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1.0 Cyflwyniad

Rheoli cyrchfannau yw'r broses sy'n cydlynu holl agweddau ardal ddynodedig sy'n 
cyfrannu i brofiad ymwelydd ac yn ystyried anghenion ymwelwyr, busnesau lleol, 
preswylwyr a'r amgylchedd. 

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfannau (CRhC) yn ddatganiad o fwriad a rennir i reoli cyrchfan 
dros gyfnod penodol, sy'n disgrifio rolau rhanddeiliaid gwahanol a nodi'r camau gweithredu 
clir y byddant yn eu cymryd.

Yn 2013, amcangyfrifwyd bod y sector twristiaeth yng Nghymru wedi cyfrannu oddeutu 
£3.1b at CDG Cymru. Os caiff ei chynllunio a'i rheoli'n effeithlon, mae gan yr economi 
ymwelwyr botensial i fod yn un o'r cyfranwyr mwyaf at dwf economaidd yn Ninas-ranbarth 
Bae Abertawe, am ei bod yn cael effaith sylweddol ar yr economi leol drwy'r diwydiant 
uniongyrchol (gwariant ymwelwyr) a thrwy'r economi ymwelwyr (effeithiau lluoswr drwy'r 
gadwyn gyflenwi). 

Pam y mae angen Cynllun Rheoli Cyrchfannau ar Gastell-nedd Port Talbot?

Ÿ Er mwyn dangos bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymrwymedig 
i gefnogi'r economi ymwelwyr yn y Fwrdeistref Sirol drwy:

  Ddatblygu prosiectau strategol ar gyfer twf economaidd, a 

  Datblygu a chefnogi busnesau a'u cynnwys

Ÿ Sefydlu partneriaeth rhwng y cyngor a rhanddeiliaid allweddol a fydd yn sicrhau bod 
gweithgareddau'r economi ymwelwyr yn cael eu cyflwyno mewn modd cydlynus a 
chydweithredol

Ÿ Llywio adnoddau i sicrhau y cynhelir profiadau o safon i ymwelwyr

Ÿ Cynyddu i'r eithaf y cyfleoedd ar gyfer twf economaidd o fewn y Fwrdeistref Sirol

1 Deloitte – Twristiaeth: swyddi a thwf. Cyfraniad economaidd yr economi dwristiaeth yn y DU.  Tachwedd 
2013 
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2.0 Cyd-destun Strategol 

Yn genedlaethol, mae twristiaeth wedi'i chydnabod gan Lywodraeth Cymru fel un o naw 
sector allweddol yr economi. Mae ei strategaeth twristiaeth 2013-2020 'Partneriaeth ar 
gyfer Twf' yn nodi bod rheoli cyrchfan yn sylfaenol wrth helpu i wella apêl ymwelwyr 
cyrchfannau twristiaeth ar draws Cymru.  Mae'r egwyddorion a bennir yn nogfen Croeso 
Cymru, Datblygu'r Economi Ymwelwyr: Siarter i Gymru 2009, yn darparu cylch gorchwyl 
clir ar gyfer trefniadau rheoli cyrchfan yng Nghymru ac yn nodi rôl allweddol i awdurdodau 
lleol wrth arwain paratoi cynlluniau cyrchfan lleol a sefydlu partneriaethau cyrchfan lleol.

Yn rhanbarthol, roedd Partneriaeth Twristiaeth De-orllewin Cymru (SWWTP) yn gyfrifol am 
gyflwyno'r strategaeth twristiaeth genedlaethol yn rhanbarthol ac roedd yn gweithio gyda 
rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys awdurdodau lleol a'r diwydiant twristiaeth, i gymell 
twf cynaliadwy mewn twristiaeth. Fel rhan o'i chylch gwaith, comisiynodd SWWTP 
strategaeth twristiaeth ranbarthol a oedd yn cyd-fynd yn agos â blaenoriaethau'r 
strategaeth twristiaeth genedlaethol.  Ers mis Hydref 2014, mae Croeso Cymru wedi 
sefydlu timau cynnwys, sy'n parhau i gyflwyno cefnogaeth leol.  

Mae Strategaeth Adfywio Economaidd Dinas-ranbarth Bae Abertawe 2013 - 2030 yn 
cydnabod pwysigrwydd twristiaeth i'r economi ranbarthol ac yn ei nodi'n un o'r sectorau 
allweddol â photensial sylweddol ar gyfer twf. 
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3.0 Yr Economi Ymwelwyr yng Nghastell-nedd Port Talbot

Tabl 1: Twf yr Economi Ymwelwyr yng Nghastell-nedd Port 
Talbot

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gwariant Ymwelwyr - 
cyfraniad at yr economi leol 
(miliynau o £oedd)

91.1 91.1 96.3 94.7 95.6 99.6 97.93

Ymwelwyr 
(Miliynau) 1,350 1,341 1,443 1,355 1,374 1,458 1,375

Cyflogaeth a gefnogir 
(Cyfwerth Amser Llawn) 1,554 1,561 1,628 1,602 1,585 1,637 1,574

Ffynhonnell: Adroddiad Tueddiadau Terfynol Monitor Gweithgaredd 
Economaidd Twristiaeth Scarborough 2002 - 2013

20 Mehefin 2014

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae CBS Castell-nedd Port Talbot wedi sicrhau 
buddsoddiad yn isadeiledd yr economi ymwelwyr sydd wedi bod o fudd i breswylwyr ac 
ymwelwyr.  O ganlyniad i'r buddsoddiad hwn, mae'r economi ymwelwyr bellach yn sector 
o'r economi leol sy'n tyfu. 

Mae'r ffigurau yn Nhabl 1 yn dangos twf yr economi ymwelwyr yng Nghastell-nedd Port 
Talbot ers 2007.

Buddsoddwyd yn benodol mewn llwybrau a chyfleusterau beicio mynydd ym Mharc 
Coedwig Afan, ac erbyn hyn, dyma un o'r ardaloedd sefydledig gorau yn y DU ar gyfer 
beicio mynydd.  Yn benodol, mae buddsoddiad trwy brosiect llwybrau beicio de Cymru 
Cognation wedi cryfhau'r cynnyrch beicio mynydd ymhellach ar draws y rhanbarth, gan 
greu un o'r cyrchfannau beicio mynydd mwyaf cyffrous yn y byd. 

Drwy gyflwyno prosiectau twristiaeth a ariennir trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig (CDG), 
Ardal Adfywio Strategol (AAS) Cymoedd y Gorllewin Llywodraeth Cymru a thrwy arian 
Cydgyfeirio Ewropeaidd, rydym wedi cynyddu gallu ardal ehangach Castell-nedd Port 
Talbot i ddarparu ar gyfer ymwelwyr.  Prif amcan y buddsoddiad hwn yw lledaenu budd 
economaidd twristiaeth ar draws y fwrdeistref sirol.

Gellir crynhoi ymwelwyr â Phort Talbot fel a ganlyn: 

Ÿ Mae Castell-nedd Port Talbot yn denu cyfran fwy o ymwelwyr dydd nag a welir yng 
Nghymru'n gyffredinol. Mae hyn oherwydd agosatrwydd y fwrdeistref sirol at Abertawe, 
Gŵyr a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae'n tynnu sylw at y ffaith nad ellir 
gorbwysleisio pwysigrwydd y farchnad ymwelwyr dydd fel targed allweddol ar gyfer yr 
ardal. 
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Ÿ Mae gwyliau byr yn cyfrif am gyfran uchel o'r ymwelwyr sy'n aros yng Nghastell-nedd 
Port Talbot.  

Ÿ Mae Castell-nedd Port Talbot yn denu proffil iau o ymwelwyr na chyfartaledd Cymru. 
Mae hyn yn bennaf oherwydd y cyfleusterau a'r llwybrau beicio mynydd ym Mharc 
Coedwig Afan.  

Ÿ Mae agosatrwydd Castell-nedd Port Talbot at gyrchfannau adnabyddus ym Mhenrhyn 
Gŵyr a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ffactor arwyddocaol sy'n cyfrannu at 
y farchnad ymwelwyr dydd gref yn y fwrdeistref sirol.  Cyfle allweddol i Gastell-nedd 
Port Talbot yw trosi'r ymwelwyr dydd hyn yn ymwelwyr sy'n aros fel eu bod yn defnyddio 
llety yn y fwrdeistref sirol ac felly'n gwario mwy o arian yn yr economi leol.

Ÿ Mae cyfleoedd i gynyddu'r arian mae ymwelwyr dydd ac ymwelwyr sy'n aros yn ei wario 
pan fyddant yng Nghastell-nedd Port Talbot.  Er mwyn cynyddu gwariant ymwelwyr i'r 
eithaf, mae angen rhagor o waith wrth gydweddu'r sector preifat a'r trydydd sector â 
chyfleoedd datblygu manwerthu a llety penodol i greu mwy o leoedd i ymwelwyr brynu 
cofroddion, cael pryd o fwyd/byrbryd, prynu cyflenwadau etc.

Ÿ O ganlyniad i dwf beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan, mae'r ardal yn denu 
ymwelwyr beicio mynydd gweddol gefnog ond 'arbenigol'. Unigolion neu grwpiau yw'r 
rhain yn bennaf yn hytrach na theuluoedd. Fodd bynnag, gall y demograffig hwn newid 
oherwydd y buddsoddiad mewn llwybrau teuluoedd sydd wedi'u cyflwyno trwy brosiect 
llwybrau beicio de Cymru.  

Ÿ Mae gan deuluoedd y potensial i gael effaith economaidd ehangach ar draws y 
fwrdeistref sirol gyfan gan eu bod yn chwilio am ystod ehangach o weithgareddau ac 
atyniadau mewn cyrchfan ac mae ganddynt y potensial i wario mwy o arian.  Bydd 
angen hyrwyddo'r ystod o bethau i'w gweld a'u gwneud yn yr ardal yn well, wedi'u 
hanelu'n benodol at deuluoedd i fynd ati i dargedu'r farchnad ymwelwyr hon.
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4.0 Dadansoddiad SWOT Castell-nedd Port Talbot 

Datblygwyd y dadansoddiad SWOT hwn ar y cyd â rhanddeiliaid gan ddefnyddio ffynonellau 
gwybodaeth allweddol, gan gynnwys STEAM ac adroddiad terfynol Cofiwch – Cysylltiadau, 
Cefn Gwlad, Cynaladwyedd.  .  

Cryfderau

Ÿ Y gallu i gynnal digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol mawr (Parc Coedwig Afan a Pharc 
Gwledig Margam).

Ÿ Amrywiaeth eang o atyniadau hanesyddol (o domenni claddu'r Oes Efydd i fannau gwylio'r 
Ail Ryfel Byd).

Ÿ Lleoliad strategol fel y porth i Fae Abertawe o'r dwyrain.

Ÿ Cysylltiadau ffordd ardderchog trwy'r M4 a'r A465 ag ardaloedd twristiaeth o bwys 
cenedlaethol yn Abertawe, Caerdydd, Caerfyrddin ac Aberhonddu.

Ÿ Cysylltiadau rheilffordd ardderchog â dinasoedd y DU, gan gynnwys Caerdydd a Llundain.

Ÿ Mae 3 chanol tref yn darparu cyfleusterau allweddol i ardaloedd CASTELL-NEDD PORT 
TALBOT cyfan – agos at ganol trefi

Ÿ Ymdeimlad o le' ardderchog gan fusnesau twristiaeth lleol a chyfeillgar.

Ÿ Yn fyd-enwog fel cyrchfan ymwelwyr beicio mynydd.

Ÿ Rhan o dwristiaeth ehangach Bae Abertawe

Gwendidau 

Ÿ Profiad ymwelwyr gwael yn atyniadau CBS Castell-nedd Port Talbot, yn enwedig Parc 
Margam ac Amgueddfa Gwaith Glo Cefn Coed

Ÿ Mynediad anabl cyfyngedig mewn llawer o atyniadau ymwelwyr, e.e. Amgueddfa Glofa Cefn 
Coed

Ÿ Diffyg atyniad unigryw clir i brynwyr.

Ÿ Diffyg ffocws strategol, mae llawer o fusnesau â ffocws twristiaeth yn gweithio ar wahân i'w 
gilydd.

Ÿ Mae gwaith cynnal a chadw cyfyngedig o gyfleusterau ac arwyddion twristiaeth yn creu 
argraff wael (llwybrau cerdded heb eu cynnal, arwyddion hawliau tramwy ar goll etc.).

Ÿ Y gwaith cynnal a chadw lleiaf posib ar lwybrau beicio ac adeileddau cysylltiedig. 

Ÿ Defnydd isel o gyfryngau digidol gan fusnesau ac atyniadau 

Ÿ Darpariaeth cludiant cyhoeddus gyfyngedig ar y penwythnos i atyniadau twristiaeth 
allweddol

Ÿ Diffyg sefydliad arweiniol i gydlynu twristiaeth yn strategol yn yr ardal

Ÿ Diffyg arloesedd twristiaeth yn yr ardal i groesawu technolegau newydd a chynnig cynnyrch 
twristiaeth newydd.

Ÿ Ystod gyfyngedig o gategorïau llety 

Ÿ Dim ymdeimlad clir o gyrraedd Castell-nedd Port Talbot o bob cyfeiriad – dim pyrth 
croesawu

Ÿ Cyfleusterau parcio cyfyngedig mewn lleoliadau twristiaeth allweddol, e.e. Gwlad y Sgydau, 
llwybrau Richard Burton, Llwybr Arfordir Castell-nedd Port Talbot etc.

Ÿ Llawer o fiwrocratiaeth a diffyg cefnogaeth gan berchnogion tir ar gyfer darparu chwaraeon, 
e.e. dringo creigiau, datblygiadau afonydd a theithiau cerdded mynyddoedd.

Ÿ Clefyd coed 'Phytophthora Ramorum' yn disbyddu'r coedwigoedd lleol ac yn parhau gydag 
achosion newydd wedi'u cadarnhau ym Mharc Margam.
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Ÿ Diffyg buddsoddiad a meddwl strategol gan berchnogion tir lleol allweddol, gan gynnwys 
Coed Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a CBS Castell-nedd Port Talbot.

Ÿ Dibyniaeth drom ar gyllid yr UE a chyllid y loteri i ddatblygu atyniadau a chyfleusterau 
newydd

Ÿ Dibyniaeth ar fusnes tymhorol

Ÿ Dim cefnogaeth na buddsoddiad gan CBS Castell-nedd Port Talbot ar gyfer marchnata 
cyrchfannau 

Ÿ Diffyg cynnyrch twristiaeth Castell-nedd Port Talbot ar www.dewchifaeabertawe.com

Cyfleoedd

Ÿ Datblygu llety i wella sgorau sêr sicrhau ansawdd

Ÿ Gwella'r profiad ymwelwyr mewn atyniadau allweddol, e.e. Parc Margam

Ÿ Datblygu safleoedd allweddol fel lleoliadau posibl ar gyfer digwyddiadau mawr

Ÿ Creu pecynnau o brofiadau i ymwelwyr - gwyliau cerdded, gwyliau beicio mynydd, gwyliau 
gweithgareddau, a fydd yn helpu i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â'r tymhorau 

Ÿ Darparu gwybodaeth i dwristiaid

Ÿ Buddsoddi yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe

Ÿ Campus newydd Prifysgol Abertawe ar Ffordd Fabian – cyfleoedd i hyrwyddo cynnyrch 
twristiaeth i staff a myfyrwyr, yn ogystal â'r farchnad 'ffrindiau a theulu sy'n ymweld' 

Ÿ Mae'r gostyngiad parhaus mewn gwariant defnyddwyr yn estyn y diwylliant 'gwyliau gartref', 
sy'n rhoi cyfle i ddenu marchnadoedd newydd.

Ÿ Bydd cynyddu buddsoddiad mewn band eang yn creu cyfleoedd i fusnesau twristiaeth lleol 
fod yn fwy cysylltiedig â chwsmeriaid ac mae'n gallu cynyddu cyfleoedd hyrwyddo.

Ÿ Mae cynyddu buddsoddiadau lleol gan ffermydd gwynt yn gallu cynyddu buddsoddiad a 
phrosiectau twristiaeth.

Ÿ Buddsoddi mewn adfywio safleoedd twristiaeth allweddol yn ffisegol.

Ÿ Gallai trydaneiddio'r rheilffordd rhwng Abertawe a Llundain leihau amseroedd teithio 
ymwelwyr ar hyd coridor yr M4 a'r cymoedd i GASTELL-NEDD PORT TALBOT.

Ÿ Gall Morlyn Llanw Bae Abertawe gynyddu ymwelwyr ag ardal Llansawel a darparu atyniad 
ymwelwyr newydd ac unigryw

Ÿ Cyfle i weithio'n agos gyda Dinas a Sir Abertawe a sicrhau bod amcanion y CRhC yn cyd-
fynd ag amcanion CRhC Abertawe.

Ÿ Mynediad i Gronfa Cynnwys Twristiaeth Ranbarthol Croeso Cymru

Ÿ Ymgysylltu â Choleg Castell-nedd Port Talbot er mwyn hyrwyddo gyrfaoedd 
twristiaeth/lletygarwch

Bygythiadau

Ÿ Pwysau ar gyllidebau CBS Castell-nedd Port Talbot i leihau gwasanaethau a gaiff effaith 
negyddol ar yr economi ymwelwyr.

Ÿ Defnydd cynyddol ffermydd gwynt yn lleol yn effeithio ar olygfeydd ar draws Castell-nedd 
Port Talbot.

Ÿ Gall newid gweinidogion yn LlC newid blaenoriaethau twristiaeth

Ÿ Abertawe'n cael ei hyrwyddo'n fwy cadarnhaol na Chastell-nedd Port Talbot yn y cyfryngau 
lleol 

Ÿ Ansawdd aer gwael oherwydd y dirwedd ddiwydiannol

Ÿ Lefelau uchel o amddifadedd lleol yn arwain at wariant isel mewn atyniadau gan farchnad 
ymwelwyr dydd Castell-nedd Port Talbot.

Ÿ Ystyrir bod deddfwriaeth iechyd a diogelwch gynyddol yn rhwystr i ddarparu chwaraeon 
eithafol.



5.0 Nod ac Amcanion

Nod 

Mwyafu'r potensial ar gyfer twf yn economi ymwelwyr Castell-nedd Port Talbot, trwy 
fabwysiadu ymagwedd strategol at reoli a chynnal a chadw profiad ymwelwyr o 
safon. 

Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae'n bwysig deall yr elfennau sy'n cyfrannu i'r profiad 
ymwelwyr, gan gynnwys:

Ÿ llety

Ÿ lleoedd ac atyniadau yr ymwelir â hwy

Ÿ gweithgareddau ac adloniant 

Ÿ bwyd a diod 

Ÿ pobl y cyfarfyddir â hwy

Ÿ cludiant a ddefnyddir

Ÿ ffyrdd y cafwyd gwybodaeth

Ÿ busnesau twristiaeth

Dylid ystyried y rhestr uchod yn ogystal ag elfennau eraill sy'n ychwanegu at y profiad 
cyffredinol, megis isadeiledd trafnidiaeth, darparu TGCh/band eang, rheoli lleoedd, gofal 
cwsmeriaid, rheoli'r gadwyn gyflenwi, celf a diwylliant, cynllunio defnydd tir a manwerthu.  

Pan fo ymwelwyr yn treulio'u hamser ac yn gwario'u harian mewn cyrchfan, nid ydynt yn 
prynu cynnyrch go iawn y gallant fynd ag ef adref – maent yn prynu profiad sydd, yn y pen 
draw, yn gasgliad o atgofion o'r amser a dreuliwyd yn y cyrchfan hwnnw.    Gallai fod 
goblygiadau i fusnesau eraill yn sgîl profiad gwael neu gyffredin mewn unrhyw elfen o'r 
ymweliad. Felly, mae rhyngddibyniaeth rhwng busnesau a phawb sy'n ymwneud â 
chyflwyno'r elfennau uchod i sicrhau bod y profiad ymwelwyr o'r safon uchaf bosibl.        

Amcanion

Ÿ Cynyddu cyfraniad gwariant ymwelwyr a'r economi ymwelwyr at economi leol Castell-
nedd Port Talbot

Ÿ Sefydlu Castell-nedd Port Talbot yn gyrchfan sy'n cyflwyno profiad ymwelwyr o safon yn 
gyson 

Ÿ Datblygu partneriaeth o randdeiliaid twristiaeth allweddol i lywio'r gwaith o reoli'r 
cyrchfan.
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Meysydd gweithgaredd sy'n flaenoriaeth 

Er mwyn cyflawni'r nod a'r amcanion, blaenoriaethwyd y meysydd gweithgaredd canlynol:

Ÿ Adeiladu lleoedd

  Cynnal isadeiledd a mannau cyhoeddus o safon i ddiwallu anghenion ymwelwyr a 
phreswylwyr lleol.

  Gwella ansawdd y profiad ymwelwyr drwy ddatblygu ymwybyddiaeth o le arbennig a 
fydd yn annog pobl i ymweld ac argymell y lle i eraill.

  Archwilio cyfleoedd buddsoddi er mwyn adfywio safleoedd strategol allweddol

Ÿ Datblygu cynnyrch

  Ysgogi buddsoddiad mewn llety, atyniadau a gweithgareddau o safon

  Annog cyfranogiad mewn cynlluniau sicrhau ansawdd 

  Gweithio gyda phartneriaid i gynyddu'r cynnyrch sydd eisoes yn bod a datblygu 
cynnyrch newydd

  Cefnogi gweithredwyr i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â'r tymhorau 

  Sefydlu Parc Margam fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau mawr 

Ÿ Hyrwyddo

  Mabwysiadu ymagwedd a arweinir gan y cynnyrch at farchnata, gan adeiladu ar 
gryfder ein cynnyrch cyfredol

  Canolbwyntio ar safon uchel yr hyn a gynigir yn y fwrdeistref sirol

  Targedu marchnadoedd a chanddynt y potensial twf mwyaf

  Sicrhau bod gweithgareddau marchnata'n cyd-fynd â themâu blynyddol Croeso 
Cymru

  Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu hunaniaeth frand y gellir ei haddasu i'w 
defnyddio gan bob rhanddeiliad. 

Ÿ Pobl

  Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu rhwydwaith o randdeiliaid economi ymwelwyr 
allweddol i hwyluso ymgysylltu a chyfranogiad o ran rheoli cyrchfannau Castell-nedd 
Port Talbot

  Annog gweithredwyr i gymryd rhan mewn cyfleoedd hyfforddiant a datblygu staff 
perthnasol
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6.0 Strwythur Partneriaeth a Chyflwyno

Partneriaid

Caiff llwyddiant y CRhC hwn ei bennu gan effeithiolrwydd y bartneriaeth a ddatblygir i'w 
gyflwyno.  Dyma'r partneriaid allweddol:

Mewnol 

Mae adrannau CBS Castell-nedd Port 

Talbot yn cynnwys:

Cefnogi busnesau

Eiddo ac adfywio

Priffyrdd

Cludiant

Cynllunio

Cefn gwlad a bioamrywiaeth

Gwasanaethau gofal strydoedd

Cyfathrebu

Cyllid Ewrop ac allanol

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Allanol

Twristiaeth Bae Abertawe

Y Sector Preifat

Croeso Cymru/Llywodraeth Cymru

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Partneriaeth Cynllun Datblygu Gwledig

Grŵp Ymgysylltu Masnach Castell-nedd 

Port Talbot

Dinas-ranbarth Bae Abertawe

CGG Castell-nedd Port Talbot

CADW

Strwythur Cyflwyno

Caiff Grŵp Llywio ei sefydlu i arwain ar gefnogi'r economi ymwelwyr yng Nghastell-nedd 
Port Talbot. Bydd y Grŵp Llywio hwn yn cwrdd bob tri mis ac mae'n cynnwys:

Ÿ Cyfarwyddwr yr Amgylchedd CBS Castell-nedd Port Talbot

Ÿ Pennaeth Gofal Strydoedd CBS Castell-nedd Port Talbot

Ÿ Pennaeth Cynllunio CBS Castell-nedd Port Talbot

Ÿ Pennaeth Eiddo ac Adfywio CBS Castell-nedd Port Talbot

Ÿ Cadeirydd Twristiaeth Bae Abertawe

Ÿ Y Sector Preifat 

Ÿ Rheolwr Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Croeso Cymru

Ÿ Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (fel y bo'n briodol)

Ÿ Cyfoeth Naturiol Cymru (fel y bo'n briodol)

Caiff gweithgorau eu sefydlu i gyflwyno'r gweithgareddau a nodwyd yng nghynllun 
gweithredu'r CRhC.  Mae'r gweithgorau'n cynnwys Swyddogion CBS Castell-nedd Port 
Talbot, Twristiaeth Bae Abertawe a chynrychiolwyr o'r sector preifat a'r trydydd sector, fel y 
bo'n briodol. 

Mae Twristiaeth Bae Abertawe wedi datblygu'r grwpiau rhanddeiliaid twristiaeth lleol, a 
sefydlwyd yn wreiddiol gan Dîm Twristiaeth Castell-nedd Port Talbot, yn un fforwm 
twristiaeth ar draws y sir, lle gall yr holl fusnesau a sefydliadau â budd gymryd rhan a 
chwarae rôl wrth gyflwyno cynllun gweithredu'r CRhC.  Mae'r ymgysylltu hyn yn helpu i 
sicrhau bod y gymuned leol a'r diwydiant twristiaeth lleol yn parhau i weithio gyda'i gilydd i 
ddatblygu twristiaeth yn strategol. Mae'r Grŵp Ymgysylltu Masnach Castell-nedd Port 
Talbot hwn yn cwrdd bob tri mis, a bydd yn bwydo i mewn i'r Grŵp Llywio. 11



7.0 Cynllun Gweithredu

Mabwysiadwyd ymagwedd 'o'r gwaelod i fyny' i ddatblygu'r cynllun gweithredu hwn er 
mwyn sicrhau bod anghenion yr economi ymwelwyr a masnach Castell-nedd Port Talbot 
yn ganolog iddo.  Datblygwyd y cynllun mewn partneriaeth â Thwristiaeth Bae Abertawe a 
Grŵp Ymgysylltu Masnach Castell-nedd Port Talbot, ynghyd â phartneriaid mewnol CBS 
Castell-nedd Port Talbot a nodwyd yn adran 6.0 y CRhC.  

Nod y cynllun yw nodi camau gweithredu a fydd yn cyfrannu at gyflawniad y nod a'r 
amcanion a nodwyd yn Adran 5.0 y CRhC hwn. Bydd hefyd yn canfod pwy fydd yn gyfrifol 
am gyflwyno pob cam gweithredu.

Caiff y cynllun gweithredu hwn ei adolygu bob chwe mis a defnyddir adborth gan 
randdeiliaid allweddol i'w ddiweddaru ac adrodd ar gynnydd.    Bydd strwythurau wedi'u 
diffinio'n glir i'r cyfathrebu rhwng y Grŵp Llywio, Grwpiau Cyflwyno a Grŵp Ymgysylltu 
Masnach Castell-nedd Port Talbot i sicrhau proses gadarn. 
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