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Cynllun Gweithredu Cyrchfan Conwy 

2019 -2029 

 

1. Cynyddu gwerth twristiaeth ar draws y sector cyfan 

Meysydd blaenoriaeth: 

 cynyddu effaith economaidd twristiaeth ar Sir Conwy i £1bn erbyn 2027 

 cynyddu’r effaith economaidd fesul ymwelydd ar gyfartaledd 3% yn uwch na chwyddiant am 

y 5 mlynedd nesaf 

 helpu cynyddu’r gyfran gyffredinol o swyddi llawn amser o 59% i 70% 

 ehangu cyfleoedd i gefnogi twristiaeth drwy gydol y flwyddyn ledled y sir ac i fusnesau 

mewn ardaloedd sy’n cael llai o ymwelwyr 

 annog buddsoddiad, arloesedd ac entrepreneuriaeth ar draws y sector twristiaeth 

Camau i gefnogi meysydd blaenoriaeth 

1.1 Datblygu rhaglen o ddigwyddiadau ymgysylltu i egluro pwysigrwydd twristiaeth i’r economi lleol. Y 

gynulleidfa darged fydd y Gymuned, Cynghorwyr lleol a busnesau twristiaeth. Cynnal 3 digwyddiad y 

flwyddyn yn cychwyn yn 2020. Monitro a chofnodi adborth. 

 

1.2 Er mwyn casglu mwy o ddata twristiaeth, ymgysylltu â’r masnachwyr i egluro natur data STEAM ac i 

annog mwy o fusnesau i gymryd rhan mewn darparu data mwy cywir. Ceisio cynyddu cyfranogiad 25% 

yn 2020 a 2021. 

 

1.3 Gwella a chynyddu data twristiaeth er mwyn llywio gwaith y rhai sy’n llunio polisïau a buddsoddwyr yng 

Nghonwy.  Cael gafael ar ddata perthnasol gan sefydliadau eraill, cynnal gwaith ymchwil ac arolygon 

data ar hyd a lled y Sir. Gweithio ar y cyd â phartneriaid cenedlaethol, rhanbarthol a sirol. 
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1.4 Er mwyn cefnogi “economi gyda’r nos” a thwristiaeth drwy gydol y flwyddyn, cydweithio â threfi 

allweddol Llandudno, Conwy, Llanrwst, Abergele a Betws. Mapio’r hyn a ddarperir gyda’r nos ar hyn o 

bryd ym mhob tref, ac yna gweithio gydag ardaloedd lleol i ddatblygu cynnig ehangach yn eu hardal. 

Mapio pob ardal yn 2020. 

 

1.5 Cyflwyno cyfleoedd i fusnesau hysbysebu ar wefan dwristiaeth newydd CBSC. Ceisio datblygu nifer o 

becynnau hysbysebu yn ogystal â hysbysebu am ddim i fusnesau. Ceisio cael 100 busnes i gymryd 

rhan ym mlwyddyn 1. Monitro canlyniadau a chynhyrchu adroddiad. 

 

1.6 Annog mwy o ffocws ar ddatblygu digwyddiadau proffil uchel newydd yn gynnar ac yn hwyr yn y 

flwyddyn. 

 

1.7 Sicrhau bod Cyrchfan Conwy yn cael ei gynnwys yn y trafodaethau rhanbarthol ynglŷn â thwristiaeth, yn 

enwedig mewn perthynas â'r trafodaethau sy'n mynd rhagddynt am frand twristiaeth i Ogledd Cymru i'w 

ddefnyddio i farchnata a hyrwyddo.  

 

1.8 Annog a chydweithio â buddsoddwyr neu fusnesau presennol i ddatblygu atyniadau/cyfleusterau bob 

tywydd i ymwelwyr ar hyd a lled y sir, ac yn enwedig mewn trefi allweddol. Byddwn yn ymroi i 

hyrwyddo’r ardal a’r uchelgais o gael cyfleusterau bob tywydd yn ein trefi allweddol.  

 

1.9  Ymgyrchu am oriau agor hirach yng ngorsafoedd trenau trefi allweddol y sir, yn ogystal â 

gwasanaethau ar ddydd Sul drwy gydol y flwyddyn o Landudno, a gwell gwasanaethau ar linell Dyffryn 

Conwy. 

 

1.10 Er mwyn annog gwariant ymysg ymwelwyr i’r eithaf, byddwn yn datblygu cysylltiadau rhwng 

atyniadau, digwyddiadau a llety, er mwyn denu pobl i aros dros nos. Byddwn yn gwneud hyn drwy 

ymgyrchoedd marchnata penodol ac annog cydweithio rhwng darparwyr twristiaeth. 

 

1.11 Er mwyn denu ymwelwyr a hyrwyddo’r ardal fel cyrchfan drwy gydol y flwyddyn, byddwn yn annog 

masnachwyr i ddefnyddio’r brand “Ymgolli” ar gyfer twristiaeth y gaeaf. Byddwn yn hyrwyddo hyn drwy’r 

wefan a’r gronfa ddata. 

 

1.12 VC yn cydweithio’n agos â Thîm Digwyddiadau Busnes Croeso Cymru ac yn un o bartneriaid 

sefydlol Grŵp Digwyddiadau Busnes Gogledd Cymru.  Gweithio mewn partneriaeth â masnachwyr i 

farchnata’r rhanbarth fel cyrchfan sector MICE a helpu datblygu cynnyrch pellach sy’n addas i gystadlu 

yn y sector MICE. 

 

1.13 Annog a chefnogi BauBaCh twristiaeth a mentrau cymdeithasol presennol yn ogystal â busnesau 

twristiaeth ac entrepreneuriaid newydd. Hyrwyddo’r gefnogaeth a’r cymorth sydd ar gael ar y wefan 

dwristiaeth newydd. 

 

2. Sicrhau ansawdd a  chynaliadwyedd profiadau  ymwelwyr 

Meysydd Blaenoriaeth  

 Sicrhau bod cyfleusterau ac amwynderau cyrchfannau’n cael eu cynnal a’u gwella’n 

effeithiol er lles trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd drwy gydol y flwyddyn gyfan 

 annog a chefnogi ein Stryd Fawr a’n busnesau manwerthu, gan fod y rhain yn chwarae rôl 

bwysig yn yr hyn a gynigir yn ehangach i ymwelwyr yn y sir 

 Sicrhau bod ansawdd yr hyn a gynigir i ymwelwyr yn flaenoriaeth, yn enwedig bod llety, 

atyniadau, cyfleusterau a gwasanaethau ar hyd a lled y sir yn rhagorol 

 Darparu gwell dewisiadau cludiant integredig ar draws y sir 
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 Ymroi i hyrwyddo a chefnogi gwelliannau a chyfleoedd seilwaith a fyddai o fudd i ymwelwyr 

ac annog gwell mynediad i bob agwedd ar brofiad ymwelwyr 

 

Camau i gefnogi meysydd blaenoriaeth 

2.1 Bydd adran AFfCh CBSC yn sicrhau bod cyfleusterau Conwy ar gael ac yn cael eu cynnal a’u cadw’n 

dda, er mwyn cyrraedd disgwyliadau’r cyhoedd / defnyddwyr.  Bydd Cyrchfan Conwy yn gweithio ochr 

yn ochr â hwy i helpu hyrwyddo’r cyfleusterau a hefyd i annog mwy o bobl i gymryd rhan a hyrwyddo’r 

cynllun toiledau cyhoeddus. 

 

2.2 Sefydlu gweithgor i edrych ar ymarferoldeb creu system tocyn/cerdyn cyfnewidiadwy ar gyfer pob math 

o gludiant cyhoeddus lleol. 

 

2.3 Edrych ar gyfleoedd i greu gwell cysylltiadau rhwng amseroedd cyrraedd trenau ym mhob gorsaf 

drenau â’r gwasanaethau bysiau, gan ganolbwyntio’n benodol ar ein gorsafoedd a’n trefi allweddol. 

 

2.4 Parhau i lobïo Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru i greu ffrwd gyllido i helpu gwella ansawdd a 

chyfleusterau busnesau llety, yn enwedig ar gyfer buddsoddiadau llai na £65,000. 

 

2.5 Edrych ar ddatblygu mannau adloniant mwy priodol ar hyd a lled y sir er mwyn cynnig adloniant stryd o 

ansawdd i helpu ehangu'r hyn a gynigir i ymwelwyr. 

 

2.6 Cynnal cyflwr rhwydwaith priffyrdd y Sir. Sicrhau nad oes cynnydd yng nghanran y ffyrdd a bennir yn 

wael.  

 

2.7 Buddsoddi cyllid cyfalaf (lle bo’n bosib) i sicrhau y caiff rhwydwaith priffyrdd y sir ei gynnal mewn cyflwr 

sefydlog.  Sicrhau gwytnwch y rhwydwaith drwy gynnal asesiadau rheolaidd o gyflwr y ffyrdd a sicrhau 

bod rheolaeth y rhwydwaith yn cydymffurfio ag arferion gorau'r diwydiant.  Cynnal (yn amodol ar gyllid) 

ymarferion triniaethau arwyneb er mwyn rhwystro’r lonydd cerbydau rhag dirywio a rhoi wyneb newydd 

lle bo angen. 

 

2.8  Cynnal adolygiad trylwyr, cynhwysfawr o ‘sbwrielwaith’ ('binfrastructure'). 

Sicrhau bod y sbwrielwaith yn ateb y gofyn a bod y bin cywir yn y lle cywir ac yn cael ei wasanaethu ar 

yr adegau cywir.   
 

2.9  Cydweithio â Cadwch Gymru'n Daclus drwy brosiect Caru Cymru i gael effaith gadarnhaol ar ansawdd 

yr amgylchedd lleol a datblygu adnoddau newid ymddygiad ar gyfer gwahanol amgylchiadau. 

 

2.10 Cynnal adolygiad cyfannol o sgubo mecanyddol er mwyn sicrhau cysondeb y dull a’r defnydd 

mwyaf effeithlon ac effeithiol o adnoddau. 

 

 

3. Ymgysylltu ymwelwyr 
 

Meysydd blaenoriaeth  

 
 gwella addysg am atyniadau treftadaeth a diwylliannol ymysg busnesau masnach, er mwyn 

gallu cyfleu gwell gwybodaeth i ymwelwyr, a defnyddio straeon a lleoliadau treftadaeth i 

ddatblygu profiadau newydd i ymwelwyr 

 ymgysylltu â themâu Croeso Cymru 
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 annog mwy o ymgysylltiad â chynhyrchwyr bwyd a cheisio gwelliannau yn y gadwyn 

gyflenwi rhwng y cynhyrchwyr a’r defnyddwyr 

 cefnogi a hyrwyddo’r Gymraeg a’n treftadaeth ddiwylliannol unigryw, gan bwysleisio 

dwyieithrwydd a chwalu camsyniadau drwy gynnwys ac addysgu masnachwyr ac ymwelwyr 

 Archwilio’r cyfleoedd i annog amrywiaeth yn y sector amaethyddiaeth 

 

Camau i gefnogi meysydd blaenoriaeth 

3.1 Gweithio gyda phartneriaid sy’n darparu hyfforddiant ieithoedd i gynnig cyrsiau Cymraeg ar gyfer y 

sector lletygarwch, ac annog y defnydd o’r Gymraeg ar draws y diwydiant. Hyrwyddo’r defnydd o 

wasanaethau cyfieithu. 

 

3.2 Annog a hyrwyddo bwyd, naws am le a hynodrwydd Cymru a’r ardal leol ymysg busnesau twristiaeth 

ledled y sir. Amlygu’r cymorth sydd ar gael a datblygu gweithdai i gefnogi’r maes gwaith hwn. 

 

3.3 Drwy gydnabod rôl tywyswyr twristiaeth cymwys, byddwn yn annog pobl i gymryd rhan mewn cyrsiau 

hyfforddi bathodyn glas, ac felly’n cynyddu nifer y tywyswyr yn y sir.  

 

3.4 Datblygu gwell cysylltiadau rhwng Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy a masnachwyr; archwilio’r 

posibiliadau o rannu arferion da o ran treftadaeth a diwylliant gyda’r sector twristiaeth er mwyn 

hyrwyddo hyn i’n hymwelwyr. 

 

3.5 Tîm twristiaeth CBSC i rannu delweddau, fideos a phecynnau cymorth Croeso Cymru i fasnachwyr. 

 

4. Cymorth i fynd i’r afael â materion sgiliau a gweithlu 

Meysydd blaenoriaeth  

 adnabod setiau sgiliau allweddol a phroblemau staffio, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol 

 gweithio â phartneriaid perthnasol i ddarparu cymorth gyrfaoedd a hyfforddiant gydol oes i 

fusnesau ac unigolion 

 sicrhau bod yr Academi Dwristiaeth arfaethedig yn darparu hyfforddiant a chymorth wedi’i 

addasu i ofynion lleol a rhanbarthol, a bod Cyrchfan Conwy yn gysylltiedig â’r prosiect 

 Gweithio gyda busnesau twristiaeth lleol i amlygu ansawdd y cyfleoedd gyrfa o fewn yr 

economi twristiaeth lleol 

Camau i gefnogi meysydd blaenoriaeth 

4.1 Gweithio gyda Choleg Llandrillo i ddatblygu’r Academi Dwristiaeth Ranbarthol arfaethedig, sy’n rhan o 

brosiect Bargen Dwf Gogledd Cymru. Sicrhau ei fod yn cynnig cyrsiau addas i fasnachwyr ac unigolion 

yng Nghonwy, a bod cysylltiadau’n cael eu creu rhwng yr academi a busnesau lleol a Cyrchfan Conwy. 

 

4.2 Cynnal arolwg sgiliau ar gyfer busnesau twristiaeth ddwywaith y flwyddyn er mwyn canfod anghenion a 

thueddiadau o fewn y sector. Rhannu a gweithredu ar sail y wybodaeth a ddarperir a chynhyrchu 

adroddiad ddwywaith y flwyddyn ar gyfer Cyrchfan Conwy. 

 

4.3  Ymgysylltu ag entrepreneuriaid a phobl fusnes lleol llwyddiannus i ddangos cyfleoedd gyrfa hirdymor o 

fewn y sectorau twristiaeth a lletygarwch. 

 

4.4 Hyrwyddo’r cymorth i fusnesau sydd ar gael i fusnesau twristiaeth o ran materion sgiliau a gweithlu, yn 

y Sir a ledled Gogledd Cymru. Cyflwyno digwyddiad Cymorth i Fusnesau blynyddol i fasnachwyr er 

mwyn amlygu tueddiadau a’r gefnogaeth sydd ar gael drwy fforymau twristiaeth Cyrchfan Conwy. 
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4.5 Nodi a chynnal rhestr o brosiectau twristiaeth newydd sydd ar y gweill, er mwyn adnabod cyfleoedd a 

phroblemau posib o ran sgiliau. Sicrhau bod busnesau newydd yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael 

yn y sir. 

 

4.6 Archwilio’r posibiliadau o ddatblygu cynllun llysgenhadon twristiaeth yn y sir, gan sicrhau ei fod yn 

ymblethu â chynlluniau cyfagos a’r cynllun tywyswyr bathodyn glas. Rhoi adborth i Cyrchfan Conwy 

erbyn Rhagfyr 2020 ar p’un a ellir cyflawni hyn ai peidio. 

 

4.7 Er mwyn cefnogi busnesau twristiaeth, datblygu porth busnes ar wefan twristiaeth newydd y sir. Bydd 

hwn yn cynnwys pob pecyn cymorth twristiaeth, orielau o ddelweddau a chysylltiadau â Cyrchfan 

Conwy. Dylai fod yn ei le erbyn Chwefror 2020. 

 

4.8 Annog busnesau twristiaeth Conwy i wneud cais am Wobrau Busnes Sir Conwy, er mwyn gallu 

arddangos Twristiaeth yn y digwyddiad sirol. 

 

5. Gweithio mewn partneriaeth 

Meysydd blaenoriaeth  

 sicrhau ymgysylltiad ar draws y Cyngor a’r gymuned o ran pwysigrwydd y sector twristiaeth 

a chefnogi seilwaith a gwasanaethau, er mwyn i drigolion a busnesau fel ei gilydd fod yn 

rhan o ddarparu’r profiad twristiaeth 

 gwella dealltwriaeth o’r effaith lluosydd ac annog cyflenwyr lleol i gadw eu gwariant o fewn 

yr economi leol a datblygu "Punt Conwy" 

 ymroi i hyrwyddo a chefnogi’r gwaith o godi ansawdd ar draws holl ddarparwyr 

gwasanaethau twristiaeth 

 gweithio gyda phartneriaid perthnasol i ddarparu twristiaeth sy’n ffynnu drwy’r dydd a drwy 

gydol y flwyddyn 

 Ymgysylltu â phartneriaid i sicrhau bod data cadarn ar gael am dwristiaeth yn Sir Conwy, i 

ddeall yn benodol y darluniau twristiaeth mewn gwahanol rannau o’r sir, ac yn enwedig yn 

nwyrain y sir  

Camau i gefnogi meysydd blaenoriaeth 

5.1 Rhaglen ymgysylltu â busnesau twristiaeth i egluro natur data STEAM ac i annog mwy o fusnesau i 

gymryd rhan mewn darparu data. 

 

5.2 Cynnal o leiaf un gweithdy ymgysylltu â'r gymuned y flwyddyn, er mwyn hyrwyddo gwerth twristiaeth i’n 

cymuned leol. 

 

5.3 Defnyddio Fforymau Cyrchfan Conwy i annog y defnydd o “brynu’n lleol”, fydd yn cefnogi “Punt Conwy” 

ac yn cadw gwariant o fewn y sir. 

 

5.4 Gweithio gyda masnachwyr i gasglu mwy o ddata lleol er mwyn llywio cynlluniau twristiaeth y dyfodol. 

 

5.5 Cynnal arolwg o’r hyn sydd ar agor o ran twristiaeth drwy gydol y flwyddyn a gyda’r nos. Byddwn yn 

canolbwyntio ar drefi allweddol yn y lle cyntaf, fel: Llandudno, Conwy, Betws, Bae Colwyn, Llanrwst ac 

Abergele. 

6.    Datblygu proffil cadarnhaol drwy farchnata’n effeithiol 

Meysydd blaenoriaeth  
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 darparu gwasanaeth gwybodaeth cynhwysfawr am amwynderau lleol ar bob llwyfan 

 gweithio gyda phartneriaid perthnasol i hyrwyddo Sir Conwy a’r profiad ymwelwyr fel 

cyrchfan twristiaeth gydol y flwyddyn 

 monitro tueddiadau ymwelwyr a nodi marchnadoedd targed ar gyfer mentrau a datblygu 

cynnyrch  

 datblygu rhaglen ddigwyddiadau sy’n cefnogi twristiaeth drwy gydol y flwyddyn 

 Gweithio tuag at frandio priodol ar gyfer y rhanbarth gyfan 

Camau i gefnogi meysydd blaenoriaeth 

6.1 Lansio gwefan twristiaeth newydd y sir, gan ymgorffori brand a logo twristiaeth newydd Conwy Bydd y 

wefan hefyd yn cynnwys nodweddion newydd fel porth busnes a chyfleoedd hysbysebu i fasnachwyr. 

Cyflawni hyn erbyn Rhagfyr 2019. 

 

6.2 Gan gydnabod bod digwyddiadau’n denu ymwelwyr i ardal,  hoffem ddatblygu ac annog pobl i rannu 

mwy ar ddigwyddiadau a "beth sydd ’mlaen” gyda masnachwyr ac Awdurdodau Lleol cyfagos ledled 

Gogledd Cymru. 

 

6.3 Datblygu cynllun cyfryngau cymdeithasol sy’n hyrwyddo’r ardal ac yn amlygu digwyddiadau a 

gweithgareddau allweddol. Bydd y cynllun yn cynnwys gweithio gyda blogwyr dylanwadol i godi 

ymwybyddiaeth o’r ardal fel cyrchfan wyliau, ac annog mwy o ymweliadau gan ymwelwyr hen a 

newydd. Anogir busnesau twristiaeth i ymgysylltu â’r cynllun cyfryngau cymdeithasol drwy rannu 

cynnwys a defnyddio hashnodau ymgyrchoedd yn eu deunyddiau eu hunain yn y cyfryngau 

cymdeithasol. Caiff y cynllun ei rannu ar borth Busnes y wefan twristiaeth.  

 

6.4 Ymgysylltu â Croeso Cymru a Fforwm Twristiaeth Gogledd Cymru o ran brandio rhanbarthol, gan 

sicrhau ein bod yn cyfleu barn a syniadau busnesau twristiaeth Conwy. 

 

6.5 Defnyddio data twristiaeth cyfredol i fonitro tueddiadau ymwelwyr, a rhannu’r wybodaeth hon â 

masnachwyr drwy borth Busnes gwefan twristiaeth Conwy. 

 

 

7. Sicrhau bod Fframwaith Cynllunio’r Sir yn bodloni anghenion y diwydiant 

a’i fod yn ddigon hyblyg i weithio gyda thueddiadau twristiaeth sy’n amlygu 

Meysydd blaenoriaeth  

 fframwaith cynllunio sy’n cynnwys ac yn ymroi i hyrwyddo anghenion, gofynion a 

chyfleoedd y sector twristiaeth 

 fframwaith cynllunio sy’n cefnogi’r diwydiant twristiaeth mewn ffyrdd sy’n cyfyngu ar 

effeithiau amgylcheddol negyddol, yn ogystal ag yn ystyried cyfleoedd i wella bioamrywiaeth 

 penderfyniadau cynllunio i roi ystyriaeth i'r seilwaith twristiaeth presennol 

 fframwaith cynllunio sy’n rymus ac yn hyblyg o ran mynd i’r afael â’r sector twristiaeth sy’n 

newid yn gyflym 

 fframwaith cynllunio sy’n mynd i'r afael â natur ddatblygol llety twristiaeth ac yn 

mabwysiadu rheolaeth amlwg ar wahanol fathau o lety 

Camau i gefnogi meysydd blaenoriaeth 

7.1 Defnyddio cynigion LHA ar CDLl19 fel sail ar gyfer canllawiau diwygiedig o fewn y CDLl newydd. 
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7.2 Sicrhau bod yr Adran Gynllunio’n ymgysylltu â'r sector twristiaeth a lletygarwch ledled y Sir mewn 

trafodaethau am y CDLl newydd. 

 

7.3 Lobïo i Fframwaith Cynllunio'r dyfodol fod yn hyblyg i ddatblygiadau ar draws y sectorau twristiaeth, 

manwerthu a diwydiannol, er mwyn i’r Adran Cynllunio allu ymateb i ofynion newidiol. 

 

7.4 Sicrhau bod y CDLl newydd, a fframweithiau a chanllawiau'r dyfodol,  yn mynd i’r afael â phwysigrwydd 

a natur amrywiol y sector twristiaeth. 

 

7.5 Cefnogi arallgyfeirio amaethyddol a’r defnydd o dir amaethyddol (Carneddau / Glyderau / Migneint / 

Hiraethog) ar gyfer gweithgareddau hamdden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


