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 CROESO CYMRU  
Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru  

19 Medi, Glasdir 
                              
Yn bresennol 

Enw   Sefydliad  

1. Jane Richardson PS Cadeirydd/Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru 

2. Stephen Jones RJ Cyngor Sir y Fflint 

3. Peter McDermott PMcD Cyngor Sir Ddinbych 

4. Jon Merrick JM Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

5. Jim Jones JJ Twristiaeth Gogledd Cymru  

6. Chris Owens CO Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Conwy 

7. Sam Regan  SR Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Wrecsam 

8. Julia Hughes Roberts JR Cymdeithas Twristiaeth/Partneriaeth Rheoli 
Cyrchfan Ynys Môn 

9. Joe Bickerton JB Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

10. Michael Thomas MT Cyngor Sir Ynys Môn 

11. Ian Lebbon  LG Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych 

12. Jo Smith JS Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir y Fflint 

13. Sian Jones SJ Cyngor Gwynedd 

14. Helen Pye AG Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

15. Catrin Elis CE Croeso Cymru 

16. Gerwyn Evans GE Croeso Cymru 

17. Andrew Forfar AF Croeso Cymru 

18. Ceri Turner CT Croeso Cymru 

 
 Ymddiheuriadau  

Liz Grieves Cyngor Sir Ddinbych 

Anwen Jones Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Gwynedd 

Richard Jones Cyngor Sir y Fflint 

Rachel Byrne Cyngor Sir y Fflint 

 
Nodiadau 

 
 
 
 
 

1. Croeso a Chyflwyniad 
 
Croesawodd AF bawb i'r cyfarfod, a chyflwynodd JR fel y Cadeirydd dros dro ar gyfer y 
cyfarfod hwn.  
 

2. Nodiadau o'r Cyfarfod diwethaf a Materion sy'n codi 
 
Cytunwyd ar y cofnodion gyda mân ddiwygiad ar dudalen 3.  Esboniodd JR mai 
cyfarfod/sesiwn ryngweithiol ychwanegol oedd hwn/hon i ganolbwyntio ar y cynllun 
gweithredu drafft, gan gynnig cyfle olaf i gyfrannu at y broses.   
 

3. Enwebiadau ar gyfer Cadeirydd newydd 
 
Amlinellodd JR y broses fel a ganlyn:  
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 Mae'r bobl ganlynol wedi cael eu henwebu: Jo Smith, Sam Regan, Ian Lebbon, 
Chris Owens a Michael Bewick. 

 Er mwyn sicrhau bod pob aelod yn cael cyfle i bleidleisio, rydym yn cynnig y dylid 
gwahodd y darpar gadeiryddion i gyflwyno bywgraffiad byr (heb fod yn fwy na 
250 o eiriau) i Ceri ac Andrew erbyn 3 Hydref.  

 Ceri ac Andrew i ddosbarthu'r bywgraffiadau i'r aelodau. Yr aelodau i anfon eu 
pleidlais drwy e-bost (yn gyfrinachol) at Ceri ac Andrew erbyn 10 Hydref.  

 Ceri ac Andrew i hysbysu'r fforwm erbyn 11 Hydref.  

 Cytunwyd yn y fforwm y byddai is-gadeirydd hefyd yn cael ei ddewis ar sail nifer 
y pleidleisiau.  

 Rhoddodd GE amlinelliad o ymrwymiad disgwyliedig y cadeirydd: Tri chyfarfod y 
flwyddyn (yn ogystal ag unrhyw gyfarfodydd ad hoc i drafod materion allweddol) 
a dau gyfarfod ychwanegol y flwyddyn â'r bwrdd rheoli a'r dirprwy weinidog i 
gynrychioli barn y rhanbarth.  

 
4. Diweddariad ar Ddatblygu Croeso Cymru  

 

 Ers y cyfarfod diwethaf, ailagorwyd y Gronfa Busnesau Micro a Bychan a chysylltwyd 
â busnesau eto i fynd ar drywydd prosiectau. Mae Croeso Cymru yn gofyn i'r 
aelodau drosglwyddo'r neges hon i'w rhwydweithiau gan ein bod yn chwilio am 
brosiectau ar gyfer eleni.  

 Mae Croeso Cymru hefyd wedi nodi cyllid i gefnogi dau brosiect strategol ledled 
Cymru o dan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. 

 Yn dilyn y cyfarfod diwethaf, mae cyllid wedi cael ei sicrhau ar gyfer Distyllfa 
Penderyn newydd yn Llandudno ac ar gyfer canolfan/profiad gwell i ymwelwyr â 
gwarchodfa Clogwyni Ynys Lawd yr RSPB (Sylwer: dan embargo gan y bydd Croeso 
Cymru yn llunio cysylltiadau cyhoeddus ynghylch y ddau gyhoeddiad hyn).  

 Ar hyn o bryd mae tîm marchnata Croeso Cymru yn gwneud peth gwaith yn Japan 
mewn cysylltiad â Chwpan y Byd ac yn cynllunio ar gyfer ymgyrch y flwyddyn nesaf.  

 Bargen Sector Twristiaeth y DU – cynhaliwyd cyfarfod ddoe a Jason Thomas a 
Stephen Jones a gynrychiolodd Gymru. Yn ôl yr adborth, mae'r fargen yn y camau 
datblygu cynnar ac nid oes unrhyw eglurder go iawn o ran yr hyn mae'n ei olygu i'r 
cenhedloedd datganoledig. Mae'n bwysig cofio bod cyfleoedd i'r sector twristiaeth 
yng Ngogledd Cymru o dan Fargen Twf y Gogledd – gellir trafod hyn yn y dyfodol.  
 

5. Adolygiad o'r Bartneriaeth ar gyfer Twf – Cynllun Gweithredu Drafft 
    
Trafododd GE y ddogfen 'Cynllun ar Dudalen' (a ddosbarthwyd gyda'r cofnodion) a 
gofynnodd am adborth a barn yr aelodau. 
 
 Crynodeb o'r prif adborth a roddwyd:  
 

 Nid yw'r datganiad o uchelgais lefel uchel yn adlewyrchu gwerth dros swmp ar hyn o 
bryd. Nid yw'r tri chonglfaen yn ddigon amlwg. Awgrymwyd y gallai'r OD 
ganolbwyntio ar y conglfeini yn hytrach na chynhyrchion.  

 Cytunwyd bod blynyddoedd thematig yn dal i weithio ond mae'r fforwm am gael ei 
hysbysu/cynnwys yn y broses o wneud penderfyniadau.  

 Mae cyfle i gynnig mwy o drafnidiaeth gyhoeddus – e.e. efallai drwy reilffordd 
gyfatebol i Ffordd Cymru a thrwy fynd ati i hyrwyddo pecynnau. Gall hyn hefyd fod 
yn gam tuag at gyflawni'r agenda/targedau o ran y newid yn yr hinsawdd (gall 
Bargen Twf y Gogledd gynnig cyfleoedd yn y cyd-destun hwn). Mae angen gwella'r 
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seilwaith a'r cysylltedd, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Bydd Trafnidiaeth 
Cymru yn bartner allweddol.  
Cam gweithredu: gwahodd Trafnidiaeth Cymru i roi cyflwyniad mewn cyfarfod yn y 
dyfodol.  

 Awgrymiadau nad yw defnyddwyr yn deall arlwy diwylliannol Cymru a bod angen 
mwy o eglurder a chysondeb yn y maes hwn – yn enwedig i ymwelwyr rhyngwladol. 
Mae gan Gymru botensial enfawr oherwydd yr ymdeimlad o le ac iaith sy'n bodoli 
ond nid yw'r neges hon mor glir â'r arlwy tirwedd ac antur.  

 Rhwystr i ddenu ymwelwyr rhyngwladol i Ogledd Cymru – prinder sgiliau ieithoedd 
tramor yn y diwydiant, prinder gwestai â brand yn ogystal â'r ffaith bod pobl o rai 
gwledydd yn ei chael hi'n anodd cael fisâu i deithio i'r DU.  

 Awydd mawr i ailgomisiynu ymchwil i'r hyn sy'n 'rhwystro pobl rhag ymweld â 
Chymru' er mwyn gweld pam nad yw cyfran Cymru o ymweliadau rhyngwladol â'r 
DU yn cynyddu.  

 Pryder mawr ynghylch model Parador a nodwyd yn y cynllun. Teimlwyd y byddai 
angen cael mecanwaith y tu allan i'r gwasanaeth sifil i reoli'r gweithrediadau er 
mwyn i hyn weithio. Anogodd yr aelodau Croeso Cymru i ystyried y gwersi a 
ddysgwyd gan lywodraeth leol a chenedlaethol yn y maes hwn. Un awgrym oedd 
cael cynllun penodol o dan sicrwydd ansawdd i fusnesau sy'n rhagori o ran 
ymdeimlad o le.  

 Roedd pryder ynglŷn â chael amgueddfa celfyddyd gyfoes flaenllaw gan fod un yn 
bodoli eisoes yn Llandudno – Oriel Mostyn.  

 Mae'n ymddangos bod y cynllun yn ddull o'r brig i lawr – nad yw'n atyniadol i 
bartneriaid – e.e. model Parador/caffael rhagnodol.  

 Ni waeth a oes cyllid refeniw neu ddull caffael – mae angen buddsoddiad tymor hwy 

 Barn gymysg ynghylch graddio o amgylch y bwrdd – ond y sefyllfa yng Ngwynedd yw 
bod llai na 10% o fusnesau'n cael eu graddio. 

 Mae Cymorth Buddsoddi Mewn Amwynderau Twristiaeth yn cael ei groesawu – ond 
mae cyfyngiadau iddo, e.e. nid yw'n cynnwys rhai meysydd.  

 Roedd rhai yn cwestiynu golff fel cynnyrch ac a oedd hyn yn seiliedig ar dystiolaeth. 
Teimlwyd y byddai chwaraeon dŵr neu feicio mynydd yn fwy perthnasol i Ogledd 
Cymru. Fodd bynnag, roedd Conwy o'r farn bod gan golff botensial enfawr – a ddylai 
fod dull gweithredu rhanbarthol?  

 Nid oes sôn am fanwerthu yn y cynllun (rhan allweddol o'r arlwy twristiaeth).  
 
Gwybodaeth ychwanegol gan GE am ymrwymiadau ar gyfer y dyfodol  
 

 Bydd Croeso Cymru yn parhau i ymrwymo i ddull gweithredu pedwar rhanbarth.  

 Caiff Partneriaethau Rheoli Cyrchfan eu cefnogi o hyd ac mae Croeso Cymru yn 
gobeithio rhoi sbardun newydd i hyn drwy gynnal cynhadledd y flwyddyn nesaf.  

 Bydd Ffordd Cymru yn parhau i fod yn flaenoriaeth. 

 Bydd blynyddoedd thematig a'r tri chonglfaen sy'n sail iddynt yn parhau. 

 Bydd y fforwm rhanbarthol yn parhau ac mae yna awydd cynnal un fforwm agored y 
flwyddyn.  

 Caiff grŵp tirwedd twristiaeth cenedlaethol ei ddatblygu.  

 Bydd y Cymdeithasau Twristiaeth yn parhau i fod yn bartneriaid pwysig i ymgysylltu 
â nhw a'u cefnogi, er nad oes cyllideb i'w hariannu.  

 Mae ymrwymiad parhaus i'r gwobrau twristiaeth a'r uwch-gynhadledd dwristiaeth – 
a fydd yn teithio o gwmpas Cymru.  

 Mae angen ystyried y mecanweithiau ar gyfer bwydo i benderfyniadau cynllunio 
ymhellach a'r flaenoriaeth gyntaf yw diweddaru'r Nodyn Cyngor Technegol.  
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 Mae twristiaeth gymdeithasol a hygyrchedd yn feysydd y mae Croeso Cymru am 
ymrwymo ymhellach iddynt, yn ogystal ag iechyd, llesiant, uwch-gynhadledd 
ieuenctid.  

 Mae'n annhebygol y bydd Croeso Cymru yn parhau i ariannu arwyddion ffyrdd, ar eu 
ffurf bresennol o leiaf.  

 Mae llawer o waith i'w wneud yn fewnol i fesur llwyddiant y cynllun gweithredu 
newydd – bydd angen adlewyrchu gwerth dros swmp yma.  

 
6. Diweddariad ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

Oherwydd bod yr eitem flaenorol ar yr agenda wedi cymryd gormod o amser – gofynnodd JR 
am i'r aelodau gysylltu â hi yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth /y newyddion 
diweddaraf am Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.  
 

7. YMCHWIL 
Rhoddodd BM gyflwyniad gan adran ymchwil Croeso Cymru. Caiff hwn ei ddosbarthu.  
 
Cam gweithredu: ble mae'r bylchau? Rhowch wybod i'r adran ymchwil.  
Cam gweithredu: hoffai'r aelodau drafod STEAM mewn cyfarfod yn y dyfodol.  
 

8. UNRHYW FUSNES ARALL 
Atgoffodd JJ yr aelodau nad oedd ond 10 diwrnod ar ôl i wneud cais ar gyfer Gwobrau 
Twristiaeth Gogledd Cymru ac y byddai cynhadledd flynyddol Twristiaeth Gogledd Cymru yn 
cael ei chynnal ar 23 Tachwedd.  
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