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CROESO CYMRU  
Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru  

3 Gorffennaf yn Venue Cymru 
                              
Yn bresennol 

Enw   Sefydliad  

1. Phil Scott PS Cadeirydd/Partneriaeth Cyrchfan Ynys Môn 

2. Richard Jones  RJ Cyngor Sir y Fflint 

3. Peter McDermott PMcD Cyngor Sir Ddinbych 

4. Sian Lloyd Roberts SLR Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

5. Jon Merrick JM Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

6. Jim Jones JJ Twristiaeth Gogledd Cymru  

7. Chris Owens CO Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Conwy 

8. Sam Regan  SR Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Wrecsam 

9. Jane Richardson JR Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

10. Joe Bickerton JB Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

11. Michael Thomas MT Cyngor Sir Ynys Môn 

12. Liz Grieves LG Cyngor Sir Ddinbych 

13. Jo Smith JS Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir y Fflint 

14. Sian Jones SJ Cyngor Gwynedd 

15. Awel Gruffydd AG Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

16. Catrin Elis CE Croeso Cymru 

17. Gerwyn Evans GE Croeso Cymru 

18. Andrew Forfar AF Croeso Cymru 

19. Ceri Turner CT Croeso Cymru 

 
 Ymddiheuriadau  

Ian Lebbon Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych 

Anwen Jones Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Gwynedd 

Helen Pye Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 
Nodiadau 

 
 
 
 
 

1. Croeso a Chyflwyniad 
 
Croesawodd PS y grŵp i'r cyfarfod. 
 

2. Nodiadau o'r Cyfarfod diwethaf a Materion sy'n codi 
 
Cytunwyd ar y nodiadau. Materion sy'n codi o'r cyfarfod diwethaf:  
 
- Jane Richardson i drafod Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. 
- Gerwyn Evans i drafod yr adolygiad o strategaeth. 
- Nododd LG yr hoffai gael trafodaeth bellach ar ddatblygu strategaeth twristiaeth ar 

gyfer Gogledd Cymru.  
- Nododd PS fod llawer o'r agenda'n ymwneud â Croeso Cymru a gwahoddodd yr aelodau 

i awgrymu eitemau ar gyfer agendâu yn y dyfodol. 
 

3. Diweddariad ar ddatblygu  
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- Dywedodd GE fod atyniad newydd cyffrous i ymwelwyr wedi pasio cam y panel ac y 
caiff ei gyhoeddi maes o law.  

- Ers y cyfarfod diwethaf, bu rhai newidiadau i'r cynllun grant cyfalaf. Ariennir y 
Gronfa Busnesau Micro a Bychan drwy'r Undeb Ewropeaidd, ond mae ar gau ar hyn 
o bryd gan nad oes rhagor o arian cyfatebol ar gael. Mae Llywodraeth Cymru/Croeso 
Cymru wrthi'n ceisio sicrhau cyllid ychwanegol yn fewnol er mwyn cefnogi 
prosiectau sydd yn yr arfaeth.  

- Mae'r gronfa buddsoddi mewn twristiaeth newydd – 80% masnachol, 20% grant – 
bellach ar agor. Mae Croeso Cymru yn deall bod yr elfen fasnachol yn anodd i 
fusnesau bychan.  

- Mae'r cynllun Gweithredu newydd yn cael ei ysgrifennu ar hyn o bryd. Cafwyd 
ymateb da i'r ymgynghoriad â'r diwydiant gyda'r ymateb mwyaf (38%) yn dod o 
ogledd Cymru. Penodwyd Wavehill i ddadansoddi'r ymatebion.  

- Mae Croeso Cymru yn gweithio'n galed i ymgynghori â chydweithwyr ym mhob rhan 
o Lywodraeth Cymru a chael cefnogaeth ganddynt.  

- Yr uchelgais yw sicrhau bod y cynllun gweithredu newydd yn gwbl gyson â Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Croeso Cymru yn gweithio gyda'r comisiynydd 
i wneud hyn.  
 

4. Adolygiad o Strategaeth Partneriaeth ar gyfer Twf 
 
Nodir rhai o'r materion a'r themâu sy'n cael eu trafod fel rhan o'r cynllun gweithredu 
newydd isod: 
  

- Gormod o dwristiaeth – a'r ffaith bod y genhedlaeth iau yn ymwybodol iawn o 
faterion cynaliadwyedd/amgylcheddol/iechyd a llesiant – a ddylem ni yng Nghymru 
osod ein hunain yn yr amgylchedd hwn?  

- Ymgysylltu â'r genhedlaeth nesaf – a ddylem ystyried Uwchgynhadledd i Bobl Ifanc? 
- Yr argyfwng newid yn yr hinsawdd yn erbyn ymwelwyr rhyngwladol – a ddylem 

dargedu teithio mewn ceir? Allyriadau carbon? Yr agenda twristiaeth gymdeithasol?  
- Roedd Partneriaeth ar gyfer Twf yn canolbwyntio ar dargedu daearyddol – a ddylai 

Croeso Cymru dargedu yn ôl ymddygiad defnyddwyr yn lle hynny?  
- Airbnb – a ddylai Croeso Cymru weithio gyda'r cwmni hwn? Ar hyn o bryd, rydym yn 

edrych ar Visit Scotland sy'n ymdrin â materion tebyg.  
- Mae'r un materion yn parhau o'r strategaeth flaenorol – natur dymhorol – y sector 

cyflogau isel – canfyddiadau – sgiliau. Gweithio teg – cyflog byw go iawn – a all y 
sector twristiaeth ymdopi â hyn? 

- Treth Dwristiaeth – mae rhai awdurdodau lleol yn ystyried ei chyflwyno. Bydd angen 
ymgynghori'n ffurfiol â'r diwydiant. Ni chaiff Treth Dwristiaeth ei chyflwyno yn ystod 
tymor y cynlluniad hwn ond mae'n dal i gael ei hystyried.  

- Y cynllun Sicrhau Ansawdd – a ddylai fod am ddim?  
 
Cam Gweithredu: Cyflwynir fersiwn ddrafft o'r cynllun Gweithredu yn y cyfarfod nesaf ym 
mis Medi (caiff y cynllun Gweithredu terfynol ei lansio'n swyddogol ym mis Hydref). 
  
 Cafwyd trafodaeth yn dilyn hyn a gwnaed y pwyntiau allweddol hyn gan yr aelodau: 
 

- Mae Airbnb yn broblem fawr yng Ngwynedd (a ledled y DU). Er ei fod yn cynnig cyfle 
– mae risgiau cysylltiedig ac effeithiau ar y diwydiant twristiaeth y bydd angen eu 
rheoli.   
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- I ba raddau y dylai Croeso Cymru ymwneud â Sgiliau a hyfforddiant? Yn ôl yr adborth 
gan y diwydiant, ni ddylai Croeso Cymru arwain hyn.  

- Canfyddiadau ynghylch twristiaeth fel gyrfa – gwneir llawer o waith da ar Ynys Môn 
drwy brosiect peilot y gellid ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill.  

- Sut i fynd i'r afael â materion seilwaith e.e. trafnidiaeth/mordeithio/meysydd 
parcio/toiledau 

- Bargen y Sector Twristiaeth – mae Croeso Cymru yn croesawu'r cyhoeddiad hwn am 
ei fod yn sicrhau proffil mwy i dwristiaeth a gallai arwain at gymorth cynyddol i 
dwristiaeth gan lywodraeth y DU. Fodd bynnag, mae angen gwaith pellach nawr ar 
fanylion y cytundeb a'i berthnasedd i Gymru.  

 
5. Statws Presennol Partneriaethau Rheoli Cyrchfannau 

 
Gofynnodd GE a oedd y strwythurau yn y rhanbarthau'n dal i weithio neu a oedd angen eu 
newid.  
 

- SJ – mae Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Gwynedd yn datblygu ac mae wrthi'n 
adolygu'r strwythur. Llwyddiant wrth fuddsoddi £120 miliwn mewn 190 o brosiectau 
dros gyfnod y strategaeth. Problemau a heriau – gormod o dwristiaeth mewn rhai 
ardaloedd, effaith Airbnb, prinder sgiliau, e.e. wrth ddod o hyd i gogyddion.  

- CO – mae'r Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan hefyd yn cael ei hadolygu ond mae'r 
strwythur sydd ar waith yn dal i lwyddo a dyma'r unig gyfle i fusnesau a swyddogion 
twristiaeth yng Nghonwy ddod ynghyd i drafod materion allweddol.  

- SR – Mae Wrecsam yn ei thrydedd flwyddyn fel sefydliad a arweinir gan y sector 
preifat gyda 47 o fusnesau wedi'u cofrestru. Mae bellach yn gallu rhoi tystiolaeth 
wirioneddol bod yr hyn y mae'n ei wneud o fudd i'r aelodau. Gobeithio y bydd hyn 
yn atgyfnerthu'r aelodaeth.  

- JB – Fel cadeirydd newydd, mae'n bwriadu cynyddu'r aelodaeth ac atgyfnerthu'r 
bartneriaeth. Hyfforddiant ar gyfathrebu a sgiliau fydd y ffocws yn y byrdymor – i'w 
gyflwyno drwy brosiect prawf. 

- MT – nid yw'r bartneriaeth wedi cyfarfod ers tro. Mae adolygiad o'r strategaeth 
wedi dechrau ac mae'n awyddus i fod yn gyson â Croeso Cymru. Mae angen 
ymgysylltu ag aelodau ac ennyn eu brwdfrydedd o'r newydd yn sgil gohirio'r 
cynlluniau ar gyfer Wylfa – sydd wedi meddiannu'r trafodaethau dros y blynyddoedd 
diwethaf.  

- PMcD – mae'r cynllun llysgenhadon twristiaeth wedi denu cryn gefnogaeth. Mae'r 
fforwm mwy yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ac yn denu llawer o bobl. Ffocws y 
cyfarfod diwethaf oedd y 10 o gwestiynau a gafodd ymateb da iawn gan yr aelodau.  

- Gofynnodd PS am y cais i gael statws Safle Treftadaeth y Byd ac a fyddai ganddo 
oblygiadau i'r diwydiant. Cadarnhaodd LG y byddai Pontcysyllte yn cael pwyntiau 
dysgu allweddol o'i ddynodiad yn un o Safleoedd Treftadaeth y Byd o ran rheoli ac 
ymgysylltu â'r gymuned ehangach. Bydd Pontcysyllte yn cynnal cynhadledd 
ryngwladol nesaf Safleoedd Treftadaeth y Byd.  

- Dywedodd SJ fod rhaglen llysgenhadon pobl ifanc yn gysylltiedig â'r prosiect Safle 
Treftadaeth y Byd er mwyn ennyn mwy o ddiddordeb a bod arbenigwr dehongli 
wedi'i benodi.   

  
Cam Gweithredu: gwahodd un o gynrychiolwyr y cais am statws Safle Treftadaeth y Byd i roi 
cyflwyniad mewn cyfarfod yn y dyfodol 
 

6. Diweddariad ar Digwyddiadau 
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- Eluned Morgan yw'r gweinidog cyfrifol bellach. Mae tîm digwyddiadau bach sy'n 

cefnogi tua 20 i 40 o ddigwyddiadau bob blwyddyn. Mae'r tîm yn cefnogi cymysgedd 
o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol (ond yn chwilio am fwy o ddigwyddiadau 
diwylliannol). Mae bob amser yn ceisio sicrhau dosbarthiad daearyddol cyfartal.  

- Mae'r diwydiant digwyddiadau yn hynod gystadleuol yn rhyngwladol ac mae 
ceisiadau'r rhai sydd â'r cyllidebau mwyaf yn aml yn ennill. Fodd bynnag, dyfarnwyd 
£4.88m er mwyn cefnogi digwyddiadau yng ngogledd Cymru dros gyfnod y cynllun.  

- Mae'r tîm yn cyfarfod yn rheolaidd ag awdurdodau lleol ac maent wrthi'n cynnal 
trafodaethau am ddigwyddiadau hyd at 2026. Mae potensial i gynyddu 
digwyddiadau Busnes yng Nghymru yn ogystal â digwyddiadau diwylliannol.  

- Cafwyd cwestiwn ynghylch cymorth i wyliau bwyd. Dywedodd RH y byddai'n ystyried 
gŵyl fwyd i ogledd Cymru ar gyfer yr holl ranbarth ac y byddai'n barod i drafod hyn 
(ar y cyd â chydweithwyr yn yr is-adran bwyd). 

- Cafwyd cwestiwn ynghylch mesur gwerth ymwelwyr i ddigwyddiadau. Cadarnhaodd 
RH fod y tîm digwyddiadau yn defnyddio Model Effaith Sheffield.  

- Mae Croeso Cymru yn gobeithio cynnal yr uwchgynhadledd dwristiaeth yng 
ngogledd Cymru yn 2021.  

 
Cam gweithredu: dosbarthu copi o'r meini prawf ar gyfer digwyddiadau a'r model effaith.  
 

 
 

7. Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru  
 

- Cyflwynodd JR nodiadau'r fforwm diwethaf i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru. Cytunwyd y byddai'r Fforwm hwn yn adrodd yn ffurfiol i'r bwrdd. Rhennir y 
cofnodion â'r bwrdd uchelgais a bydd JR yn adrodd yn ôl ac yn bwydo'r materion 
allweddol i mewn.  

- Y cam nesaf ar gyfer y cytundeb twf yw llofnodi dogfen penawdau'r telerau, y 
disgwylir i hynny ddigwydd ar ddiwedd mis Gorffennaf. Bydd hyn yn ymrwymiad 
cyfrwymol i sicrhau'r £240m.  

- Caiff prosiectau eu datblygu fesul camau bellach. Nid yw'r academi dwristiaeth yn y 
cam 1af ond bydd yn anelu at ddatblygu hyn cyn gynted â phosibl yn ystod y don 
nesaf. Bydd cyfleoedd ar gyfer prosiectau twristiaeth, yn enwedig o dan themâu 
digidol a thrafnidiaeth. Fodd bynnag, nid eglurwyd hyn eto. Gall fod yn werth 
ystyried cael sesiwn mewn cyfarfod yn y dyfodol i drafod themâu posibl er mwyn i'r 
fforwm fod mewn sefyllfa i wneud cais am brosiectau petai'r cyfle yn codi. 
 

Cam gweithredu: rhannu cofnodion y fforwm ag ysgrifenyddiaeth Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru a thrafod themâu mewn cyfarfod yn y dyfodol.  
  

8. Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru – Sian Lloyd Roberts 
  

- Partneriaeth sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant yw'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. 
Jim Jones yw'r cynrychiolydd ar gyfer y sector twristiaeth. Y prif ffocws yw llunio 
cynllun blynyddol yn nodi problemau a phrinder o ran twf – drwy gasglu tystiolaeth 
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gan y diwydiant. Yna gwneir argymhellion i ddarparwyr Addysg Bellach a rhai 
darparwyr yn y gweithle.  

 
- Eleni bu newid tuag at ddatblygu cynllun sgiliau tair blynedd, rhagolwg strategol 

tymor hwy a ddylai fod wedi'i gwblhau erbyn mis Awst 2019.  
 
Crynodeb o rai ystadegau allweddol a gasglwyd hyd yn hyn:  
  

 Mae mwy nag 13% o bobl yn cael eu cyflogi ym maes twristiaeth yng ngogledd 
Cymru 

 Mae’r cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau wedi cynyddu. Mae nifer y cyrsiau Addysg 
Bellach mewn Lletygarwch a Thwristiaeth wedi lleihau.  

 Dengys amcanestyniadau y canlynol: mae angen a galw parhaus am sgiliau yn y 
sector – mae galw am alwedigaethau lefel uwch, e.e. rheolwyr, yn ogystal â galw 
parhaus am sgiliau lefel is.  

 Themâu cyson – Recriwtio/natur dymhorol/canfyddiadau ynghylch twristiaeth fel 
gyrfa 

 Mae diffyg sgiliau 'parod am waith' yn broblem – yn benodol ym meysydd 
gwasanaethau cwsmeriaid a chyfathrebu   

 Mae bylchau a phrinder sgiliau yn ôl 30% o'r ymatebwyr. Hynny yw, o ran 
hamdden/gwasanaethau cwsmeriaid/masnach 

 69% o gyflogwyr – yn ei chael yn anodd llenwi rolau penodol, e.e. 
cogyddion/derbynyddion blaen tŷ, staff gwasanaeth cwsmeriaid ym maes bwyd a 
diod a thywyswyr twristiaid.  

 Nid oes gan 66% unrhyw rwystrau i hyfforddiant.  
 Prentisiaethau – dim ond 28% sy'n cyflogi prentisiaid. OHERWYDD – nid ydynt yn 

deall y broses a/neu nad yw'r fframweithiau'n diwallu anghenion eu busnes. 
 Mae Brexit yn destun pryder o ran costau cynyddol a cholli staff.  

  
- Bydd y bwrdd bellach yn llunio'r cynllun ar gyfer y tair blynedd nesaf. Anfonwch unrhyw 

sylwadau pellach at Sian.  
 
- Diolchodd RH i Jim am gynrychioli twristiaeth ar y Bwrdd Sgiliau Rhanbarthol.  
- Mae Croeso Cymru wrthi'n ystyried sefydlu bwrdd sgiliau, i ganolbwyntio i ddechrau ar 

dair problem a nodwyd – proffil/canfyddiadau ynghylch twristiaeth – y dylanwad ar 
ysgolion Addysg Uwch/Addysg Bellach – prinder sgiliau o ran cogyddion/blaen tŷ.  

  
 

9. Diweddariad am Farchnata Croeso Cymru  
 
Rhoddodd Catrin Ellis ddiweddariad ar farchnata.  Ceir crynodeb o'r pwyntiau allweddol 
isod:  
  
- Enghreifftiau o sylw diweddar yn y wasg.  
- Sicrhawyd peth cyllid ychwanegol er mwyn gwneud gwaith yn Iwerddon mewn 

perthynas â Brexit. 
- Mae gwariant hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol bellach yn fwy na gwariant 

hysbysebu ar y teledu ac Instagram yw'r cyfrwng twf mwyaf ar gyfer cynnwys o hyd. 
Dyma'r rheswm pam y mae ymgyrch #DymaFyNghymru yn canolbwyntio ar gynnwys a 
gynhyrchir gan ddefnyddwyr.  
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- Mae fersiwn newydd o wefan Croeso Cymru yn fyw ond mae'n dal i gael ei datblygu. 
Heblaw am arddull y wefan, un o'r prif welliannau yw'r cyfleuster chwilio am gynnyrch, 
sy'n seiliedig ar hidlwyr. https://www.croeso.cymru/cy/cwestiynau-ofynnir-yn-aml-am-
croesocymru  

- Er mwyn poblogi'r gronfa ddata o gynhyrchion, rydym hefyd wedi gweithio i wella'r 
broses o restru cynhyrchion – caiff defnyddwyr e-bost er mwyn helpu i gefnogi a gwella 
eu manylion eu hunain yn ystod yr wythnosau i ddod. Mae MWT wedi'i benodi i 
gynorthwyo'r diwydiant i wneud hyn.  
https://www.mwtcymru.co.uk/visit-wales-listings.html  

  
Cam gweithredu – Dosbarthu diweddariad ysgrifenedig gan CE. 
Cam gweithredu – dosbarthu erthygl o'r Sunday Times. 
  

10. Unrhyw Fater Arall  
 

- Rhoddodd JJ ddiweddariad ar brosiect 'Prifddinas Antur Ewrop' y Gronfa Arloesi 
Cynnyrch Twristiaeth (TPIF). Dyfarnwyd 150k i Twristiaeth Gogledd Cymru er mwyn 
arwain prosiect cydweithredol i ddod â sefydliadau allweddol o'r sector preifat 
ynghyd. Bydd y prosiect yn ategu prosiectau rhanbarthol y Gronfa Ymgysylltu 
Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gaiff eu cyflwyno dros yr un cyfnod.  

- Bydd yn ymgyrch ddigidol sy'n canolbwyntio ar ddylanwadwyr, yn bennaf yn y 
gogledd-orllewin – gan gynnwys lapio tramiau ym Manceinion/bysus yn 
Birmingham, a bod yn weledol ym maes awyr Lerpwl a gorsafoedd tanddaearol 
Lerpwl. Ochr yn ochr â hyn ceir peth hysbysebu ar y radio a'r cyfryngau 
cymdeithasol.  

- Mae Twristiaeth Gogledd Cymru hefyd yn arwain prosiect busnes a digwyddiadau'r 
Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth sy'n werth £50k – er mwyn helpu i gefnogi'r 
diwydiant yng ngogledd Cymru yn y farchnad gystadleuol hon – mae'r prosiect 
eisoes wedi dod â busnesau ledled Cymru ynghyd i godi proffil a chynyddu gwaith 
hyrwyddo mewn arddangosfeydd, ac ati.   

- Rhoddodd Jim ddiweddariad ar y gwaith sy’n cael ei wneud yn Japan er mwyn dathlu 
Cwpan Rygbi'r Byd a chysylltiadau Japan â Chymru. Fel rhan o'r ymgyrch hon, mae'n 
edrych ar ddigwyddiadau/prosiectau yng Nghymru – er enghraifft mae ysgol yn Sir y 
Fflint wedi creu gardd Japaneaidd i ddathlu.  

- 14 Tachwedd yw'r dyddiad ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Gogledd Cymru yn Venue 
Cymru a chaiff cynhadledd Twristiaeth Gogledd Cymru ei chynnal yn Theatr Clwyd ar 
28 Tachwedd.  

 
Cam Gweithredu: cynnwys diweddariad ar brosiectau cydweithredol RTEF/TPIF fel eitem 
sefydlog ar agenda'r fforwm. 

 
- AF – mae Jo Starkey, pennaeth ymchwil Croeso Cymru, wedi gofyn am gael bod yn 

bresennol yn y fforwm nesaf.  
 
Cam Gweithredu:  gwahodd Jo Starkey i fod yn bresennol a dosbarthu dolen i ffilm fer yn y 
cyfamser er gwybodaeth. 
 

- Mae JS am sicrhau bod gogledd-ddwyrain Cymru yn cael ei gynrychioli mewn 
ymgyrchoedd marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, gan nodi bod cyfle i dyfu'r 
sector twristiaeth bwyd yn yr ardal.  

https://www.visitwales.com/
https://www.visitwales.com/faq-about-visitwalescom
https://www.visitwales.com/faq-about-visitwalescom
https://www.mwtcymru.co.uk/visit-wales-listings.html
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- Cyhoeddodd Phil Scott ei fod yn rhoi'r gorau i'w rôl fel cadeirydd y fforwm, felly 
dyma fydd ei gyfarfod olaf. Diolchodd i bawb am eu cymorth dros y blynyddoedd a 
dymunodd yn dda iddynt ar gyfer y dyfodol.  

- Diolchodd RH i Phil am ei waith caled ac am fod yn Gadeirydd gwych ar y fforwm.  
 
Cam gweithredu: bydd Croeso Cymru yn ysgrifennu at yr aelodau i gael enwebiadau, gyda'r 
nod o benodi cadeirydd newydd erbyn y cyfarfod ar 19 Medi.  
 
 

 

  

 
 


