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CROESO CYMRU 
Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol y Gogledd 
21

 
Mehefin 2017 – 9:30 a.m. – 1:30 p.m. 

Dylan’s Restaurant, Llandudno 
 
Yn bresennol 

Enw   Sefydliad  
1. Phil Scott PS Cadeirydd/Rib Ride /DAP 

2. Neil Rowlands  NR TAB 

3. Catherine Williams CW Eryri Bywiol 

4. Jim Jones JJ Twristiaeth Gogledd Cymru  

5. Richard Jones  RJ Cyngor Sir y Fflint 

6. Nicola Williams NW Cyngor Sir Ddinbych 

7. Ashley Rogers AR Cyngor Busnes y Gogledd 

8. Dafydd Roberts DR Amgueddfa Cymru 

9. Catrin Elis CE CADW 

10. Joe Bickerton JB Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

11. William Green WG Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  

12. Deborah Wood  DW Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  

13. John Merrick  JM Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

14. Roland Evans RE Cyngor Gwynedd 

15. John Lloyd JL Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 

16. Mike Thomas MT IOA CC 

17. Rob Holt  RH Croeso Cymru 

18. Gerwyn Evans GE Croeso Cymru  

19. Andrew Forfar AF Croeso Cymru  

20. Chelsea Crowther CC Croeso Cymru  

21. Clare Dwight CD Croeso Cymru  

22. Beth Wickes BW Croeso Cymru  

23.    

 
 
Ymddiheriadau 

Adrian Barsby AB Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir y Fflint 

Sian Jones SJ Cyngor Gwynedd/PEG 

Peter McGivern PMcG Cyrchfan Wrecsam 

Jane Richardson JR Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

           Anwen Jones AJ Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 

           Chris Owen CO Cynllun Rheoli Cyrchfan Conwy 

           Naomi Jones NJ Parc Cenedlaethol Eryri 

              

 

Nodiadau 

 1. Croeso  
Croesawodd PS bawb i’r cyfarfod a gwahoddodd David Evans – 
Cyfarwyddwr Dylan’s i roi gair o groeso i’r grŵp.  
 
2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf 
Derbyniwyd y cofnodion blaenorol. 
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3. Materion yn codi 
 
Nid oedd unrhyw faterion yn codi.  

4. Ethol Is-Gadeirydd  

Awgrymwyd y gellid trafod hyn yng nghyfarfod y fforwm ym mis 

Medi – ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad.  

5. Diweddariad TAB 

Cynhaliwyd dau gyfarfod TAB ers fforwm Chwefror 2017. 

Canolbwyntiodd cyfarfod mis Mawrth ar ddigwyddiadau busnes 

a’r ICC yng Nghasnewydd. Bydd tîm ymroddedig yn cael ei greu 

i ganolbwyntio ar hybu cynadleddau a digwyddiadau busnes yng 

Nghymru.  

Hefyd mae adolygiad Sicrwydd Polisi ar waith ynghylch 

archwiliadau. Dywedodd NR fod Visit England bellach yn 

gweithio gyda’r AA mewn perthynas ag archwiliadau ansawdd.  

Cafwyd nifer o gyflwyniadau yng nghyfarfod mis Mai gan CADW 

– Cymru Hanesyddol, Cruise Wales a Chyflwyniad ar 

Dwristiaeth Gymdeithasol hefyd. Mae trafodaethau ar y gweill 

ynghylch cynllun peilot mewn rhanbarthau penodol yn 

canolbwyntio ar Dwristiaeth Gymdeithasol.  

Nid oes unrhyw newyddion ynghylch ailstrwythuro TAB.  

6. Diweddariad Rhanbarthol   

Cadarnhaodd GE fod cyllid TPIF/RTEF ar gyfer y flwyddyn hon 

wedi ei ddyfarnu a bod rhai prosiectau ardderchog ar gyfer 

rhanbarth y Gogledd. Dywedodd GE fod y Gogledd yn 

cydweithio’n dda iawn fel rhanbarth a bod angen i ranbarthau 

eraill wella’r agwedd hon wrth gyflwyno ceisiadau.  

Bydd ffenestr newydd o gyllid TPIF/RTEF ym Medi/Hydref 2017 

ac anogir y prosiectau i ganolbwyntio ar themâu Blwyddyn y 

Môr, Blwyddyn Darganfod a Llwybrau Cymru (Routes of Wales).  

Bellach mae’r ffenestr ar gyfer cynllun ariannu newydd TAIS 

wedi cau a derbyniwyd nifer fawr o geisiadau. Mae’r broses 

hidlo ar waith erbyn hyn.  

Anogodd GE y grŵp i ledaenu’r neges ymhlith y diwydiant fod 

cyllid ar gael ac y dylid manteisio arno.  
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Cododd CW y mater fod rhai busnesau twristiaeth 

gweithgareddau wedi ei holi ynghylch y terfyn lleiafswm o 

£25,000 ar gyllid ac nad oedd hyn yn ddichonadwy iddyn nhw. 

Gofynnodd CW a fyddai trafodaethau ynghylch y symiau o gyllid 

a oedd ar gael.  

Cadarnhaodd GE fod trafodaethau ar waith ar sut y gellid 

cefnogi’r busnesau hyn a sut y gellid darparu cyngor hyd yn oed 

os nad oedd cyllid yn cael ei ddyfarnu.  

CAM GWEITHREDU: rhoi’r holl brosiectau sydd wedi’u cyllido 

ar y wefan ar ôl eu cytuno 

7. Blaenoriaethau Rhanbarthol 

Mae AF wedi creu tabl o flaenoriaethau rhanbarthol ac fe’i 

darparwyd i’r grŵp er mwyn ei drafod.  

Un o’r prif themâu a godwyd oedd y prinder sgiliau yn y sector 

twristiaeth a sut gellid gwella hyn. 

Hysbysodd NR y grŵp fod Cronfa Fenter Môn yn gweithio ar 

gynllun peilot ‘Act on Excellence’, a fydd yn dilyn y model STEM 

ac yn gweithio ar hyrwyddo sgiliau yn y maes.  

Hysbysodd GE y grŵp y cynhelir cyfarfod trawsbleidiol ar 

dwristiaeth yn ystod yr wythnosau nesaf ac mai sgiliau yw’r prif 

fater ar yr agenda.  

CYTUNWYD i ganolbwyntio ar sgiliau yn y Fforwm Twristiaeth 

Rhanbarthol nesaf. Er bod AB ac AU yn mynd ati i gynyddu’r 

niferoedd sy’n dilyn swyddi yn y sector twristiaeth, teimlai llawer 

fod angen i’r neges gael ei lledaenu ymhlith plant ysgol 

uwchradd. 

Hysbysodd AF y grŵp am grŵp rhanbarthol o benaethiaid ac y 

gallai fod yn fuddiol i gadeirydd y grŵp hwnnw fynychu cyfarfod 

nesaf y fforwm ym mis Medi.  

Hysbysodd GE y grŵp y daw’r strategaeth Partneriaeth ar gyfer 

Twf i ben yn 2020 a bod angen ystyried pa mor dda mae’r 

Cynlluniau Rheoli Cyrchfan yn gweithio, a ellir eu gwella ac a 

ddylent barhau. Mae GE o’r farn eu bod yn gweithio’n dda yn 

Rhanbarth y Gogledd.  

Trafododd y grŵp farchnadoedd targed a sut y penderfynir pa 

farchnadoedd y dylid canolbwyntio arnynt. Cadarnhaodd RH fod 
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marchnadoedd targed yn cael eu hadolygu’n gyson ond bod 

penderfyniadau’n cael eu teilwra ar sail adborth y diwydiant ac 

os gwneir penderfyniad ynghylch marchnad darged newydd, 

yna rhaid cadw at y penderfyniad hwnnw.  

Cam gweithredu: Cytunodd y grŵp y byddai’n fuddiol cael 

rhywun o adrannau dysgu rhanbarthol neu sgiliau i fynychu 

cyfarfod nesaf y fforwm ym mis Medi.  

8. Cynllun Twf y Gogledd 

Cafwyd cyflwyniad gan AR i’r grŵp ar Fargen Twf Gogledd 

Cymru. Mae’r cynllun yn parhau yn ei ddyddiau cynnar a bydd 

AR yn hysbysu’r grŵp am ei gynnydd ac yn rhoi’r diweddaraf 

yng nghyfarfod nesaf y fforwm ym mis Medi.  

9. Wylfa 

Cafwyd cyflwyniad gan RV i’r grŵp ar brosiect yr Wylfa. Mae’r 

ymgynghoriad cyhoeddus bellach ar ben ond maen nhw’n 

awyddus i’r rhyngweithio barhau a bydden nhw’n croesawu 

unrhyw ymgysylltiad.  

Canolbwyntiodd y cyflwyniad ar ddarpariaeth llety i weithwyr ar y 

safle a dywedodd RV eu bod yn aros i weld sut byddai’r 

diwydiant twristiaeth a darparwyr llety’n ymateb i’r angen am lety 

i weithwyr. Cadarnhaodd fod gan Horizon y lle i adeiladu llety 

ychwanegol ar y safle os bydd angen.  

10. Diweddariad Twristiaeth Busnes ar weithgarwch Croeso 

Cymru 

Darparwyd cyflwyniad gan CD ar dwristiaeth busnes. Mae 

agwedd cwbl newydd at dwristiaeth busnes gyda Croeso 

Cymru’n gweithio i ddenu digwyddiadau, cynadleddau a 

chyfarfodydd mawr i Gymru gan arddangos lleoliadau 

digwyddiadau Cymru. Bydd tîm bach ymroddedig o staff Croeso 

Cymru’n canolbwyntio ar ddigwyddiadau busnes.  

Anogodd CD y grŵp i ganfod unrhyw leoliadau yn y cylch a 

fyddai’n addas ar gyfer hyn neu a oedd eisoes yn darparu’n dda 

ar gyfer digwyddiadau gan y bydd angen astudiaethau busnes 

arnynt i arddangos arferion gorau.  

11.Diweddariad Marchnata Croeso Cymru 

Rhoes BW ddiweddariad marchnata ar weithgarwch Croeso 
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Cymru o ran Blwyddyn Chwedlau a sut roedd hyn yn datblygu a 

hefyd ar y ffocws sydd mewn golwg ar Flwyddyn y Môr yn 2018.  

Bydd ymgyrch Llwybrau Cymru yn cael ei lansio’n ddiweddarach 

yn y flwyddyn ym Marchnad Deithio’r Byd a darparodd BW 

ddiweddariad byr ar gefndir yr ymgyrch Routes of ac ar 

amcanion yr ymgyrch.  

Cadarnhaodd BW y bydd canllawiau’r diwydiant ar gyfer 

Blwyddyn y Môr ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf ac 

anogodd y grŵp i gysylltu â hi os oedd ganddyn nhw unrhyw 

gwestiynau.  

12. Strategaeth y Diwydiant yn y DU 

Mae’r diwydiant yn cael ei herio i gydweithio er mwyn canfod y 

4-5 gofyniad mawr i Lywodraeth y DU eu hariannu dros y 5 

mlynedd nesaf e.e. sut i wynebu risgiau yn rhagweithiol mewn 

perthynas â Brexit. Y 4 prif faes i’w hystyried gan y diwydiant 

trwy’r Fforwm yw: 

 Y Diwydiant Delfrydol (i bobl ifanc) – sut ydyn ni’n 

gwneud y sector yn gyflogwr y dyfodol a sicrhau ei fod yn 

gallu gwrthsefyll colli gweithwyr o dramor ar ôl Brexit. 

 Cysylltedd – o brosiectau seilwaith mawr i symleiddio 
ceisiadau fisa. 

 Diwydiant y dyfodol – sut bydd y diwydiant yn addasu i 
heriau megis yr oes ddigidol a natur dymhorol y 
diwydiant. 

 Rheoleiddio – beth ddylid ei reoleiddio neu beidio a pha 
rôl ddylai’r llywodraeth ei chwarae? 

 
Dylai’r grŵp ystyried y pwyntiau hyn a rhoi adborth yn y cyfarfod 
nesaf ym mis Medi.  
 
13. UFA 
 
Cododd y grŵp rai cwestiynau am frand Cymru a sut y gellid 
defnyddio hwnnw. Oherwydd prinder amser yn y fforwm, 
dywedodd BW y byddai’n hapus i ateb y cwestiynau hyn ar ôl y 
cyfarfod neu fod croeso i unrhyw aelod o’r grŵp gysylltu â hi 
trwy e-bost.  
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