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Partneriaeth Cyrchfan Conwy 
 
 
 

Cyrchfan Partneriaeth Conwy yw'r corff lle mae'r fasnach dwristiaeth yn gweithio 
ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a budd-ddeiliaid allweddol eraill, i 
edrych ar faterion twristiaeth ledled y sir a Gogledd Cymru.  
                                                                                                                
Yn 2019 datblygodd y grŵp Gynllun Rheoli Cyrchfan Conwy 2019-2029 a'i Gynllun 
Gweithredu. 
 
Y Cynllun Rheoli Cyrchfan i bob pwrpas yw strategaeth dwristiaeth y Sir. Fe'i 
datblygwyd trwy ymgynghori â'r fasnach, ein hymwelwyr a budd-ddeiliaid allweddol. 
Mae monitro'r cynnydd yn erbyn y gweithredoedd a'r amcanion a ddatblygwyd yn y 
cynllun yn rôl allweddol i Gyrchfan Conwy. 
 

Bydd Partneriaeth Cyrchfan Conwy yn gwneud y canlynol: 

 

i) Darparu cyfraniad lleol i weithrediad llwyddiannus Cynllun Rheoli 

Cyrchfan Conwy 

ii) Cefnogi, monitro ac adolygu Cynllun Rheoli a Chynllun Gweithredu 

Cyrchfan Conwy 

iii) Rhoi arweiniad a dylanwadu ar gynllunio twristiaeth leol, ranbarthol a 

chenedlaethol  

iv) Darparu'r porth ar gyfer cyfathrebu agored rhwng y fasnach a chyrff 

cyhoeddus 

 
 
Mae'r cyfnod o 3 blynedd yn y swydd ar gyfer aelodau presennol Partneriaeth 
Cyrchfan Conwy bellach wedi dod i ben. Rydym wedi adolygu'r strwythur ac wedi 
gwneud rhai newidiadau i'r ffordd y mae Partneriaeth Cyrchfan Conwy yn 
gweithredu. Mae'r strwythur newydd hwn yn darparu mwy o gyfleoedd i fusnesau ac 
unigolion twristiaeth gymryd rhan. 
 
Bydd y strwythur newydd fel a ganlyn: 
 
Bydd gan Bartneriaeth Cyrchfan Conwy Gadeirydd ac Is-gadeirydd (ceisir 

enwebeion gan sector twristiaeth Conwy). 

Bydd pum is-grŵp Cyrchfan Conwy (ceisir enwebeion gan sector twristiaeth 

Conwy ar gyfer pob is-grŵp).  Caiff cadeirydd ei ethol gan bob grŵp yn y cyfarfod 

cyntaf. 

Mae’r pum grŵp fel a ganlyn: 

1 Sgiliau  
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Edrych ar faterion sgiliau'r sector, a sefydlu cysylltiadau ag Academi Dwristiaeth 

arfaethedig Gogledd Cymru. 

2 Rheoli Cyrchfan 

Cydlynu holl agweddau cyrchfan sy’n cyfrannu at brofiad ymwelydd, gan gymryd i ystyriaeth 

anghenion yr ymwelwyr, preswylwyr lleol, busnesau a’r amgylchedd.  

 

3 Marchnata 

Datblygu dull cydweithredol i farchnata Sir Conwy a Gogledd Cymru. 

 

4 Cynllun Rheoli/ Cynllun Gweithredu Cyrchfan Conwy 

Adolygu cynnydd yn erbyn y Cynllun Gweithredu, a monitro'r Strategaeth. 

 

5 Gwybodaeth i Dwristiaid a Rhaglen Llysgenhadon  

Datblygu dull cydweithredol o ymdrin â gwybodaeth i dwristiaid, a datblygu rhaglen 

Llysgenhadon Conwy. 

 

Bwrdd Rheoli Cyrchfan Conwy  

Bydd y Bwrdd yn cynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cyrchfan Conwy, y pum 

cadeirydd o'r is-grwpiau, cynrychiolydd Croeso Cymru, Rheolwr Twristiaeth Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Conwy ac Aelod Cabinet Twristiaeth)  

Bydd y grŵp yn cwrdd 3 gwaith y flwyddyn, ac fel sy’n ofynnol. 

Fforymau Twristiaeth Conwy 

Bydd dau Fforwm Twristiaeth Conwy yn help bob blwyddyn. Bydd y fforymau’n agored 

i bob sector o’r fasnach dwristiaeth yn Sir Conwy. Bydd y digwyddiadau hyn yn 

gymysgedd o gyflwyniadau i alluogi rhannu gwybodaeth, a gweithdy i fesur a chasglu 

barn busnesau twristiaeth. 

 
Sut i enwebu eich hun ar gyfer swydd 
 
Mae'r broses a'r ffurflenni i wneud cais am swydd ar un neu fwy o'r gweithgorau, neu 
ar gyfer swydd Cadeirydd/Is-gadeirydd Partneriaeth Cyrchfan Conwy ynghlwm. 
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Felly, beth yw Rheoli Cyrchfan? 
 
Mae Rheoli Cyrchfan yn broses o gydlynu holl agweddau cyrchfan sy’n cyfrannu at 
brofiad ymwelydd, gan gymryd i ystyriaeth anghenion yr ymwelwyr, preswylwyr lleol, 
busnesau a’r amgylchedd.  
 
Trwy reoli'r gyrchfan, nid yn unig y mae ymwelwyr yn derbyn y profiadau gorau 
posibl yn ystod eu hamser gyda ni, ond mae preswylwyr a'r economi leol yn elwa 
trwy arosiadau cynyddol a thrwy hynny wariant - sydd (pan gânt eu cefnogi trwy'r 
cynllun ac mewn mannau eraill) yn ei dro yn symud o amgylch yr economi leol, gan 
gynhyrchu mwy o gyflogaeth, busnes a gweithgarwch economaidd 
 
A beth sydd angen i ni ei reoli? 
 
Mae gan Sir Conwy'r budd enfawr o feddu ar asedau naturiol sylweddol ar stepen ei 
drws, ochr yn ochr â hynny mae lleoliadau twristiaeth poblogaidd a chyrchfan glan 
môr blaenllaw Cymru.  Rôl y Cynllun Rheoli Cyrchfan yw amddiffyn a gwella'r holl 
asedau hyn er mwyn sicrhau'r profiad gorau i ymwelwyr ac i drigolion, a'r budd 
economaidd mwyaf i'r economi leol, yn ogystal â mynd i'r afael ag effaith twristiaeth 
a'i lliniaru lle mae perygl o gael effaith negyddol ar gymunedau.  Un o amcanion 
craidd y Cynllun hwn yw bod pob adran o'r Cyngor, yn ogystal â'r busnesau ehangaf 
un, yn cydnabod pwysigrwydd twristiaeth yn yr economi leol - a bod cefnogaeth 
twristiaeth a phrofiad ymwelwyr yn cael ei blethu i bob agwedd o waith yn lleol. 
 
Mae angen i ni gydnabod hefyd bod angen i Gynllun Rheoli Cyrchfan effeithiol 
ymestyn ei gyrhaeddiad y tu hwnt i ddiffiniadau twristiaeth sydd weithiau yn gul.  Yn 
enwedig yn rhywle fel Sir Conwy, mae'r elfennau sy'n ffurfio ac yn mynd i gefnogi'r 
cynnig i ymwelwyr yn eang ac amrywiol, o'r amgylchedd naturiol a threftadaeth 
ddiwylliannol trwy gyfleusterau yn y gymuned i feysydd seilwaith ehangach fel 
trafnidiaeth a thai. 
 
Cydnabyddir bod angen i Fframwaith Cynllunio’r Sir weithredu fel rheolaeth ar 
agweddau yr ystyrir eu bod yn niweidiol, ond dylai hefyd fod yn fecanwaith cefnogi ar 
gyfer agweddau sy’n welliannau neu’n newyddbethau.  Mae Cyrchfan Conwy yn 
ymrwymo i gynnig ei brofiad Rheoli Cyrchfan fel bod anghenion y gyrchfan yn cael 
eu deall ac yn cael eu hymgorffori yn y system gynllunio, ac o ganlyniad yn cael eu 
rheoli fel y bo'n briodol i gefnogi'r sectorau twristiaeth a lletygarwch ledled y sir.  Yn 
benodol, mae angen i'r Fframwaith fod yn ddigon ystwyth yn ei hanfod i ymateb i 
newidiadau ar draws y sector twristiaeth, fel y gall Sir Conwy reoli bygythiadau a 
chroesawu cyfleoedd yn well.  
 
Y byrdwn strategol eang dros y cyfnod sydd i ddod yw gwneud Conwy yn brif ardal 
gyrchfan yng Nghymru, ac un sy'n hysbys ar lwyfan y byd o gyrchfannau twristiaeth.  
Cyflawnir hyn trwy barhau i wella'r ystod lawn o seilwaith a chyfleusterau ledled y sir, 
gan ganolbwyntio'n benodol ar ddatblygu a gwella hygyrchedd a chyfleusterau mewn 
lleoliadau ymwelwyr allweddol ac ar hyd dau lwybr “Ffordd Cymru" (gan gwmpasu'r 
A55 a'r A470 yn fras). Er y bydd mynd i’r afael ag adfywio yn parhau i fod yn 
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flaenoriaeth, mae'r Cynllun hefyd yn nodi y dylid cynnal cyrchfannau cryf presennol a 
naill ai eu hadnewyddu neu eu gwella i gadw eu hatyniad i ymwelwyr. 
 
Mae'n werth nodi bod ymwelwyr yn tynnu sylw at sawl cyrchfan yn y sir fel rhai glân, 
taclus ac wedi'u cynnal a'u cadw'n dda, a nod y Cynllun yw parhau gyda hyn a 
datblygu materion cynaliadwyedd a thwristiaeth gyfrifol.  Gwneir hyn drwy gynlluniau 
achredu cydnabyddedig neu drwy ymgysylltu â'r gymuned a busnes ynghylch 
materion cynaliadwyedd penodol.  Yn ogystal, cydnabyddir bod angen lliniaru a 
rheoli effeithiau nifer fawr o dwristiaid mewn mannau problemus, mannau cul neu 
ddigwyddiadau o bryd i'w gilydd.  Ochr yn ochr â hyn, anogir pobl i archwilio'r ardal 
gan ddefnyddio ystod o opsiynau trafnidiaeth, ac nid dim ond cerbydau preifat. Y nod 
hirdymor yw datblygu system drafnidiaeth gyhoeddus integredig well ar draws yr 
ardal. 
 
Yn ogystal, mae’r Cynllun yn cydnabod bod sicrhau ymgysylltiad ymwelwyr yn gofyn 
am ymgysylltu strategol a chydweithio â phartneriaid eraill ynghylch materion 
allweddol ehangach, yn enwedig sgiliau a’r gweithlu ac uwchraddio a chynnal a 
chadw ansawdd y cynnig o lety yn yr ardal. 
 
Bydd yr holl waith hwn yn cefnogi’r gwaith o ymestyn y farchnad dwristiaeth (o ran 
ymwelwyr a natur dymhorol) i weithredu drwy gydol y flwyddyn, a thrwy hynny 
gynyddu gwerth ledled y sir i fusnesau, unigolion a'r sector cyhoeddus.  Yn ei dro, 
bydd hyn yn annog mwy o gydweithio rhwng partneriaid a gwella profiadau i 
ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd.  Mae'r Cynllun hefyd yn galluogi’r cyfle i roi 
strategaethau lleol ar waith ar gyfer gwahanol rannau o'r sir (er enghraifft, arfordir y 
dwyrain ac arfordir y gorllewin), gan fod gwell data yn galluogi ymchwil a 
gwybodaeth am y darlun twristiaeth yn y lleoedd hyn.  Fodd bynnag, mae hyn yn 
dibynnu ar ymgysylltiad a chefnogaeth yr holl bartneriaid i sicrhau bod data priodol 
yn cael ei ddarparu er budd yr holl bartïon.   
 
Mae'r Cynllun wedi pennu nifer o amcanion y mae'n rhaid eu cyflawni dros gyfnod y 
Cynllun.  Er mwyn cyflawni pob amcan, nodwyd nifer o flaenoriaethau allweddol. 
Bydd y blaenoriaethau hyn yn caniatáu i gamau gweithredu unigol gael eu llunio, 
gyda chanlyniadau mesuradwy a phenodol i'w cyflawni dros gyfnod penodol o 
amser.  Rhestrir yr amcanion a'r blaenoriaethau yn nes ymlaen yn y ddogfen hon. 
 

Yn y pen draw, mae darparu profiad gwych i ymwelwyr yn gyfrifoldeb ar bob unigolyn 
sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Conwy - oherwydd bod pob unigolyn yn dylanwadu ar 
yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol.  Mae'r Cynllun Rheoli Cyrchfan yn dod o dan 
“Cyrchfan Conwy”, sy'n sefydliad partneriaeth gyda'r nod o gefnogi a hyrwyddo 
twristiaeth yn yr ardal leol. 
 
Bydd gan Bartneriaeth newydd Cyrchfan Conwy Fwrdd Rheoli Cyrchfan 
a fydd yn goruchwylio’r gweithgareddau a’r gweithredoedd i helpu tîm rheoli cyrchfan 
Conwy gyflawni ei uchelgeisiau a’i weledigaeth.   
 
Bydd y Bwrdd yn cynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cyrchfan Conwy, y pum 

cadeirydd o'r is-grwpiau, cynrychiolydd Croeso Cymru, Rheolwr Twristiaeth Cyngor 
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Bwrdeistref Sirol Conwy ac Aelod Cabinet Datblygu Economaidd. Bydd y grŵp yn 

cwrdd 3 gwaith y flwyddyn, ac fel sy’n ofynnol.  


