu Economaidd 
yn nodi twristiaeth fel un o'r sectorau sylfaen, ochr yn ochr â diwydiannau mawr, bydd 
sialensiau a chyfleoedd posibl gyda'n gwelededd rhyngwladol wrth i ganfyddiadau am 

Gymru ddod yn bwysicach nag erioed. 
 
Mae angen dull o dwristiaeth arnom yn y dyfodol: 

 
 sydd o lefel uchel, yn syml, yn hygyrch ac yn ysbrydoledig heb ormod o gamau 

gweithredu manwl 
 sy’n dangos parhad gyda’r Bartneriaeth ar gyfer Twf ac yn creu fframwaith a fydd yn 

ein galluogi i ganolbwyntio adnoddau ar y meysydd sy'n gwneud y gwahaniaeth 
mwyaf ee marchnadoedd a lleoedd 

 sy'n cysylltu'n glir ag agendâu ehangach y llywodraeth 
 sy'n gwrando ar y sector, ar ymwelwyr ac ar eraill i ddeall y materion hollbwysig sy'n 

wynebu twristiaeth ac i nodi lle gall Llywodraeth Cymru wneud y gwahaniaeth gorau 
 

Dywedodd KC mai'r bwriad ar hyn o bryd yw lansio ‘deg cwestiwn’ yn yr Uwchgynhadledd 
Dwristiaeth a fydd yn helpu i lywio cyfeiriad strategaeth newydd yn y dyfodol a chaniatáu 
ymgysylltu â phartneriaid mewnol ac allanol yn y broses o ddatblygu strategaeth dros y 

flwyddyn i ddod. 
 
Gweithgorau i adlewyrchu’r strategaeth gyfredol a chynllunio strategol yn y 

dyfodol 
 
Dywedodd KC fod y gweithdai hyn yn dechrau proses 10 mis sy'n cael ei hailadrodd ym 

mhob Fforwm ar draws Cymru i ddeall barn y diwydiant o ran cyflwyno'r Bartneriaeth ar 
gyfer Twf a siâp unrhyw strategaeth yn y dyfodol. 
  
Y cwestiynau i’w trafod 

 beth oedd uchafbwyntiau'r sector dros y 6 blynedd ddiwethaf a beth ddylai Cymru 
fod fwyaf balch ohono? 

 ble rydych chi'n teimlo bod Croeso Cymru a'r sector wedi gwneud y gwahaniaeth 
mwyaf a beth yw'r sialensiau mwyaf? 

 sut mae twristiaeth yn newid a beth yw'r sialensiau mwyaf yn eich barn chi dros y 
blynyddoedd nesaf? 

 

Adborth 
Beth mae Croeso Cymru wedi gwneud yn dda? 

 
 
 
 



 digwyddiadau mawr 
 twristiaeth mordeithiau 

 newid canfyddiadau am Gymru drwy’r brand 

 wir wedi newid canfyddiadau am Gymru o ran bwyd a diod – bragdai bach etc 
 buddsoddiadau mawr – TAD yn llwyddiant penodol a chefnogaeth dda i arloesedd 

 blynyddoedd thematig yn llwyddiant mawr – yn gynhwysol ac mae’r diwydiant yn 
gallu eu hadlewyrchu hefyd  

 strategaeth wedi helpu busnesau i oroesi cyfnodau anodd ond mae angen i’r 
strategaeth nesaf edrych ar dwf 

 mae llwybrau pell yn dda 

 cael ei ystyried bellach fel cyrchfan sy’n gallu cynnig moethusrwydd 
 Gogledd Cymru yn arwain fel canolbwynt antur Ewrop - Zip World wedi trawsnewid 

yr economi 

 gwell gallu digidol 

 llysgenhadon 
 hyrwyddo diwylliant Cymreig ‘go iawn’ 

 

Pethau rydym heb wneud cystal 

 ni ddylai digwyddiadau ganolbwyntio’n ormodol ar Gaerdydd 
 ‘Blwyddyn y’ yn rhy fyr 

 angen gwneud y mwyaf o wariant mordeithiau 
 does dim un lle bwcio i Gymru  

 gwelliannau mewn sgiliau ddim yn cael eu gweld 
 Cymdeithasau Twristiaeth yn gweld y broses yn glogyrnaidd a ddim yn ddefnyddiol 

 

Sialensiau Cyfredol 

 45% o’r gwariant ar ardal y De Orllewin – ond mae angen mwy o fuddsoddiad 
 canolbwyntio mwy ar ganlyniadau 

 deall mwy ynglŷn â phwy sy’n dylanwadu ar dwristiaeth fwyaf ar hyn o bryd  
 cwsmeriaid yn newid – mwy o wyliau byrion, pobl hefyd yn talu am ansawdd 

 Rôl Cymdeithasau Twristiaeth yn y dyfodol a’u cynaliadwyedd – cael trafferth bod yn 
gynaliadwy – aelodaeth yn disgyn – cydnabyddiaeth o rôl gyfathrebu? 
 

Blaenoriaethau’r Dyfodol 

 mwy o weithio mewn partneriaeth - sector sy’n ategu ei gilydd yn hytrach na bod yn 
gystadleuol 

 angen deall y twristiaid newydd -  mwy gwybodus, chwilio am brofiadau ac ansawdd 

 effaith Brexit ar dirweddau ffisegol 
 mae angen i gynllunio gefnogi twristiaeth 

 diffinio brand Cymru ymhellach 
 hyrwyddo manteision twristiaeth i gymunedau lleol 

 ehangu sgôp twristiaeth - er enghraifft mae Dŵr Cymru yn gweld eu cronfeydd fel 
atyniadau ymwelwyr ac yn hyrwyddo presgripsiynau cymdeithasol 

 cysylltedd - mae angen gwell cysylltiadau ar rannau enfawr o Gymru 
 meddwl am ein segmentau ym marchnad y DU 

 gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau hedfan sy'n hedfan o Gaerdydd, tyfu'r 
maes awyr 

 disodli cyllid grant yr UE 
 dod o hyd i gydbwysedd rhwng ffocws mewnol Croeso Cymru a datblygu'r sector 

 nodi pwysigrwydd band eang a signal ffôn 
 rheolau gwyliau pecyn ar ôl Brexit - a ellir llacio'r rhain 

 buddsoddiad sy'n gwneud gwahaniaeth 
 un lle ar gyfer bwcio 

 delwedd y diwydiant - mae'n wych i genedlaethau iau - 85% o staff dan 25 oed - yn 



aml yn ennill sgiliau trosglwyddadwy - does dim rhaid gweithio yn y diwydiant am 

oes 

 toiledau gorau yng Nghymru? 
 

Rhwystrau sy’n cyfyngu twf 

 treth twristiaeth 
 recriwtio a sgiliau staff  

 toll teithwyr awyr yng Nghaerdydd 
 ardrethi busnes 

 TAW 
 cadw arian yng Nghymru 

 

 
6  Diweddariad TA  
 

Nododd Nia Ball (NiaB) y gofynnwyd i'r aelodau am adborth a’u bod wedi rhoi adborth ar y 
drafodaeth uchod. Wedi cynnal yr Uwchgynhadledd Twristiaeth flynyddol gyda dros 200 o 
gynadleddwyr a oedd yn cynnwys siaradwyr blaenllaw o’r diwydiant, sioe Bwyd a Diod a 

sesiwn Sgwrs a Blasu, 1-2-1 a fforwm rhwydweithio mawr agored. Eu cyfyngiadau cyllid 
parhaus, recriwtio a chadw aelodau a phryderon ynglŷn â rheoliadau ‘pecynnu' ac 
ymgysylltiad positif gyda’r Cymdeithasau Twristiaeth eraill ar sut i arddangos eu rolau, eu 

strwythurau a’u cynaliadwyedd. 
 
Ategodd Stephen Crocker (SC) y sylwadau a wnaed gan Nia. Soniodd am eu rhaglen 

lwyddiannus, barhaus o ddigwyddiadau a'u bod yn edrych ar newid ffocws i ddatblygu 
ffrydiau incwm yn enwedig mewn perthynas â chyfleoedd digidol a'u hymgais barhaus am 
aelodau newydd. 

 
Adleisiodd Andrew Campbell (AC) y materion uchod ynglŷn ag aelodaeth a'r frwydr o ran 
incwm a soniodd am y strategaeth gyfredol sy’n crybwyll ‘cefnogaeth i'r Cymdeithasau 

Twristiaeth’ sydd angen dod o Lywodraeth Cymru gyda chylch gwaith cyfathrebu, o bosib, 
fel enghraifft. Soniodd am y sefyllfa a'r newidiadau diweddar o fewn PCC a thrafodaethau 
parhaus ynglŷn â sefydliad DMP newydd posib. Soniodd am y cyllid presennol a sicrhawyd 

gan gynnwys bidiau Interreg (Celtic Ports ac Aged Connection) gwerth tua €3.5m. 
Datblygiad Glan yr Afon yn Hwlffordd, y fenter dwristiaeth sy’n Gyfeillgar i Gŵn, yr 
uwchgynhadledd ddiweddar a digwyddiadau o’r cyflenwr i’r prynwr ar ran Cynghrair 

Twristiaeth Cymru, Wythnos Twristiaeth Cymru yn dechrau ar 12 Mai. 
 

 

 

7  Y Sefyllfa Gyfredol ar Brexit 
 
Gohiriwyd yr eitem oherwydd prinder amser. 

 

 
 
 

 
8  Unrhyw Fater Arall 

 
Cyfarfod nesaf ym Mai-Mehefin gan osgoi dyddiadau hanner tymor. Penderfynwyd ar ddydd 
Iau 23ain Mai (lleoliad i’w gadarnhau). 

 
Diolchodd Nic Beggs i'r aelodau am fod mor barod i fynychu, am roi o’u hamser a'r 
awyrgylch bositif yn y cyfarfodydd. Ychwanegodd os nad ydych yn gallu bod yn bresennol 

ac eisiau enwebu rhywun yn eich lle, yna dylech roi gwybod iddo yn y lle cyntaf. Dywedodd 
fod nifer o ddatblygiadau cyffrous yn y rhanbarth gyda mwy o wybodaeth i ddod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 23ai Mai 2019  
 
 

Eglurodd Rachel Clegg ei rôl o fewn y Partneriaethau Dysgu Rhanbarthol a’i chylch gwaith 

a'i hymgysylltiad yn y rhanbarth. Rhannodd ddwy eitem: 
 

 cais i weithredu ynglŷn â’r arolwg blynyddol o gyflogwyr sy'n cynnig cyfle i fod yn 
rhan o’r broses o newid y dirwedd sgiliau yn rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth 
Cymru - gofynnodd i aelodau lenwi'r arolwg amgaeedig a’i rannu â’r holl randdeiliaid 
a phartneriaid  

 

 eu bod wrthi yn chwilio am Gadeirydd newydd ar gyfer grwpiau clwstwr y diwydiant 
- dylai unrhyw un sy'n dymuno enwebu naill ai eu hunain neu gydweithiwr anfon 
neges at Jane Lewis yn uniongyrchol ar jelewis@sirgar.gov.uk  

 

Esboniodd Paul Stone o Oakwood ei gylch gwaith a’r sefyllfa bresennol yn y Parc a'u gwaith 
i fynd i'r afael ag elfennau ymddangosiadol negyddol yn ddiweddar. Maen nhw wrthi'n 
brysur yn adnewyddu seilwaith ac yn ymgysylltu â staff i annog profiad o ansawdd gyda 

reid newydd i'r Parc yn cael ei osod ym mis Mawrth ar gyfer dechrau'r tymor. 
 
Soniodd Vicky Martin o Dŵr Cymru am y gweddnewidiad cyffrous newydd yn Llys y Frân yn 

dilyn buddsoddiad ERDF gwerth tua £1.4m, gyda’r broses adeiladu yn cymryd 12 mis. 
Gobeithio y bydd yr agoriad yn ystod Gwanwyn 2020. Mae'r parc ar gau ar hyn o bryd (ar 
wahân i rywfaint o’r Hawl Tramwy, yr ardal chwarae i blant a rhai mannau pysgota ar y 

glannau - heb eu hysbysebu'n eang). 
 
Rhoddodd Peter Francombe (PF) ddiweddariad ar y sefyllfa mewn perthynas â Gwobrau 

Twristiaeth Cenedlaethol 2019 a'r aliniad gyda’r Gwobrau rhanbarthol y cytunwyd arnynt yn 
ddiweddar o fewn y de a’r gorllewin. Yn ogystal, y ddeialog barhaus ynglŷn â chategorïau a 
sgorio gyda'r rhanbarthau i gael mwy o gyfrifoldeb dros ddarparu'r 'gorau’ i fynd ymlaen, 
hynny yw, 1 enillydd ar gyfer pob categori ac nid 3. Canolbwyntiodd y drafodaeth ar: sut 

gellid penderfynu ar y dethol (o 3 i 1 yn unig), posibilrwydd defnyddio beirniad annibynnol, 
cytbwys a defnyddio'r sgôr gyffredinol uchaf (angen i’r sgorio fod yn gyson a thryloyw). 
Cadarnhaodd PF y byddai'r manylion sgorio a’r meini prawf ar gael erbyn diwedd mis 

Chwefror. 
 
Cam Gweithredu: George Reid i ganfod beirniaid annibynnol i ymuno ag 

aelodau’r fforwm ar gyfer y penderfyniadau terfynol 
 
Cam Gweithredu: PF i gadarnhau’r system sgorio yn fanwl gyda chategorïau 

Cam Gweithredu: PF i  gadarnhau’r cyllid a’i ddosbarthiad i Gymdeithasau 
Twristiaeth rhanbarthol 
 

Mae Croeso Cymru yn gweithio gyda Gyrfa Cymru i annog mwy o fusnesau i gysylltu ag 
ysgolion lleol drwy'r Gyfnewidfa Addysg Busnes (EBE) gydag ymgyrch cyfryngau 
cymdeithasol wedi'i thargedu sy'n dechrau'r wythnos nesaf (w/d 11eg Chwefror). Os 

hoffech gael rhagor o fanylion, gofynnwch i PA a all roi cyswllt priodol o fewn Croeso Cymru 
neu gweler y ddolen amgaeedig: 
 

 https://www.careerswales.com/cy/cyflogwyr/gweithio-gydag-ysgolion-a-
cholegau/cyfnewidfa-addysg-busnes/ 
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