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Presennol 

Enw  Sefydliad 
1. Phil Scott PS Cadeirydd/Partneriaeth Cyrchfan Ynys 

Môn (DAP) 

2. Emma Edwards Jones EJ Eryri Bywiol 

3. Richard Jones  RJ CS y Fflint 

4. Ian Lebbon IL Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych 

5. Peter McDermott PMcD CS Ddinbych 

6. Chris Owens CO Cyrchfan Conwy 

7. Dafydd Roberts DR Amgueddfeydd Cymru 

8. Sam Regan SR Cynllun Rheoli Cyrchfan Wrecsam 

9. Joe Bickerton JB CBS Wrecsam 

10. Deborah Wood DW Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

11. Laurence Smith  LS Cadw 

12. John Merrick  JM CBS Conwy 

13. Mike Thomas MT CS Ynys Môn 

14. Anwen Jones AJ Partneriaeth Economaidd Gwynedd 
(PEG) 

15. Sian Jones SJ Cyngor Gwynedd 

16. Jane Richardson JR CBS Conwy 

17. Neil Rowlands NR  

18. Gerwyn Evans GE Croeso Cymru 

19. Andrew Forfar AF Croeso Cymru 

20. Rob Lewis RL Croeso Cymru 

21. Mari Stevens MS Croeso Cymru 

22. Ceri Turner CT Croeso Cymru 

   

 
Ymddiheuriadau 
 

Catrin Elis  Cadw 

Ashley Rogers   Cyngor Busnes Gogledd Cymru 

Naomi Jones  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

Rob Holt   Croeso Cymru 

Jim Jones  Twristiaeth Gogledd Cymru 

 

Nodiadau 

 1. Croeso  
Croesawodd PS bawb i’r cyfarfod.  
 

2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf a materion yn codi 
Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod diwethaf. 
 
*Bydd cyflwyniadau’n cael eu dosbarthu ar gais yn unig 
 

 



3. Cais Twf Gogledd Cymru – Hyb Lletygarwch - Jane Richardson 
 
Rhoddodd JR drosolwg o’r hyb twristiaeth a lletygarwch arfaethedig a fydd 
yn rhan o gais y Gogledd, i’w gwblhau erbyn diwedd 2018. 
 
Mae elfen ‘hyb’ y cais yn cael ei ddatblygu i ymateb i’r prinder sgiliau a 
datblygu sgiliau cyfredol yn sector twristiaeth a lletygarwch y Gogledd. 
  
4 thema’r cynnig yw; 
 

- Datblygu sgiliau – prentisiaethau ar sail achrediad i gymwysterau ôl-
raddedig. 

- Asiantaeth gyflogaeth - yn cynnwys gwasanaeth paru swyddi. 
- Cymorth i fusnesau – cynnwys gwasanaeth/cyfleoedd arloesi 

cynnyrch a mentora. 
- Hyb busnes – cynnig cyfleoedd masnachol i fusnesau. 

 
Mae cyfle i bartneriaid gyfrannu at y cais hwn i sicrhau ei fod yn addas ar 
gyfer anghenion dysgwyr a busnesau yn y rhanbarth. Mae gan fusnesau’r 
sector preifat gyfle i fod yn bartneriaid cyflawni hefyd. 
 
Gweithredu: Aelodau’r fforwm i ledaenu gwybodaeth drwy Gynlluniau 
Rheoli Cyrchfannau/rhwydweithiau. 
Gweithredu: Partneriaid i ymgysylltu â JR i ddarparu gwybodaeth ar gyfer y 
cais a nodi partneriaid cyflawni. 
 

4. Ymchwil – ‘Mesur ein Llwyddiant’ - Rob Lewis 
 
Cyflwynodd RL y canlyniadau diweddaraf (Meh-Med 2017) o’r prif arolygon 
twristiaeth. Mae’r holl ystadegau ar gael gan RL.  
 
Cafwyd trafodaeth am a yw Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r dangosyddion 
priodol i fesur llwyddiant. Er bod canlyniadau cyffredinol Cymru’n dangos 
gostyngiad bychan mewn gwariant mae’r adborth gan fusnesau’r Gogledd 
yn gadarnhaol. Soniodd rhai partneriaid am newid yn ymddygiad ymwelwyr 
a’u harferion gwario mewn rhai cyrchfannau (a allai fod wedi arwain at 
negeseuon cymysg) ond dywedwyd hefyd fod llawer o fusnesau’n ehangu, 
sy’n awgrymu hyder a brwdfrydedd yn y rhanbarth. 
 
Gweithredu: Cynlluniau Rheoli Cyrchfannau i adrodd yn ôl i Croeso Cymru 
ar berfformiad yn y diwydiant ac annog busnesau i gyfrannu at arolygon 
perthnasol i gynyddu maint sampl a chywirdeb canlyniadau. 
 

5. Mentro’n Gall Cymru – Emma Edwards Jones 
 

Cyflwynodd EEJ ymgyrch Mentro’n Gall Cymru, a ddatblygwyd mewn 
ymateb i bryderon am negeseuon y blynyddoedd thema, yn enwedig y 
Flwyddyn Antur. 

 
Diben yr ymgyrch yw cyflwyno neges ddiogelwch gyson a chadarnhaol i 
ymwelwyr sydd am fwynhau’r awyr agored yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn 
dod â phartneriaid allweddol at ei gilydd ac wedi cynhyrchu cyfres o 
adnoddau (am ddim) i addysgu ymwelwyr. Mae’r adnoddau’n cynnwys 
fideos (ar gael i unrhyw sefydliadau), cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau 
untro a gwefan. 



 
Gofynnodd EEJ i’r fforwm gefnogi’r ymgyrch, a gaiff ei lansio ar 15 Mawrth. 
Cynigiodd Eryri Bywiol (neu bartneriaid sydd ar gael) gyflwyno mewn 
cyfarfodydd Cynlluniau Rheoli Cyrchfannau a gofyn i aelodau’r fforwm 
gysylltu os ydynt yn dymuno cynnal ‘diwrnod untro’ i helpu i hyrwyddo’r 
ymgyrch. 
 

6. Blynyddoedd thema i ddod – Mari Stevens 
  
Rhoddodd MS ddiweddariad ar y blynyddoedd thema gan ofyn am adborth 
ynghylch a oedd y dull yn effeithiol ai peidio.  
 
Clywyd bod y manteision wedi bod yn ehangach na’r disgwyl, ac wedi 
cyrraedd cynulleidfaoedd pellach na’r sector ymwelwyr/twristiaeth. Roedd yr 
ymgyrch wedi rhoi hwb o falchder o’r newydd i gymunedau ac wedi ennyn 
diddordeb ysgolion, yn ogystal â rhoi ffocws, ymdeimlad o le a chyfle i 
fusnesau twristiaeth ddefnyddio a chymhwyso negeseuon marchnata 
cenedlaethol. Cafwyd cefnogaeth lwyr i ddull y blynyddoedd thema. 
 
Cyflwynodd MS Flwyddyn Darganfod fel cyfle i hyrwyddo profiadau a 
chynhyrchion newydd o dan 3 thema gyfredol – tirwedd, diwylliant ac antur. 
Mae’n debygol y bydd cyfle i hyrwyddo llefydd a chyrchfannau penodol fel 
rhan o Flwyddyn Darganfod.  
 
Gofynnodd MS am syniadau ar gyfer themâu’r dyfodol. Cytunwyd nad oedd 
thema newydd bob blwyddyn yn gadael digon o amser paratoi. Byddai’n 
well cyflwyno thema newydd bob dwy flynedd. 
 
Cadarnhaodd MS mai strategaeth hirdymor yw Ffordd Cymru. Bydd yn 
ategu yn hytrach nad disodli’r dull blynyddoedd thema, yn dibynnu ar y 
gynulleidfa.  
 
Mae’n rhaid i themâu’r dyfodol gefnogi a mynd i’r afael â blaenoriaethau 
strategol Cymru, gyda natur dymhorol yn un ohonynt.  
 
Awgrymwyd defnyddio gair Cymraeg fel thema yn y dyfodol e.e. Hiraeth. 
 

7. Diweddariad Llywodraeth Cymru – Gerwyn Evans 
 
Rhoddodd GE ddiweddariad, dyma grynodeb; 
 
- Jason Thomas yw’r Cyfarwyddwr Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 

newydd.  
- Dafydd Elis Thomas AC yw’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a 

Chwaraeon. 
- Diddymwyd TAB ac fe sefydlwyd bwrdd mewnol i wneud y prif 

benderfyniadau. Bydd hi’n bwysig i’r fforwm gyfrannu at Lywodraeth 
Cymru. Er mwyn cryfhau cysylltiadau, trefnwyd cyfarfod rhwng y 
gweinidog a’r pedwar cadeirydd rhanbarthol ar 8 Mawrth. 

- Lansiwyd cynllun gweithredu economaidd Llywodraeth Cymru. Mae 
twristiaeth yn sector sylfaen yn y strategaeth. Mae Llywodraeth Cymru 
wrthi’n trafod manylion y cynllun yn cynnwys y contract economaidd a’r 
gronfa economaidd. Mae Croeso Cymru’n gweithio’n fewnol i ddeall 
beth fydd hyn yn ei olygu i’r sector twristiaeth yn benodol. 

- Treth dwristiaeth – ymateb aruthrol gan y diwydiant y byddai’n cael 



effaith negyddol ar dwristiaeth. Cadarnhawyd na fydd Llywodraeth 
Cymru yn bwrw ymlaen â hyn yn ystod y tymor hwn o leiaf. Efallai y 
bydd trafodaethau’n cael eu cynnal gydag awdurdodau lleol yn y 
cyfamser. 

- Mae prosiectau buddsoddi a datblygu arfaethedig mewn twristiaeth yn 
edrych yn gadarnhaol drwy gynlluniau cyllido cyfredol Croeso Cymru. 

 
Mynegodd NR bryder am y neges anghyson am y dreth dwristiaeth 
arfaethedig a bod diddymu TAB yn arwain at gyrchfannau’n cystadlu yn 
erbyn ei gilydd. 
  

8. Cryfhau Strwythurau Rhanbarthol - Cadeirydd 
 
Diolchodd y cadeirydd yn swyddogol i NR am ei gyfraniad i TAB ar ran y 
Gogledd. 
 
Cyflwynodd PS yr eitem hon drwy roi rhywfaint o gyd-destun. Mae cylch 
gorchwyl y fforwm nawr wedi dyddio ac angen eu diwygio. Mae diddymu’r 
TAB yn golygu y dylai’r fforwm fod Y mecanwaith ar gyfer llywio a chynghori 
Llywodraeth Cymru a’r gweinidog newydd ar faterion allweddol sy’n effeithio 
ar y sector twristiaeth. Roedd y cadeirydd yn teimlo nad oedd arbenigedd y 
fforwm wedi’i ddefnyddio ddigon hyd yn hyn ac y dylai’r fforwm ddylanwadu 
ar benderfyniadau.  
 
Yn dilyn cyn gyfarfod o gadeiryddion y sector preifat nododd PS gynnig i 
newid strwythur y fforwm wrth fynd ymlaen. Pwrpas y strwythur newydd yw 
adfywio’r fforwm a mynd i’r afael â rhai o’r materion a nodwyd uchod.  
 
I grynhoi, bydd y strwythur newydd yn cynnwys 6 arweinydd y Cynlluniau 
Rheoli Cyrchfannau (neu’r swyddog uchaf sydd ar gael gyda phwerau 
gwneud penderfyniadau) a chadeiryddion y sector preifat. Bydd pob 
cadeirydd yn gwahodd cynrychiolydd ychwanegol (sy’n berthnasol i’r 
agenda). 
 
Bydd cadeiryddion y Cynlluniau Rheoli Cyrchfannau’n gyfrifol am gyflwyno 
themâu, materion ac eitemau agenda. 
 
Mynegodd EEJ rywfaint o bryder am gynrychiolaeth y sector 
gweithgareddau. Awgrymwyd y dylid treialu’r dull ac y gellid lobïo 
cadeiryddion y Cynlluniau Rheoli Cyrchfannau i gyflwyno themâu neu 
faterion penodol. 
 
Gweithredu: ddosbarthu cynnig ar gyfer strwythur newydd a chylch 
gorchwyl diwygiedig. 
Gweithredu: Gwahodd Jason Thomas i’r cyfarfod nesaf ym mis Mehefin – 
i’w gadarnhau. 
 

9. Unrhyw Fater Arall 
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf sydd i’w gynnal ym mis Mehefin (dyddiad a lleoliad 
i’w cadarnhau cgaph). 
 
 

 


