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Crynodeb Gweithredol
Er mwyn aros yn gystadleuol, codi safonau a gwella ansawdd, mae Cyngor Gwynedd wedi nodi bod
angen dod o hyd i ffyrdd gwahanol i gadw a gwella’r sir fel cyrchfan. Mae’r adroddiad hwn yn rhan o
adolygiad ehangach sy’n ceisio pennu modelau posibl i alluogi ymwelwyr i gyfrannu’n fwy
uniongyrchol at y sector twristiaeth.
Mae’r adroddiad hwn yn adeiladu ar sail gwaith cynharach a oedd yn cynnwys ymchwil ddesg,
ymgynghori, adborth ac adolygiadau o gyrchfannau tebyg yn y DU.
Y pwyntiau allweddol sy’n codi o’r adroddiad yw:
•
•

•
•

•

•

•

•

Bod yr angen am newid wedi’i gydnabod gan y Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan. Y blaenoriaethau
ar gyfer buddsoddi a nodwyd yw ansawdd y profiad a marchnata ar-lein.
Bod pedwar prif opsiwn ar gyfer cynhyrchu refeniw – Cynllun Rhoddion Ymwelwyr (wedi’i
seilio ar Rhodd Eryri), Ardal Gwella Busnes Twristiaeth, Ardoll Dwristiaeth a masnacholi mewn
gwahanol ffyrdd. Mae gwahanol gryfderau a gwendidau i’r opsiynau hyn. Mae eu gallu i
gynhyrchu refeniw yn amrywio hefyd.
Bod model cymysg wedi’i argymell ar gyfer ariannu gweithgareddau cyrchfan yng Ngwynedd
yn y dyfodol, gyda gweithredu dros y tymor byr a chanolig.
Bod Cynllun Rhoddion Ymwelwyr (wedi’i ddatblygu ar sail cynllun peilot Rhodd Eryri 2015-18)
wedi’i argymell fel y cam cyntaf. Wrth ddechrau gweithredu’r cynllun hwnnw, cychwynnir
proses ymgynghori â busnesau twristiaeth lleol a rhanddeiliaid eraill i helpu at ddatblygu ateb
cynaliadwy tymor hir.
Y dylai’r ateb hwn fod un ai’n Ardal Gwella Busnes Twristiaeth (AGBT) neu’n Ardoll
Dwristiaeth. Nid yw datblygu sefydliad rheoli cyrchfan gwirfoddol yn cael ei ystyried yn
briodol ac mae’r opsiynau o ran masnacholi yn brin. Ar hyn o bryd, nid oes consensws am
opsiwn a ffefrir ac mae ffactorau sydd y tu hwnt i reolaeth y cyngor, yn enwedig o ran yr angen
i gyflwyno pwerau i weithredu Ardoll Dwristiaeth ar lefel leol.
Y bydd y broses ymgynghori a datblygu i bennu’r opsiwn tymor hir a ffefrir ac i gyfathrebu â’r
diwydiant ar ei weithredu yn para rhwng dwy a thair blynedd. Bydd hyn yn galw am gyllid a all
fod ar gael drwy Gyngor Gwynedd ar sail ‘buddsoddi i arbed’ a thrwy Croeso Cymru ar sail
cynllun treialu cenedlaethol. Bydd hefyd yn ffordd i ddysgu gwersi o’r profiad a gafwyd yng
Nghaeredin wrth weithredu Ardoll Ymwelydd Dros Dro.
Yn y tymor byr, mai’r cam cyntaf y dylid ei gymryd yw sefydlu Grŵp Llywio neu ‘Fwrdd
Cysgodol’ i fwrw ymlaen â’r rhaglen waith ac arolygu’r broses o recriwtio swyddog. Ei rôl fydd
dechrau datblygu’r Cynllun Rhoddion Ymwelwyr a chychwyn y broses o ymgynghori a datblygu
ar gyfer yr opsiwn tymor hir.
Oherwydd maint a daearyddiaeth Gwynedd, y bydd ‘lleoliaeth’ yn egwyddor allweddol mewn
unrhyw gynlluniau a wneir. Er enghraifft, bod arian a godir drwy’r Cynllun Rhoddion
Ymwelwyr yn cael ei wario yn yr ardal o gwmpas. Cynigir pum ardal er ei bod yn bosibl y bydd
angen rhoi enwau gwahanol arnynt:
o Bangor a Bethesda
o Caernarfon a Llanberis
o Llŷn
o Arfordir Meirionnydd
o Meirionnydd Wledig
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1. Cyflwyniad
Nodwyd yn Cynllun Gwynedd 2018-2023 y byddai Cyngor Gwynedd yn ystyried y posibilrwydd o annog
ymwelwyr i gyfrannu’n ariannol at gynnal a gwella cyrchfannau Gwynedd a chodi safonau’r sector
twristiaeth. Roedd yr argymhelliad hwnnw wedi’i wneud yng nghyd-destun gostyngiadau mewn arian
cyhoeddus ar y pryd; cynnydd yn nifer yr ymwelwyr a oedd yn arwain at bwysau ychwanegol ar
wasanaethau lleol; a chonsensws lleol cynyddol y dylai’r ymwelwyr hynny gyfrannu’n uniongyrchol at
gynnal y cymunedau, y dirwedd a’r atyniadau y maent yn eu mwynhau. Yn ogystal â’r pwysau ariannol
hyn, mae’r cyd-destun strategol yn golygu bod angen gwella ansawdd a datblygu cyrchfan sy’n cwrdd
â’r disgwyliadau ymysg ymwelwyr sy’n cynyddu drwy’r amser. Er mwyn i sector twristiaeth Gwynedd
barhau i ffynnu, bydd angen cyfrannu at hynny drwy ddulliau ariannu arloesol. Y pwrpas y mae Cyngor
Gwynedd wedi’i ddatgan ar gyfer hyrwyddo’r prosiect Elwa o Dwristiaeth yw:
‘Cadarnhau statws Gwynedd yn gyrchfan gynaliadwy o fri rhyngwladol a gweithredu’r
opsiwn gorau i sicrhau bod preswylwyr a busnesau Gwynedd yn elwa o bresenoldeb
ymwelwyr â’r sir.’
Felly mae’r adroddiad hwn yn rhan o adolygiad sy’n ceisio pennu modelau dichonol i alluogi ymwelwyr
i gyfrannu’n fwy uniongyrchol at y sector twristiaeth. Mae’n parhau â gwaith blaenorol gan y cyngor
a’i bartneriaid i ymchwilio i ddulliau arloesol a’r arferion gorau mewn rhannau eraill o’r wlad ac yn
diogelu asedau naturiol yr ardal. Ar ddechrau’r rhan hon o’r adolygiad, cynhaliwyd trafodaethau
ledled Gwynedd yn hydref 2018 i asesu’r awydd a’r cyfleoedd i gyflwyno mecanweithiau ariannu
arloesol, ar sail llwyddiant y prosiect peilot ‘Rhodd Eryri’. Er bod y prosiect peilot hwnnw wedi cael ei
adolygu ac argymhellion wedi’u gwneud at y dyfodol, roedd awydd ymysg y cyngor a’i bartneriaid i
ystyried y materion ehangach ac edrych ar opsiynau eraill ar gyfer ariannu.
Mae’r adroddiad hwn yn darparu:
•
•
•
•
•
•
•

Trosolwg ar y mecanweithiau sydd ar gael i godi refeniw o weithgarwch sy’n gysylltiedig â
chyrchfannau
Dadansoddiad o’r cyd-destun yng Ngwynedd
Cyfleoedd a rhwystrau
Modelau dichonol i gynhyrchu refeniw yng Ngwynedd
Crynodeb o’r ymgynghori a gafwyd ac awgrymiadau am flaenoriaethau ar gyfer buddsoddi
Argymhelliad a chynllun gweithredu
Cyllideb amcanol.

2. Methodoleg
Cynhaliwyd yr astudiaeth rhwng dechrau Chwefror a diwedd Mawrth 2019. Y fethodoleg a ddilynwyd
oedd:
•

Cyfarfodydd cychwyn a diweddaru gyda thîm rheoli prosiect Cyngor Gwynedd
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•
•
•
•
•
•
•

Adolygiad desg o adroddiadau a ddarparwyd a llenyddiaeth arall
Ymchwil ddesg i ganfod nodweddion allweddol y gwahanol fodelau ariannu dichonol
Ymgynghori dros y ffôn â rhai o aelodau’r Grŵp Llywio a Croeso Cymru
Ymgynghori dros y ffôn â Phrif Weithredwyr Visit Cornwall a Visit Inverness Loch Ness a
swyddog cyswllt Cyngor Gwynedd ar gyfer Ardaloedd Gwella Busnes Bangor a Chaernarfon
Adroddiad dros dro, a gweithdy (18 Chwefror) gyda Bwrdd y Prosiect/y Grŵp Llywio
Arolwg ar-lein a anfonwyd at holl aelodau’r Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan
Gweithdy (11 Mawrth) gyda chynrychiolwyr y Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan.

3. Y Cyd-destun yng Ngwynedd
3.1 Cynllun Rheoli Cyrchfan
Cynllun Datblygu Cyrchfan Gwynedd 2013-2020 sy’n darparu’r fframwaith ar gyfer datblygu
twristiaeth yn y sir. Ei nodau yw
•
•
•
•
•
•
•

estyn y tymor ymwelwyr
cynyddu gwariant gan ymwelwyr
gwella ansawdd profiad yr ymwelydd
integreiddio twristiaeth yn well ag agweddau eraill o fywyd
gwella’r amgylchedd naturiol, adeiledig a diwylliannol
adeiladu a chynnal seilwaith a mwynderau cyhoeddus o ansawdd da
darparu swyddi o ansawdd da sy’n talu’n dda ac yn parhau drwy’r flwyddyn a datblygu sgiliau.

Mae’r Cynllun Datblygu Cyrchfan yn nodi bod angen rhoi sylw i’r materion allweddol canlynol:
•
•

•
•
•
•
•

Gwella cyfleusterau i ymwelwyr
Gwella cyfleusterau i’r cyhoedd, e.e. aradeiledd ar gyfer ymwelwyr fel llety gwyliau a
gweithgareddau penodol yn ogystal ag elfennau seilwaith fel ffyrdd a mannau cyhoeddus
eraill
Atyniadau o ansawdd da i ymwelwyr
Darparu mannau parcio
Gwella gwasanaethau lleol
Mwy o ymgysylltu cyfeillgar ag ymwelwyr
Gwella siopau a chyfleoedd siopa.

Roedd cynllun gweithredu mwy manwl gyda’r Cynllun Rheoli Cyrchfan a oedd yn nodi prosiectau ar
gyfer tair ardal (Arfon, Dwyfor a Meirionnydd) ac ar gyfer pedair thema:
•
•
•
•

Y Dirwedd a’r Amgylchedd
Profiad yr Ymwelydd
Mannau Cyhoeddus, Llety a Gwasanaethau Cwsmeriaid
Marchnata.
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Mae’r ardal yn cael ei marchnata dan yr enw Eryri Mynyddoedd a Môr – cysyniad sydd hefyd yn
cynnwys y rhan wledig o sir Conwy ac mae’n ardal farchnata sydd wedi’i dynodi gan Croeso Cymru.

3.2 Cefndir Sefydliadol
Mae nifer o sefydliadau a phartneriaethau yn gysylltiedig â rheoli’r gyrchfan. Yn ogystal â’r rhain, mae
nifer o wahanol grwpiau buddiant a sectorau arbenigol. Y prif gyfranogwyr yw:
•

Cyngor Gwynedd. Mae’r tîm twristiaeth o dan raglen waith Cyngor Gwynedd yn canolbwyntio
ar bedwar maes allweddol:
o

Marchnata Digidol – yn cynnwys gwefan visitsnowdonia.info a chyfrifon cyfryngau
cymdeithasol cysylltiedig

o

Digwyddiadau – darparu cymorth ariannol ar gyfer digwyddiadau o’i gyllideb ei hun a
chronfa strategol ganolog – darparwyd cymorth i fwy na 25 o ddigwyddiadau yn 2018,
yn cynnwys rhai’n gysylltiedig â bwyd, rhedeg, chwaraeon dŵr, triathlon, a gwyliau
cerddorol

o

Cydgysylltu â’r diwydiant – yn enwedig drwy hwyluso’r Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan

o

Rheoli’r berthynas â Croeso Cymru – yn cynnwys cyflwyno ceisiadau ar gyfer
gweithgareddau penodol a ariannwyd a’u darparu, un ai ar ei ben ei hun neu mewn
partneriaeth ag awdurdodau cyfagos.

Mae’r cyngor yn darparu cyllideb graidd o £72,000 (heb gynnwys staffio), ac mae’r rhan fwyaf
ohoni’n cael ei dyrannu at weithgarwch marchnata. Yn ogystal â hyn, mae mwy na £280,000
o gyllid Croeso Cymru wedi’i dynnu i lawr o’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac mae
cais pellach am £300,000 wedi’i gymeradwyo’n ddiweddar. Mae’r cronfeydd cystadleuol hyn
wedi canolbwyntio ar ddatblygu llwybrau hir gyda’r bwriad o estyn y tymor a’r cyfnod aros (yn
unol â Blaenoriaethau Cenedlaethol Croeso Cymru a strategaeth gynhyrchion Ffordd Cymru
yn benodol). Mae’r gwasanaeth yn ymwneud yn helaeth hefyd â’r cais am enwebu’r Dirwedd
Llechi ar gyfer statws Safle Treftadaeth y Byd sydd wedi’i gymeradwyo fel yr enwebiad nesaf
i’w gyflwyno gan y DU i UNESCO.
Cyngor Conwy – yr awdurdod cyfagos tua’r dwyrain. Mae Cyngor Conwy yn gyfrifol am rannau
dwyreiniol o Eryri yn cynnwys cyrchfan allweddol Betws-y-coed. Rydym yn deall bod nifer o
fusnesau’n dewis ymwneud â Chyngor Gwynedd, gan adael Cyngor Conwy yn fwy rhydd i
ganolbwyntio ar drefi gwyliau Llandudno a Bae Colwyn. Mae Cyngor Conwy yn parhau’n
bartner pwysig mewn trefniadau ar gyfer Eryri gyfan.
•

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – yr awdurdod statudol dros Barc Cenedlaethol Eryri sy’n
gyfrifol am reoli’r ardal at ddibenion gwarchod natur, amaethyddiaeth a hamdden. Hwn yw
Awdurdod Cynllunio y Parc Cenedlaethol ac mae’n cyflawni cyfrifoldebau cyfreithiol ar gyfer:
o Cadw a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc
o Hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau priodweddau arbennig y Parc.
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â nifer mawr o
sefydliadau drwy Fforwm Eryri.
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Mae Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol yn disgrifio sut y disgwylir i’r holl sefydliadau sy’n
gweithredu yn yr ardal helpu i gyflawni’r dibenion craidd hyn a diogelu nodweddion arbennig
yr ardal. Mae polisïau a chamau gweithredu yn y Cynllun sy’n ymwneud â gwarchod natur, y
dirwedd, mynediad a hamdden, twristiaeth gynaliadwy, rheoli ymwelwyr, gwybodaeth,
addysg a llesiant cymunedau’r Parc Cenedlaethol.
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli llawer o fathau o gyfleusterau a seilwaith ar
gyfer ymwelwyr yn Eryri. Mae’r rhain yn cynnwys llwybrau’r ucheldir, toiledau, mannau
parcio, canolfannau croeso fel Pen y Pass a Hafod Eryri ar gopa’r Wyddfa, a chanolfannau
gwybodaeth ledled y Parc Cenedlaethol. Hefyd bydd yn cydweithio â phartneriaid i ddelio â
gwrthdaro rhwng diogelu’r amgylchedd a thwristiaeth/hamdden e.e. delio â gwrthdaro rhwng
gwahanol grwpiau o ymwelwyr.

•

Twristiaeth Gogledd Cymru a Twristiaeth Canolbarth Cymru – sefydliadau dan arweiniad
aelodau yn y sector preifat sy’n cwmpasu pob rhan o Ogledd a Chanolbarth Cymru. Mae mwy
na 1,800 o fusnesau’n aelodau ohonynt. Rhai o’u gweithgareddau a buddion i aelodau yw
marchnata, negodi gostyngiadau mewn prisiau, lobïo a chynrychioli’r diwydiant

•

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – trefniant ffurfiol ar lefel wleidyddol sy’n
cynnwys holl awdurdodau lleol Gogledd Cymru. Mae’n fecanwaith ar gyfer ystyried yr
agweddau rhanbarthol ar unrhyw brosiectau lleol priodol. Bydd swyddogion y cynghorau
hefyd yn cwrdd drwy Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

•

Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Gwynedd – y corff a sefydlwyd i arolygu’r gwaith o gyflawni
Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd. Mae’n cael ei hwyluso gan Gyngor Gwynedd ond yn cael
ei chadeirio gan y sector preifat. Dewisir ei haelodau nid yn unig i gynrychioli’r cyrff statudol,
ond hefyd tua 35 o gymdeithasau (wedi’u seilio ar ardaloedd neu sectorau) sy’n ffurfio
cynnyrch yr ardal. Mae oddeutu 50 o sefydliadau gwahanol wedi’u cynrychioli yn y
Bartneriaeth.

•

Partneriaeth yr Wyddfa – grŵp a sefydlwyd i lunio a gweithredu Cynllun Rheoli’r Wyddfa.
Mae’n cynnwys unigolion sy’n cynrychioli’r sefydliadau a pherchnogion tir sy’n gyfrifol am
waith ymarferol i reoli’r mynydd – yn amrywio o waith cynnal a rheoli llwybrau troed i
dwristiaeth, o ffermio i achub pobl ar y mynydd. Is-grŵp o Bartneriaeth yr Wyddfa oedd wedi
goruchwylio prosiect peilot Rhodd Eryri.

3.3 Cyd-destun Twristiaeth
Mae Gwynedd wedi bod yn gyrchfan i ymwelwyr ers amser hir. Gall gynnig y canlynol:
•

•

Arlwy cryf o ran gweithgareddau awyr agored a byd natur gyda’r Wyddfa, Parc Cenedlaethol
Eryri, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Penrhyn Llŷn, Arfordir Treftadaeth Llŷn, y
Llwybr Arfordir Cymru newydd, traethau Baner Las, marinas a chwaraeon dŵr (yn cynnwys
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Dŵr Plas Menai, Canolfan Dŵr Gwyn Tryweryn, Plas Heli –
Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau ym Mhwllheli) a Pharc
Coedwig a Chanolfan Beicio Mynydd Coed y Brenin.
Arlwy o gyfleusterau ‘antur’ adeiledig newydd fel Zip World.
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•

•
•

Arlwy treftadaeth a diwylliant. Portmeirion a Chastell Caernarfon yw dau o’r deg prif atyniad
sy’n codi tâl ar ymwelwyr yng Nghymru. Mae tirwedd llechi Gwynedd wedi’i chynnwys ar restr
fer y DU am statws Safle Treftadaeth y Byd, a gallai gael ei dynodi yn yr un modd â Chestyll
Caernarfon a Harlech a Gwarchodfa Biosffer Dyfi UNESCO. Mae’r ardal yn chwarae rhan
hanfodol yn y diwylliant Cymraeg, gan fod mwy na 69% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg yn
rhugl.
Arlwy o draethau a threfi a phentrefi glan môr yn cynnwys Abersoch, Bangor, Abermaw,
Tywyn, Aberdyfi, Pwllheli.
Rhaglen ddigwyddiadau amrywiol a sefydledig. Mae’n cynnwys Gŵyl Rhif 6 Portmeirion,
Marathon Eryri, Ras yr Wyddfa, a ‘Ras y Trên’.

Mae STEAM wedi amcangyfrif bod twristiaeth yn creu gwariant o fwy nag £1 biliwn gan 7.1 miliwn o
ymwelwyr. Bydd ymwelwyr sy’n aros yn treulio 18.3 miliwn o nosweithiau yn yr ardal.
Mae’r Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan wedi nodi bod:
•
•
•

Tua 170 o atyniadau i ymwelwyr, yn cynnwys rheilffyrdd injans stêm, amgueddfeydd a
chanolfannau treftadaeth, orielau celf a pharciau gweithgareddau.
Mwy na 200 o weithredwyr gweithgareddau awyr agored.
125,000 o leoedd gwely i ymwelwyr (yn 2011). Mae’r rhan fwyaf o’r rhain (78%) yn y sector
carafannau a gwersylla, 13% yn y sector llety hunanddarpar a 6% yn y sector llety â
gwasanaeth.

Gellir gwneud amcangyfrif pellach o gyfansoddiad y diwydiant lleol ar sail y Dadansoddiad o’r Stoc
Llety 2011, a gynhaliwyd gan uned ymchwil a gwybodaeth gorfforaethol y cyngor. Cafwyd newidiadau
sylweddol yn y stoc llety ers hynny (mae’r canlyniadau cynnar yn awgrymu bod cynnydd o tua 250%
yn nifer yr unedau llety hunanddarpar mewn rhai ardaloedd yng Ngwynedd) a disgwylir adroddiad
diweddaru ar hyn yn y misoedd nesaf. Er hynny, gellir cael rhywfaint o wybodaeth o’r data am 2011
ar gyfer yr adroddiad hwn. Yn 2011 roedd:
•
•
•

400 o Fusnesau Llety â Gwasanaeth yn cynnwys 173 llety gwely a brecwast, 89 tŷ llety a 77
gwesty. Nifer cyfartalog yr ystafelloedd yn y gwestai oedd 54
340 o feysydd Carafannau a Gwersylla gyda 288 o leoedd gwely ar gyfartaledd ar bob safle
2,023 o fusnesau llety hunanddarpar, 76% ohonynt yn cael eu rheoli gan asiantaethau yn
hytrach na’u rhestru’n unigol (DS mae ymchwil ddangosol fwy diweddar yn dangos bod nifer
mawr o unedau yn cael eu rhestru drwy asiantaethau o hyd).

Mae hyn yn awgrymu bod nifer bach o westai cymharol fawr ac mai meysydd mawr a geir yn bennaf
yn y sector carafannau a gwersylla. Mae’r sector llety hunanddarpar yn dod yn fwy pwysig ac yn
cynnwys nifer mawr o fusnesau ag un uned eiddo fach. Mae’n parhau i gydweithio ag asiantaethau
darparu lleol yn ogystal ag asiantaethau cenedlaethol a rhyngwladol fel AirBnB.

3.4 Y Cyd-destun Ariannol
Mae’r astudiaeth wedi’i chynnal yng nghyd-destun gostyngiadau parhaus mewn ariannu cyhoeddus
sydd wedi arwain at doriadau sylweddol yng ngwasanaeth twristiaeth y cyngor ac mewn
gwasanaethau cysylltiedig. Er hynny, mae niferoedd yr ymwelwyr wedi parhau i gynyddu gan roi
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pwysau ar wasanaethau a ariennir yn lleol, yn enwedig glanhau strydoedd/traethau, rheoli cefn gwlad
a rheoli gwastraff. Y prif bwyntiau am y cyd-destun ariannol yw:
•
•
•
•

Gostyngiad o £300,000 yng nghyllideb y gwasanaeth twristiaeth er 2013; bydd toriad pellach
yn 2019/2020 yn gadael cyllideb o £47,000 heb gynnwys costau staff
Mae’r gyllideb ar gyfer rheoli/mynediad i gefn gwlad wedi colli £177,000 (50%) er 2009 a bydd
gostyngiad pellach o £30,000 yn 2019-2021
Nid yw traethau sydd heb Faner Las yn cael eu rheoli bellach, gan arbed £24,000
Y gost flynyddol am reoli ac adfer llwybrau troed ar yr Wyddfa yw £300,000.

Mae gwasanaeth twristiaeth y cyngor wedi gwneud yn rhagorol o ran tynnu i lawr arian prosiectau
oddi wrth Croeso Cymru a’r Undeb Ewropeaidd i reoli prosiectau lleol a rhanbarthol. Dyrannwyd
rhywfaint o arian at gostau rheoli ond ni fydd hyn byth yn ddigon i gymryd lle arian craidd ar gyfer
gwasanaethau parhaol.
Mae’r cyngor eisoes yn cael taliadau ychwanegol sy’n cydnabod effaith ymwelwyr o dan y cynllun
taliadau ychwanegol ar sail poblogaeth. Er nad yw’r rhain yn cael eu neilltuo at weithgareddau
twristiaeth a’u bod yn cael eu dyrannu at wariant cyffredinol, mae perygl y bydd y rhain yn dod yn
destun craffu wrth gynyddu’r ymdrechion i godi refeniw yn fwy uniongyrchol oddi wrth ymwelwyr.

3.5 Proffil y Farchnad
Wrth ystyried pa mor ymarferol a dichonol fydd cyflawni unrhyw un o’r opsiynau ariannu, er mai barn
rhanddeiliaid lleol fydd yr ystyriaeth bwysicaf, bydd yn fuddiol ystyried proffil yr ymwelwyr.
Mewn arolwg yn 2016 gan Beaufort Research, nodwyd y nodweddion allweddol canlynol yn y farchnad
bresennol ar gyfer Gwynedd o’i chymharu â Chymru gyfan (gweler hefyd Atodiad D).
Mae’r ymchwil yn dangos bod y farchnad ar gyfer Gwynedd, o’i chymharu â’r holl ymwelwyr a ddaw
i Gymru, yn un ifancach, yn wrywaidd ac ar radd gymdeithasol uwch, a bod y rhan fwyaf o’r
ymwelwyr yn dod o Loegr. Er bod enw da gan yr ardal fel cyrchfan ar gyfer gwyliau teuluol, roedd yr
ymchwil yn dangos mai’r unig gategorïau lle’r oedd Gwynedd yn uwch na Chymru gyfan oedd rhai
sy’n cynnwys ‘plant hŷn’ neu ‘dim plant’ a bod lefel yr ail ymweliadau yn is hyd yn oed na Chymru
gyfan, er bod hynny’n ymwneud â phellter teithio yn unig o bosibl.
Roedd yr arolwg hefyd yn dangos bod cyfraddau bodlonrwydd yn uchel iawn, a bod sgôr gyffredinol o
9.4/10 a bod 92% yn bwriadu dychwelyd. Ffactor arall sy’n gysylltiedig â phellter teithio yw canran
fawr yr ymwelwyr sy’n aros (28% o’i gymharu â 12% yng Nghymru gyfan). Roedd 12% o’r ymwelwyr
â Gwynedd ar eu prif wyliau ac 11% yn cymryd gwyliau byr. Cyfnod cyfartalog yr arhosiad oedd 5.8
noson. Roedd 73% o ymwelwyr yn dod ‘i fwynhau’r dirwedd / cefn gwlad / traethau’ (o’i gymharu â
56% ar gyfer Cymru gyfan) a 41% yn dod i Wynedd ‘i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored
neu chwaraeon’ (o’i gymharu â 25% ar gyfer Cymru gyfan).
Mae’r dadansoddiad byr hwn yn dangos y diddordeb sydd gan ymwelwyr yn asedau naturiol Gwynedd,
yn ogystal â’u cyfoeth cymharol, a sgoriau mawr am fodlonrwydd/teyrngarwch, pob un ohonynt yn
ganfyddiad cadarnhaol yn nhermau sicrhau arian o gyfraniadau uniongyrchol.
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3.6 Cynlluniau Ariannu Presennol yng Ngwynedd
3.6.1 Ardaloedd Gwella Busnes Bangor a Chaernarfon
Mae dwy Ardal Gwella Busnes ar waith yng Ngwynedd, ym Mangor a Chaernarfon. Fe’u datblygwyd
yr un pryd, drwy ddefnyddio arian a gafwyd gan Lywodraeth Cymru at y costau sefydlu. Ffurfiwyd y
ddwy ar 1 Ebrill 2016, a byddant yn rhedeg tan 2021. Y manylion allweddol yw:
Tabl 2
Tref
Nifer y Busnesau Ardoll a Godir yn Flynyddol Cyfradd yr Ardoll
Bangor
340
£130,000
1.5%
Caernarfon
360
£115,000
1.5% 1
Ychydig o wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd. Ymgynghorwyd â swyddog cyswllt y cyngor. Rydym yn
deall bod y ddwy ardal wedi profi anawsterau o ran sefydlu a chyflawni sydd wedi arwain at ddyrannu
adnoddau dynol ychwanegol. Mae’r sefyllfa wedi gwella erbyn hyn ond bu’n anodd recriwtio aelodau
i’r Bwrdd hefyd. At ei gilydd, mae perfformiad ardal Caernarfon yn well nag un Bangor, ac mae’r cyddestun lleol ar gyfer adfywio a chanran uchel y busnesau a reolir gan eu perchnogion yn ffactorau
pwysig.
Mae ardaloedd Bangor a Chaernarfon ill dwy’n gweithredu fel ardaloedd gwella busnes traddodiadol
yn seiliedig ar fanwerthu yng nghanol trefi a gallent gydfodoli’n rhwydd ag ardal gwella busnes
seiliedig ar dwristiaeth yn y sir gyfan fel sy’n digwydd mewn rhannau eraill o’r wlad.

3.6.2 Rhodd Eryri – Y Cynllun Rhoddion Ymwelwyr Peilot i Wynedd/yr Wyddfa
Roedd y cynllun peilot hwn, a sefydlwyd ar ôl cynnal ymchwil sylweddol gan ddefnyddio arian o’r
Rhaglen Datblygu Gwledig, wedi rhedeg rhwng Gorffennaf 2016 a Mawrth 2018. Cafodd ei weinyddu
gan yr asiantaethau menter Menter Môn/Arloesi Gwynedd Wledig ar ran Partneriaeth yr Wyddfa.
Mae’r cynllun mewn cyfnod pontio ar hyn o bryd ac mae’n parhau er nad yw’n llawn weithredol o ran
marchnata a rheoli.
Roedd y cynllun peilot wedi codi bron £13,750 yn ddwy ran (£3,250 rhwng Gorffennaf 2016 a Mawrth
2017 2 a £10,500 rhwng Ebrill 2017 a Mawrth 2018). Defnyddiwyd yr arian hwn i redeg dau gynllun ar
ôl cytuno arnynt â Phartneriaeth yr Wyddfa:
1. Cwrs awyr agored i bobl ifanc
2. Gwella llwybrau troed (cafwyd arian cyfatebol gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol)
Mae wedi codi £5,000 pellach ers Ebrill 2018 (pan nad oedd y cynllun yn cael ei reoli’n weithredol).
Mae dau fusnes wedi codi £5,000 o’r cyfanswm o £13,750.
Yn ôl yr adroddiad Snowdonia Giving Scheme – Its Future a gyhoeddwyd yn Ebrill 2018, roedd 53 o
fusnesau wedi cymryd rhan, a’r niferoedd mwyaf ohonynt ym Metws-y-coed, Llanberis a Beddgelert.
Yn gyffredinol, canolbwyntiwyd ar ardal yr Wyddfa a Llanberis wrth geisio cynnwys busnesau er bod
rhai mor bell â Deganwy a’r Bala wedi cymryd rhan. Mae dadansoddiad o’r busnesau a gwybodaeth
am y dulliau codi arian yn Nhabl 3 isod:

1
2

Tybiedig

DS Roedd y dechrau hwyr yn y tymor wedi arwain at godi llai o arian
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Tabl 3
Math o Fusnes
Gwestai
Mynydda/Teithiau Mynydd
Tai Llety
Asiantaethau Gwyliau
Atyniadau
Gwely a Brecwast
Tai bynciau
Caffis
Meysydd gwersylla
Digwyddiadau
Siopau
Gwinllan
Cyfanswm

Nifer
8
4
6
2
4
8
5
4
2
6
3
1
53

Dulliau codi arian

Nifer

‘Optio i mewn’ dros y we/ rhoddion
Cyfraniadau gan ddarparwyr cynhyrchion
Blychau Rhoddion
Codi tâl am wi-fi
Rhoddion uniongyrchol gan y busnes
Amlenni rhodd

26
2
17
1
4
3

Cyfanswm

53

O’r nifer mawr o ddulliau codi arian, ‘Optio i mewn’ wrth archebu oedd yn fwyaf llwyddiannus a chodi
tâl am Wi-Fi yn ail. Yr argymhelliad yn yr adroddiad, ar ôl ymgynghori â’r busnesau a oedd yn cymryd
rhan, oedd y dylid parhau â’r cynllun a’i ddatblygu fel a ganlyn:
•
•
•

Ehangu’r ardal i gynnwys y cyfan o Wynedd a Chonwy Wledig
Bod (is-grŵp) Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Gwynedd yn ymgymryd â rôl llywodraethu gan
ddefnyddio aelodau presennol y grŵp llywio
Trosglwyddo’r cyfrifoldeb am ei reoli i Gyngor Gwynedd. Yn yr adroddiad, nodwyd y cyfle
posibl i benodi Swyddog Datblygu a defnyddio gwasanaethau cymorth y cyngor, yn ogystal â’r
risg o ysgwyddo costau gweinyddu.

Roedd yr adroddiad yn nodi targedau codi arian ar gyfer y cynllun os caiff ei reoli’n weithredol – gweler
tabl 4 isod. Mae angen mantoli’r symiau hyn yn erbyn costau cyflawni rhesymol y prosiect (roedd
Menter Môn wedi rheoli’r cynllun peilot heb godi tâl am gostau).
Tabl 4
Perfformiad a Thargedau Codi Arian
Gwirioneddol
Gorffennaf 2016 –
Ebrill 2017 –
Mawrth 2017
Mawrth 2018
Blwyddyn 1
Blwyddyn 2
£3,250
£10,500

Ebrill 2018 –
Mawrth 2019
Blwyddyn 3
£15,000

Targedau
Ebrill 2019 –
Mawrth 2020
Blwyddyn 4
£25,000

Mawrth 2020 –
Ebrill 2021
Blwyddyn 5
£40,000

4. Opsiynau Gwynedd
Yn yr adran hon, rydym yn amlinellu nifer o opsiynau posibl ar gyfer dulliau gwahanol o gynhyrchu
refeniw. Nid yw’r rhain yn annibynnol ar ei gilydd o reidrwydd, a byddai’n bosibl dilyn mwy nag un
opsiwn. Yn ogystal â’r dadansoddiad o’r gwahanol opsiynau, mae’r rhestr pwyntiau ganlynol yn
crynhoi’r cyfleoedd a rhwystrau sy’n codi yng Ngwynedd wrth ystyried gweithredu ffyrdd newydd i
ariannu gweithgareddau yn y gyrchfan.
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Cyfleoedd:
•
•
•
•
•

•
•

Cyrchfan boblogaidd, hyderus a sefydledig. Mae twristiaeth yn elfen bwysig yn yr economi
leol ac yn cael ei chydnabod felly gan yr holl asiantaethau lleol
Teyrngarwch brand cryf (e.e. i Eryri, Llŷn etc.) a lefelau uchel o fodlonrwydd ymysg ymwelwyr
Sylfaen busnesau fawr
Canran sylweddol o’r busnesau’n cael eu rheoli gan eu perchnogion, yn buddsoddi yn yr ardal
ac yn ymrwymo dros y tymor hir
Ymwelwyr cymharol gefnog sy’n fwy tebygol o aros dros nos ac yn treulio eu prif wyliau neu
wyliau byr yma. Felly byddai unrhyw gyfraniad ganddynt yn ganran gymharol fach o’u
gwariant cyfan. Un o nodweddion eraill y farchnad yw’r gyfran gymharol fawr o bobl sy’n
cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored sy’n ymddiddori yn amgylchedd Gwynedd –
maent yn debygol o gydnabod bod angen cyfrannu
Diddordeb ac ymrwymiad tymor hir i ddulliau ariannu arloesol ymysg partneriaid y gyrchfan
Cynllun Rhoddion Ymwelwyr wedi’i dreialu’n llwyddiannus.

Rhwystrau:
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Er bod Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Gwynedd wedi’i sefydlu i wasanaethu’r ardal gyfan, nid
yw’n gorff cyflawni ar gyfer codi arian / cynlluniau masnachol ar hyn o bryd gan ei bod yn
bartneriaeth lac sydd heb statws cyfreithiol ffurfiol. Mae ardal weithredu Twristiaeth Gogledd
Cymru yn ehangach ac ni fyddai’n briodol iddo ymgymryd â hyn chwaith heb ei newid. Er bod
rhai busnesau yn ne Gwynedd yn aelodau o Twristiaeth Canolbarth Cymru, ni fyddai’n gorff
cyflawni priodol chwaith
Dim tystiolaeth o alw lleol am strwythurau a ffyrdd newydd i ariannu gweithgareddau rheoli
cyrchfan
Nid oes diwylliant cryf o gyfrannu gan fusnesau at ymdrechion i farchnata’r gyrchfan ar lefel
Gwynedd (er bod argraffu wedi’i ariannu yn y gorffennol)
Gwrthwynebiad posibl gan fusnesau i gynyddu cyfraniadau, e.e. drwy drethi twristiaeth, ac
Ardaloedd Gwella Busnes Twristiaeth o bosibl. Mae’r cynnydd diweddar mewn Ardrethi
Busnes wedi dwysáu hyn
Canfyddiad cyffredinol bod costau a beichiau busnesau bach yn cynyddu e.e. yr isafswm cyflog
a chyfraniadau pensiwn
Gallu cyfyngedig i ddatblygu gwasanaethau masnachol
Ardal ddaearyddol fawr, gyda hunaniaethau chyrchfan neilltuol a chysylltiadau
busnes/cymunedol ar lefel is na Gwynedd gyfan. Mae’r Parc Cenedlaethol yn cynnwys
rhannau o sir Conwy hefyd
Sylfaen busnesau wasgaredig a nifer mawr o weithredwyr bach a fyddai’n galw am fwy o waith
i sicrhau cyfranogiad mewn cynlluniau ac i dderbyn cyfraniadau
Ceir digwyddiadau arbenigol a phoblogaidd ond nid ydynt o reidrwydd yn denu nifer mawr o
ymwelwyr / sylw mawr gan y cyfryngau er mwyn denu nawdd
Nid yw’r cyngor yn berchen yn uniongyrchol ar ddigwyddiadau er mwyn sicrhau nawdd.

Mae’r opsiynau posibl ar gyfer cynhyrchu refeniw wedi’u disgrifio ar y tudalennau nesaf.

Tudalen 12 o 50

Opsiwn 1 – Rhoddion gan Ymwelwyr
Opsiwn 1:
Trosolwg / Disgrifiad:

Cynllun Rhoddion Ymwelwyr – Rhodd Eryri
Byddai’r opsiwn hwn yn parhau â chynllun peilot Rhodd Eryri. Byddai’n
golygu ehangu ardal y cynllun i gynnwys y cyfan o ardal Eryri Mynyddoedd a
Môr a sefydlu adnodd rheoli a gweinyddu parhaol.

Manteision:

•
•
•
•

Anawsterau:

•

•
•
•

•

Adeiladu ar sail y cynllun presennol a’i hanes o lwyddiant
Cymharol rad a hawdd ei sefydlu (efallai drwy elusen a chwmni
masnachu)
Wedi’i anelu at ymwelwyr – ac yn fecanwaith cynhyrchu refeniw nad
yw’n galw am gyfraniadau gan fusnesau
Manteision ychwanegol o ran ‘perchnogaeth’ ymwelwyr ar yr ardal, a
chysylltiadau cyhoeddus.
Gweithgareddau cyfyngedig – fel arfer mae cynlluniau rhoddion
ymwelwyr yn ariannu gweithgareddau a fydd yn ymgysylltu ag
ymwelwyr. Bydd y rhain yn ymwneud gan mwyaf â gwella a gwarchod yr
amgylchedd, hyfforddi ac efallai datblygu cynhyrchion. Nid oes nemor
ddim tystiolaeth o ardaloedd eraill o ariannu gweithgareddau rheoli
cyrchfan.
Gall y symiau a godir fod yn gymharol fach– gweler Atodiad A
Yr angen am gorff gweinyddu ac adnoddau staff i redeg y cynllun.
Yr angen am strwythur llywodraethu a chyfrifyddu tryloyw i reoli’r
cynllun a’r rhoddion y mae’n eu dyrannu. Mae’r rhan fwyaf o gynlluniau
yn cael eu rhedeg ar ffurf elusennau cofrestredig.
Asiantaethau llety hunanddarpar – mae rhan helaeth o’r archebion am
lety hunanddarpar yn cael eu gweinyddu gan asiantaethau fel ei bod yn
anodd cyrraedd ymwelwyr posibl. Byddai’n dechnegol bosibl cynnwys yr
elfen rhoddion ymwelwyr yn y broses archebu, ond byddai angen negodi
â phob asiantaeth ar wahân i sicrhau hyn.

Incwm Dichonol:

Mae’r profiad a gafodd cynlluniau tebyg yn gymysg. Mae lefelau’r rhoddion o
gynlluniau rhoddion ymwelwyr yn amrywio hyd at tua £50,000 (er bod y
sefydliadau’n aml yn elwa o ffynonellau incwm eraill fel cymynroddion ac
incwm o brosiectau penodol).
Byddai disgwyl i gynllun rhoddion ymwelwyr ar gyfer Eryri Mynyddoedd a
Môr gynhyrchu incwm o £40,000-50,000. Byddai hyn yn cael ei wrthbwyso
gan gostau rhedeg o tua £20,000 -30,000. Er bod modd lleihau costau yn y
tymor byr, byddai’n rhaid i’r cynllun ei ariannu ei hun yn y pen draw.
Y swm net i’w ddyrannu at weithgareddau fyddai tua £10-20,000.

Costau Sefydlu/Cyflawni

Amcangyfrif o £20,000-£30,000 (swydd ran-amser ac argostau a chyllideb
fach).

Enghreifftiau /
astudiaethau achos:

Nifer mawr – i gyd mewn ardaloedd a warchodir – h.y. Parciau Cenedlaethol
ac AHNEau. (gweler Atodiad A).

Tudalen 13 o 50

Opsiwn 2: Ardal Gwella Busnes Twristiaeth
Opsiwn 2:
Trosolwg / Disgrifiad:

Ardal Gwella Busnes Twristiaeth
Mae Ardal Gwella Busnes Twristiaeth (AGBT) yn ddull sectoraidd o gefnogi
gweithgareddau cyrchfan wedi’i seilio ar fodel profedig yr Ardal Gwella
Busnes. Rhaid cynnal pleidlais ymhlith yr holl fusnesau y mae’r AGBT yn
effeithio arnynt. Fel arfer bydd cyfraniadau wedi’u seilio ar ganran o werth
ardrethol y busnes ac yn cael eu casglu gan yr awdurdod lleol.
Gall AGBT ariannu gweithgarwch ychwanegol sy’n cael ei arwain gan fwrdd
ardal gwella busnes sirol a thîm gweinyddol (gweler y manylion yn Atodiad A).
Byddai angen cael cynnig i’w sefydlu gan sefydliad o blith y partneriaethau
presennol a byddai angen corff cyflawni ar ei chyfer.

Manteision:

•
•
•
•
•
•
•
•

Anawsterau:

•
•

•
•
•
•
•
•

Dull statudol lle mae’r awdurdod lleol yn casglu ffioedd ar ben ardrethi
busnes
Sicrwydd am incwm
Pob busnes yn aelod – mae’n deg
Mae’n para 5 mlynedd
Yn hyblyg a phenodol
Mae ardaloedd gwella busnes manwerthu yn boblogaidd ac yn cael eu
hadnewyddu mewn nifer mawr o achosion (AGBTau heb eu treialu eto).
Yn dryloyw ac yn cael ei arwain gan y sector preifat
Gellir trosglwyddo costau ychwanegol i’r defnyddiwr (ond nid eu heitemeiddio
ar wahân), felly byddant yn ‘gyfraniad go iawn gan yr ymwelydd’
Oherwydd y cynnydd diweddar mewn ardrethi busnes, mae busnesau’n
amharod i gyfrannu rhagor, fel bod perygl i’r bleidlais fethu
Mae’r strwythurau a gweithdrefnau’n cael eu rheoli gan statud, mae
costau’r bleidlais etc yn gymharol uchel (yn enwedig o ystyried maint yr
ardal a nifer posibl talwyr yr ardoll)
Gall y gost am gasglu cyfraniadau fod yn broblem
Mae’n galw am gynnal pleidlais, proses datblygu o 12-18 mis (rhai
ysbeidiau statudol)
Nifer mawr iawn o fusnesau (2,400+ yn y sector llety yn unig) yng
Ngwynedd ar gyfer y bleidlais a’r gwaith rheoli wedyn
Gall problemau godi o ganlyniad i gynnwys rhai a bleidleisiodd yn erbyn a
chyfranwyr eraill yn y cynllun
Perfformiad anwastad yr ardaloedd gwella busnes yng nghanol trefi yng
Ngwynedd
Gwrthdaro posibl â’r ardaloedd gwella busnes presennol yng nghanol
trefi (gellir datrys hyn ond mae’n bosibl y bydd dryswch yn parhau).

Incwm Dichonol:

Ar sail trothwy Gwerth Ardrethol o £5,000 ac isafswm cyfraniad o £150
(uchafswm o £3,000) a chynnwys tua 1,000 o fusnesau, ceir ffigur gros o
£290,000 - £350,000 y flwyddyn, yn ôl a fydd busnesau Bangor/Caernarfon
wedi’u cynnwys neu beidio.

Costau Sefydlu/Cyflawni

Byddai’r costau cyflawni yn cael eu talu o fewn cyllideb yr AGBT. Y costau
sefydlu cychwynnol fyddai tua £50,000 - £100,000.

Enghreifftiau /
astudiaethau achos:

Gweler Atodiad A – astudiaeth achos VisitinvernessLochNess.
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Opsiwn 3: Ardoll Dwristiaeth
Opsiwn 3:
Trosolwg / Disgrifiad:

Ardoll Dwristiaeth
Cyflwyno ardoll orfodol i’w thalu gan ymwelwyr â Gwynedd a gesglir gan
fusnesau. (Gweler y manylion yn Atodiad A)

Manteision:

•
•
•
•
•
•

Casglu gorfodol
Sicrwydd am incwm
Dim terfyn amser na phleidlais
Gall fod yn boblogaidd ymysg preswylwyr lleol
Dull clir a syml (e.e. £1 y person/£2 yr ystafell y noson)
Mae asiantaethau archebu rhyngwladol (fel AirBnB) eisoes yn casglu
symiau mewn cyrchfannau eraill i’w trosglwyddo i berchnogion ar gyfer
talu trethi/ardollau lleol perthnasol.

Anawsterau:

•
•

Yr angen am ddeddfu sydd y tu hwnt i reolaeth Cyngor Gwynedd
Amharodrwydd ar ran Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a’r
amserlenni ar gyfer hyn
Gwrthwynebiad lleol a chenedlaethol gan y diwydiant a dadlau lleol
diweddar
Y rhai sy’n mabwysiadu cynllun o’r fath yn gyntaf yn cael
cyhoeddusrwydd negyddol
Lefelau trethu cymharol uchel yn y DU yn barod, yn enwedig TAW a’r Doll
Teithwyr Awyr, a’r DU eisoes wedi cael sgôr isel am gystadleurwydd
twristiaeth (WEF 2015 140fed allan o 141 o wledydd)
Nid yw’r mecanwaith casglu’n glir a dim cynsail perthnasol yn y DU ar hyn
o bryd
Dim sicrwydd o glustnodi’r arian a gall blaenoriaethau gwleidyddol lleol
newid
Rhaid ei dangos fel eitem ar wahân i’r defnyddiwr

•
•
•

•
•
•
Incwm Dichonol:

Ar sail amcangyfrif STEAM 2017 o 18.44 miliwn o nosweithiau ymwelwyr a
lleihau’r swm 50% er mwyn bod yn ofalus, byddai ardoll o £1 y person y
noson yn gallu codi tua £9 miliwn y flwyddyn. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf
o lawer o’r nosweithiau gwely yn y sector llety hunanddarpar a charafannau a
gwersylla a byddai’n anodd tracio hyn.

Costau Sefydlu/Cyflawni

Nid oes gwybodaeth am hyn ond maent yn debygol o fod yn sylweddol.
Byddai’n galw am fecanweithiau ar gyfer cofrestru busnesau, casglu a chamau
gorfodi, ac am gyngor cyfreithiol a gwasanaethau gweinyddu. Amcangyfrif
bras o’r costau yw rhwng £100,000 a £250,000.

Enghreifftiau /
astudiaethau achos:

Caeredin – Yn ddiweddar, mae Cyngor Dinas Caeredin wedi penderfynu
mabwysiadu ardoll o £2 yr ystafell y noson, wedi’i chapio ar £14. Mae hyn yn
galw am greu pwerau a roddir gan Senedd yr Alban erbyn 2020 ar y cynharaf.
Mae meysydd gwersylla wedi’u hesemptio. Amcangyfrifwyd y bydd hyn yn
codi £14.6 miliwn y flwyddyn.
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Opsiwn 4: Masnacholi - Aelodaeth
Opsiwn 4:
Trosolwg / Disgrifiad:

Masnacholi – Aelodaeth
Byddai’r opsiwn hwn yn golygu cyflwyno cynllun aelodaeth ar gyfer busnesau
a gweithredwyr twristiaeth yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr. Byddai’r
busnes yn talu ffi aelodaeth flynyddol (a fyddai’n amrywio fel arfer yn ôl ei
faint cymharol ac, o bosibl, y math o fusnes) yn gyfnewid am wahanol fuddion
– yn ymwneud â marchnata fel arfer (e.e. rhestru ar wefan neu mewn llyfryn).
Dewis arall yw ‘talu wrth fynd ymlaen’ lle mae gweithredwyr yn prynu’r
gwasanaethau penodol sydd eu hangen arnynt – mae hyn yn rhoi mwy o
hyblygrwydd iddynt a gwell gwerth am arian yn eu golwg.

Manteision:

•
•
•

Anawsterau:

•
•

•

•

•
•

Incwm Dichonol:

Model sydd wedi’i brofi ac sy’n isel o ran risg
Cymharol hawdd ei sefydlu a gellid ei weithredu drwy’r strwythurau
presennol (neu drwy Gwmni Buddiannau Cymunedol – gweler isod)
Mecanwaith ar gyfer ymgysylltu’n barhaus â’r sector.
Mae angen adnoddau gweinyddu i reoli cynllun aelodaeth
Bydd angen cynnig amrywiaeth o fuddion i wneud aelodaeth yn
ddeniadol. Mae’n bosibl y byddai angen creu gwasanaethau ychwanegol
i wneud hyn ac mae perygl i gynllun aelodaeth droi’n hunanlesol.
Mae sefydliadau rheoli cyrchfan yn gweld fwyfwy fod cynlluniau
aelodaeth yn hen ffasiwn – mae busnesau am gael buddion mwy penodol
ac elw cliriach o fuddsoddi gyda mwy o bwyslais ar fodelau seiliedig ar
gomisiynu.
Mae Twristiaeth Gogledd Cymru a Twristiaeth Canolbarth Cymru ill dau’n
rhedeg cynllun aelodaeth – felly byddai hyn yn achosi dryswch/cystadlu
yn y farchnad
Mae nifer mawr o gymdeithasau aelodaeth bach wedi’u sefydlu eisoes
Dim ond rhai o’r busnesau yn yr ardal a fyddai’n cael eu cynnwys a’u
hyrwyddo ar-lein (ar sail parodrwydd i dalu) – rhywbeth y mae’r cyngor
am ei osgoi a gallai hyn amharu ar brosiectau sy’n cael eu hariannu gan
Croeso Cymru.

Mae’n anodd rhagfynegi incwm o gynllun aelodaeth – mae’n dibynnu ar nifer
o ffactorau, yn cynnwys parodrwydd busnesau, pa mor ddeniadol oedd y
pecyn buddion a’r adnoddau ar gyfer gwerthu rhagweithiol. Ar ôl aeddfedu,
gallai’r incwm gros fod rhwng £30,000 a £90,000 ond byddai costau’n
gysylltiedig â gweinyddu hyn. Mae’n debygol y byddai opsiwn ‘talu wrth fynd
ymlaen’ yn cynhyrchu llai o incwm ond byddai ei gostau’n llai. Gallai’r incwm
net fod debyg iawn.
Gellid cynhyrchu incwm net rhwng £10,000 a £35,000.

Costau Sefydlu/Cyflawni

Byddai’r costau sefydlu yn fach ond byddai angen adnoddau staff ychwanegol
o tua £20,000 - £35,000 i’w weinyddu.

Enghreifftiau /
astudiaethau achos

Nifer mawr o sefydliadau rheoli cyrchfan yn y DU
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Opsiwn 5: Masnacholi – Gwasanaethau Masnachol
Opsiwn 5:
Trosolwg / Disgrifiad:

Masnacholi – Gwasanaethau Masnachol
Mae sefydliadau rheoli cyrchfan ledled y DU wedi datblygu gwahanol ddulliau
o fasnacholi eu gwasanaethau y tu allan i’r modelau aelodaeth/hysbysebu
traddodiadol. Mae tri model cyffredinol ar gael:
• Gwasanaethau asiantaeth am dâl – mae rhai sefydliadau rheoli
cyrchfan wedi mentro i feysydd ymchwil fasnachol a gwasanaethau
ymgynghori, dylunio gwefannau, argraffu, a hyfforddi. Gwneir hyn
weithiau drwy is-sefydliadau.
• Modelau seiliedig ar gomisiynu lle mae busnes yn talu canran am y
gwasanaeth a ddarparwyd. Mae hyn wedi digwydd yn draddodiadol
mewn twristiaeth fusnes (e.e. gwasanaethau archebu llety) ond mae
enghreifftiau ym maes twristiaeth hamdden (gweler isod).
• Ymgyrchoedd tactegol / Partneriaid Strategol – bydd nifer o
sefydliadau rheoli cyrchfan yn cydweithio â nifer bach o bartneriaid
strategol (y busnesau mwyaf yn eu hardal fel arfer) ar fentrau
penodol (e.e. marchnata mewn gwledydd tramor). Gall partneriaid
ddarparu cyllid sylweddol – e.e. £10,000 a mwy gan bob partner.

Manteision:

•

Ffynonellau incwm gwahanol nad ydynt yn dibynnu ar dalu am aelodaeth
/ hysbysebu gan fusnesau.

Anawsterau:

•

Byddai angen creu sefydliad/cyfrwng penodol i ddarparu gwasanaethau
asiantaeth.
Anawsterau wrth sefydlu modelau seiliedig ar gomisiynu, lle mae’r incwm
yn mynd at y gyrchfan, yn y cyd-destun presennol - mae nifer mawr o
asiantaethau’n darparu’r gwasanaethau hyn yn barod ac maent yn
adnabyddus i ddefnyddwyr (e.e. Booking.com, Expedia).
Adnoddau staff i’w ddarparu – o ran nifer y staff sydd ar gael a’u
harbenigedd.

•

•

Incwm Dichonol:

Mae’n anodd asesu hyn ond, ar hyn o bryd, nid yw’r adnoddau angenrheidiol
ar gael i ddatblygu gwasanaethau asiantaeth neu rai seiliedig ar gomisiynu.
Mae’r cysyniad o bartneriaid strategol (ac ymgyrchoedd tactegol cysylltiedig)
yn cynnig mwy o bosibiliadau ond ni fyddai’n debygol o gynhyrchu incwm net.

Costau Sefydlu/Cyflawni

•

Costau bach ond byddai angen i’r tîm presennol newid ei ffocws.

Enghreifftiau /
astudiaethau achos:

•

Gwasanaethau asiantaeth – Shropshire Tourism, NewcastleGateshead
Initiative
Seiliedig ar gomisiynu – ymgyrch Stay Play Explore Leicestershire Tourism
Ymgyrchoedd tactegol/Partneriaid Strategol – Marketing Cheshire,
Shakespeare’s England

•
•
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Opsiwn 6: Masnacholi - Nawdd
Opsiwn 6:
Trosolwg / Disgrifiad:

Masnacholi – Nawdd
Mae’n bosibl y bydd cyfleoedd i sicrhau noddwyr priodol ar gyfer
gwasanaethau presennol – e.e. gwefan Eryri Mynyddoedd a Môr neu
ddigwyddiadau penodol (neu’r rhaglen ddigwyddiadau).

Manteision:

•
•
•
•

Anawsterau:

•
•
•

Gall fod yn ffynhonnell incwm newydd
Cam sydyn ymlaen na fyddai’n galw am wasanaethau nac adnoddau
newydd
Cyfle posibl i ystyried hyn gyda chysylltiadau presennol e.e. Red Bull
Gallai rhai digwyddiadau penodol fod yn ddeniadol i noddwyr.
Mae’r incwm yn debygol o fod ynghlwm wrth weithgarwch sy’n
gysylltiedig â’r wefan/digwyddiadau
Mae’n bosibl y bydd yn well gan noddwyr roi nwyddau yn hytrach nag
arian parod e.e. pecyn nawdd Columbia a Pharciau Cenedlaethol y DU.
Mae’r cyngor yn ariannu digwyddiadau ond nid yw’n eu darparu, felly nid
yw’n ‘berchen’ ar yr hawliau noddi

Incwm Dichonol:

Mae’n debygol o fod yn gymharol fach – tua £10-15,000 ond mae’n bosibl y
byddai cyfleoedd i’w gynyddu dros amser.

Costau Sefydlu/Cyflawni

Amser staff yn bennaf.

Enghreifftiau /
astudiaethau achos:

Visit Cornwall sy’n cael ei noddi gan Great Western Railway.
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Opsiwn 7: Creu Corff Cyflawni ‘Hyd Braich’
Opsiwn 7:
Trosolwg / Disgrifiad:

Creu Corff Cyflawni ‘Hyd Braich’ (e.e. Cwmni Buddiannau Cymunedol)
Byddai’n debycach i gyfrwng i ddarparu gwasanaethau na menter arbed
costau.
Byddai’r opsiwn hwn yn creu corff cyflawni ‘hyd braich’ (Cwmni cyfyngedig
drwy warant/cyfrannau neu ei debyg) i oruchwylio’r gwaith o gyflawni’r
Cynllun Rheoli Cyrchfan a gweithgareddau cysylltiedig ledled Gwynedd.
Byddai’n fwyaf tebygol o gael ei ddatblygu ar sail y Bartneriaeth Rheoli
Cyrchfan bresennol, a’i hwyluso gan y cyngor a chyrff aelodaeth eraill.

Manteision:

•
•
•
•
•
•
•
•

Anawsterau:

•
•
•
•
•
•

Incwm Dichonol:
Costau Sefydlu/Cyflawni:
Enghreifftiau /
astudiaethau achos:

Yn syml ac yn rhad ei sefydlu
Strwythur cymharol anffurfiol
Wedi’i seilio ar bartneriaethau presennol – a’i godi i lefel uwch
Proses sydd wedi’i sefydlu dros nifer o flynyddoedd ledled y DU
Gall ymgeisio am gyllid nad yw ar gael i awdurdodau lleol
Trefniadau masnachu hyblyg
Mae Gwynedd yn gyrchfan aeddfed gyda nifer mawr o fusnesau a
strwythur aelodaeth datblygedig (ond cymhleth)
Mae adborth a gafwyd drwy ymgynghori yn awgrymu y byddai mwy o
gyfleoedd i sicrhau nawdd o gael trefniadau ariannol mwy tryloyw.
Mae’n dibynnu ar ewyllys da y diwydiant ac ymgysylltu
Byddai’r aelodaeth a’r buddion yn ddethol/gwirfoddol
Dim sicrwydd y bydd yn gynaliadwy
Nid ydym yn gwybod am agwedd/capasiti y cyrff aelodaeth presennol
Dim diddordeb wedi’i fynegi yn yr ardal a dim corff presennol sydd yn
amlwg yn addas i ymgymryd â’r rôl
Strwythur cymhleth yr aelodaeth bresennol gyda nifer mawr o grwpiau
lleol a sectoraidd.

Costau bach gyda rhai ffioedd cyfreithiol ond amser staff sylweddol.
Nifer mawr yn cynnwys Cernyw a’r New Forest.

5. Ymgynghori
Ymgynghorwyd â’r diwydiant mewn nifer o ffyrdd – gweithdai, arolwg ar-lein a sgyrsiau un i un.
Roedd nifer o bwyntiau wedi codi. Mae holl ganlyniadau’r arolwg ar-lein o’r diwydiant yn
Atodiad D, ac mae’r canfyddiadau o’r gweithdai a’r sgyrsiau un i un wedi’u cynnwys yn yr adran
hon a’r adrannau sy’n dilyn.
•

Blaenoriaethau Buddsoddi. Mae lefel uchel o ail ymweliadau a theyrngarwch i Wynedd felly
roedd y blaenoriaethau buddsoddi wedi’u seilio ar ansawdd y profiad – e.e. glendid
traethau, strydoedd, cynnal llwybrau troed a thoiledau. Roedd marchnata ar-lein hefyd yn
flaenoriaeth. Roedd ‘Naws am le’ (h.y. iaith, diwylliant a threftadaeth) a marchnata tactegol
(e.e. marchnata yn ystod cyfnodau tawel) yn ystyriaethau pwysig ond eilaidd.

•

Dim ffafriaeth glir i gynlluniau ariannu dichonol. Roedd y farn yn gymysg am y gwahanol
opsiynau ariannu.
Tudalen 19 o 50

o
o

o

o

o

o

Roedd nawdd, yn enwedig gan sefydliadau allanol, yn cael ei weld yn gadarnhaol er
bod angen cymedroli hyn oherwydd yr anawsterau o godi arian nawdd.
O ran ‘masnacholi’ yn gyffredinol, a gwasanaethau marchnata yn benodol, roedd
hyn hefyd yn cael ei weld yn gadarnhaol ond bod angen ei ystyried ochr yn ochr â
materion Cymorth Gwladwriaethol, y posibilrwydd o ddyblygu a’r angen am elw
masnachol mesuradwy. Roedd codi tâl am ddefnyddio toiledau hefyd yn cael ei
weld yn faes posibl ar gyfer masnacholi ond dim ond ar ôl buddsoddi ynddynt yn
gyntaf i’w codi at safon dderbyniol.
Roedd gwahaniaeth barn am Roddion gan Ymwelwyr. Roedd pryder na fyddai’r
symiau a godir (ynghyd â’r costau gweinyddu uchel) yn cyfiawnhau’r ymdrech. Yn
groes i hyn, roedd teimlad bod cynllun rhoddion ymwelwyr yn ‘beth da i’w wneud’,
ei fod yn sefydlu egwyddor bwysig, a bod buddion ehangach na’r arian a godir yn
uniongyrchol.
Roedd rhywfaint o wahaniaeth barn hefyd am ardal gwella busnes twristiaeth –
wedi’i seilio’n rhannol ar y profiad o ardaloedd gwella busnes Bangor a Chaernarfon,
ac yn rhannol ar agenda ‘lleoliaeth’ (gweler isod). Er hynny, roedd AGBT yn fwy
poblogaidd ar yr amod ei bod yn codi mwy o arian (roedd diddordeb yn y lefel o
£350,000).
Roedd y cysyniad o gyfrannu at dwristiaeth gan ymwelwyr yn cael ei weld yn bwysig
at ei gilydd – yn rhannol oherwydd y teimlad bod busnesau’n talu ‘mwy byth’ ac yn
rhannol er mwyn gwrthsefyll teimlad ‘gwrth-dwristiaeth’ sy’n codi ymysg
preswylwyr lleol.
I’r diben hwn, ac yn gysylltiedig â’r incwm y gallai ei godi, roedd Ardoll Dwristiaeth
yn cael ei ffafrio’n fwy nag AGBT.

•

Pwysigrwydd lleoliaeth. Mae Gwynedd yn ardal fawr sy’n cynnwys is-ardaloedd pendant.
Mae agenda leol gryf o blaid gwario’r arian a godir mewn ardal yn yr ardal honno.
Derbyniwyd y gellid canoli’r broses o weinyddu cynllun o’r fath i sicrhau arbedion maint, ond
nodwyd ei bod yn bwysig bod elfen leol yn y gwariant.

•

Cyfathrebu yw’r allwedd. Yn gysylltiedig â’r agenda ar leoliaeth, mae rhai amheuon y
byddai’r cyngor yn gwario’r arian a godir ar gostau gweinyddu ac ariannu gweithgareddau
presennol. Er bod newid sylfaenol yn cael ei weld yn bosibl, bydd yn cymryd amser i gyfleu’r
angen a’r opsiynau yn glir i sefydliadau a busnesau. Mae’r Grŵp Llywio wedi ymrwymo i
gymryd rhan yn bellach yn y broses hon.

6. Argymell Model(au)
6.1 Argymhelliad
Fel y nodwyd yn yr adran flaenorol (5), mae nifer o ganfyddiadau a all fod yn groes i’w gilydd yn codi
o’r astudiaeth hon, yn cynnwys:
Cadarnhaol
•
•

Parodrwydd clir i ystyried newidiadau sylweddol yn nulliau ariannu ac yn strwythur
twristiaeth yn y sectorau preifat a chyhoeddus
Hyder yn y gyrchfan a theimlad y gallai wrthsefyll yr effaith o gyflwyno ardoll ddadleuol neu
rywbeth tebyg
Tudalen 20 o 50

•

Cefnogaeth i’r Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan ar ran y sector preifat.

Negyddol
•
•
•

Yr angen i feithrin partneriaethau dyfnach ac ymddiriedaeth ym mhob rhan o’r gyrchfan
Teyrngarwch a hunaniaethau cryf ar lefel is na Gwynedd/Eryri
Sefydliadau presennol yr aelodau yn y sector preifat, gan nad yw dalgylch yr un ohonynt yn
cyfateb i ffiniau Gwynedd am eu bod un ai’n lleol, yn sectoraidd neu’n cwmpasu Gogledd
neu Ganolbarth Cymru.

Er hynny, y consensws oedd bod rhaid gweithredu, gan fod bygythiadau gwirioneddol i berfformiad y
gyrchfan oherwydd gostyngiadau parhaus yng nghyllidebau’r cyngor ac am fod y cyngor ei hun wedi
ymrwymo i’r egwyddor y dylai ymwelwyr wneud cyfraniad, pa mor fach bynnag y bydd.
Egwyddorion
Mae angen seilio’r dull ariannu at y dyfodol ar gyfer Gwynedd ar dair egwyddor sylfaenol:
•

Model Cymysg – mae angen i’r dull ariannu fod yn hyblyg o hyd ond mae angen hefyd iddo
gyfuno gwahanol ddulliau – gyda chyfraniadau drwy roddion ymwelwyr a masnacholi ac un ai
Ardal Gwella Busnes Twristiaeth neu Ardoll Dwristiaeth a allai ddarparu cyllid sylweddol.

•

Lleoliaeth – bydd yn bwysig bod elfen leol mewn unrhyw gynllun ac nad yw’n cael ei weld yn
un sy’n cael ei orfodi oddi uchod. Gallai hyn gynnwys brandio’r cynllun (e.e. ar gyfer rhoddion
gan ymwelwyr), ariannu cynlluniau lleol a chynrychiolaeth leol wrth wneud penderfyniadau.

•

Amserlenni Gwahanol – er bod consensws o blaid gweithredu, nid yw hynny’n golygu o
reidrwydd fod Gwynedd yn barod eto am newid sylfaenol. Mae angen gweithredu fesul cam.
Yn y tymor byr, bydd hyn yn golygu cyfathrebu â’r diwydiant, cynyddu momentwm drwy
gymryd camau cyflym ymlaen, meithrin ymddiriedaeth ac adolygu opsiynau. Yn y tymor
canolig, bydd yn golygu datblygu Ardal Gwella Busnes Twristiaeth neu Ardoll Dwristiaeth.

Mae’r egwyddorion hyn wedi’u hegluro’n fwy manwl yn ddiweddarach yn yr adran hon.

6.2 Y Dull Gweithredu Arfaethedig
Dylai’r dull gweithredu cymysg a gynigir arwain at fwy o roddion gan ymwelwyr a rhywfaint o
fasnacholi yn y tymor byr, gan arwain wedyn at ateb tymor hir.
Rhoddion gan Ymwelwyr: Mae’r teimladau cymysg yng Ngwynedd am gynllun Rhoddion Ymwelwyr
yn codi o’r disgwyliad na fydd yn codi digon o arian i gyflawni rhaglenni gwaith mawr. Mae hyn yn wir
ond mae manteision eraill i gynllun ar gyfer Gwynedd gyfan. Bydd yn helpu i sefydlu’r egwyddor o
ariannu amgen ac, yn bwysicach byth, bydd yn gyfle i gychwyn sgwrs am ddewisiadau eraill yn y
dyfodol gyda mwy o fusnesau a sefydliadau ar lefel leol. Mae buddion eraill – ariannu cynlluniau lleol
a chynnig cyfle i fusnesau ddangos eu Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol eu hunain.
Masnacholi: Er bod masnacholi gwasanaethau twristiaeth yn apelio mewn egwyddor, mae nifer o
rwystrau i hyn. Ymhlith y rhain y mae anawsterau o ran Cymorth Gwladwriaethol (mewn perthynas
ag asedau digidol), cystadlu gan y sector preifat, canfyddiad o ddyblygu a diffyg swyddogaeth
fasnachol i wefan y gyrchfan (h.y. os yw busnesau am fuddsoddi, byddant am gael elw o’r buddsoddiad
hwnnw, a gorau po fwyaf fydd yr elw uniongyrchol iddynt). Rhai materion eraill yw polisi Cyngor
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Gwynedd (e.e. codi tâl am restru ar y rhyngrwyd), a’i allu i ddilyn agenda ar fasnacholi (mae angen
adnoddau i godi arian).
Yn ogystal â hyn, nid yw digwyddiadau’n cael eu darparu’n uniongyrchol gan y cyngor ond yn cael eu
hariannu ganddo a’u darparu gan drydydd partïon. Oherwydd hynny, nid oes hawl gan yr awdurdod i
werthu am nawdd.
Felly nid yw masnacholi’n cael ei weld yn opsiwn dichonadwy ar gyfer codi symiau sylweddol o arian
a byddai proses codi tâl ‘caled’ yn gallu tramgwyddo partneriaid pwysig yn y sector preifat ar ddechrau
proses hirdymor fwy strategol.
Fodd bynnag, mae cyfle o hyd i ddilyn llwybr masnacholi ‘meddal’ a fydd yn lleihau’r pwysau ar
gyllidebau, yn ychwanegu gwerth gwirioneddol at weithgareddau’r cyngor ac yn atgyfnerthu’r
cysylltiadau rhwng y cyngor a’r diwydiant. Rhai enghreifftiau o hyn yw cymryd rhan ar y cyd mewn
mentrau marchnata, darparu lleoliadau yn hytrach na chyfraniadau ariannol, cynnig gwobrau ar gyfer
cymhellion/cystadlaethau, cyflwyno negeseuon am y gyrchfan gan bartneriaid etc.
Dylai Cyngor Gwynedd weithredu ar sail ehangach gan ystyried masnacholi gwasanaethau ac asedau
dros gyfnod penodol – gallai hyn gynnwys noddi cylchfannau, codi tâl am wasanaethau digidol
ychwanegol (fel rhestru neu hysbysebion gwell), a chodi tâl am ddefnyddio toiledau. Fodd bynnag,
mae’r rhain yn debygol o wrthbwyso costau yn hytrach na chynnal neu wella gwasanaethau.
Opsiynau Tymor Hir
Yn y tymor canolig, bydd yn benderfyniad rhwng ceisio sicrhau Ardoll Dwristiaeth a sefydlu Ardal
Gwella Busnes Twristiaeth. Mae’r farn yn gymysg am hyn ac nid oes ffafriaeth gryf i’r naill na’r llall
ymysg y Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan.
Mae Ardoll Dwristiaeth yn ddeniadol am ei bod yn codi refeniw yn uniongyrchol oddi wrth ymwelwyr
a gallai gynhyrchu incwm sylweddol. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, byddai angen i Gyngor Gwynedd a’i
bartneriaid gael datganoli pwerau o lefelau cenedlaethol. Nid oes cynsail i hyn yn y DU; nid oes
dealltwriaeth eto o’r goblygiadau ehangach o gyflwyno Ardoll Dwristiaeth ac nid ydynt yn debygol o
gael eu deall cyn 2021 ar y cynharaf. Bydd y profiad a geir yng Nghaeredin yn werthfawr iawn; byddai’n
ddoeth cadw golwg ar y cynnydd yn y fan honno cyn ymrwymo i gyflwyno ardoll. Byddai’r dulliau o
gasglu incwm yn gallu peri anhawster i Gyngor Gwynedd hefyd oherwydd strwythur ei sector llety
(sy’n wahanol iawn i un Caeredin).
Mewn cyferbyniad â hynny, mae model yr Ardal Gwella Busnes Twristiaeth ar gael yn barod ac mae
rhywfaint o gefnogaeth iddo (yn ôl y symiau y bydd yn gallu codi). Er hynny, mae rhai pryderon, wedi’u
seilio’n rhannol ar y profiad o’r Ardal Gwella Busnes ym Mangor a Chaernarfon, yn rhannol ar leoliaeth
(h.y. ble fydd yr arian yn cael ei wario) ac yn rhannol ar yr amheuon y bydd yr ardoll yn mynd at
wasanaethau ychwanegol yn unig. Mae nifer mawr y busnesau yng Ngwynedd a daearyddiaeth y sir
yn golygu y bydd ennill y bleidlais yn risg ac yn her, a bydd yn debygol o gymryd dwy flynedd o leiaf i
fagu momentwm.
Byddai Sefydliad Rheoli Cyrchfan gwirfoddol, a fyddai’n debygol o ddatblygu o’r Bartneriaeth Rheoli
Cyrchfan anffurfiol bresennol, yn dilyn nifer o ddatblygiadau tebyg mewn rhannau eraill o’r wlad. Yr
heriau penodol yng Ngwynedd yw presenoldeb y nifer mawr o gonsortia bach lleol, nifer ohonynt yn
cynnwys elfen o farchnata ac, yn y pen arall, Twristiaeth Gogledd Cymru a Twristiaeth Canolbarth
Cymru sydd â dalgylch ehangach o lawer. Mae nifer o’r sefydliadau hyn yn cynnwys elfennau
masnachol yn eu gweithrediadau ac maent yn annhebygol o groesawu cystadlu na dyblygu. Mae nifer
mawr o fuddion posibl (hyblygrwydd, arbedion maint, y gallu i fasnachu) a byddai mentrau ar y cyd
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a’u tebyg yn gallu lliniaru rhai o’r pryderon a fynegwyd. Er hynny, byddai Sefydliad Rheoli Cyrchfan
gwirfoddol yn ei chael yn anodd cynhyrchu lefelau ariannu cynaliadwy a byddai ei incwm yn llai nag
Ardal Gwella Busnes Twristiaeth. Nid hwn yw’r opsiwn gorau ar gyfer y tymor hir.
Dewis arall mwy dichonadwy yw Partneriaeth Rheoli Cyrchfan fwy ffurfiol o dan arweiniad y sector
preifat, na fyddai’n darparu gwasanaethau’n uniongyrchol, ond a fyddai mewn lle gwell o lawer i
wneud penderfyniadau am ariannu tymor hir ar gyfer twristiaeth yng Ngwynedd ac a allai ddewis troi’n
AGBT, er enghraifft.
Oherwydd hynny, y ffordd orau ymlaen fydd amlinellu cynllun cyflawni o gamau cyflym ag amcanion
clir a rhaglen ddatblygu i gyrraedd nod tymor hir. Bydd angen neilltuo digon o amser ac adnoddau i
ystyried yr opsiynau a dod i benderfyniad a all sicrhau cefnogaeth gan y sector twristiaeth a chyrff
cyhoeddus. Mae’n hollbwysig na fydd y cynllun Rhoddion Ymwelwyr yn cael ei weld yn nod ynddo’i
hun ond yn fodd i gyrraedd nod.

6.3 Lleoliaeth
Ar gyfer Rhoddion gan Ymwelwyr, y brif egwyddor yw y bydd yr arian a godir yn lleol yn cael ei wario’n
lleol (ar ôl talu costau gweinyddu). Mae hyn yn hanfodol oherwydd daearyddiaeth eang ac amrywiol
Gwynedd yn ogystal â chanfyddiadau’r ymgynghori a’r profiad a gafwyd mewn mannau eraill.
Ar ôl ystyried y tri opsiwn blaenorol sydd wedi’u crynhoi yn y tabl isod, yr argymhelliad yw derbyn
opsiwn y pwyllgorau ardal fel yr un gorau. Er bod yr ardaloedd llesiant yn cyfateb yn fras i gyrchfannau,
mae gormod ohonynt o ystyried yr adnoddau sydd ar gael, y goblygiadau o ran rheoli a’r tebygolrwydd
o beri dryswch i’r cyhoedd. Mae’r pwyllgorau ardal hefyd yn rhannol gyfrifol am rai o brif
swyddogaethau’r cyngor sydd wedi’u nodi’n flaenoriaethau ar gyfer buddsoddi e.e. cynnal yr
amgylchedd, felly y rhain yw’r opsiwn gorau.
Tabl 6
Rhannu Gwynedd
Ardaloedd y Cynghorau
Dosbarth blaenorol
Ardaloedd Llesiant

Pwyllgorau Ardal

Ardaloedd
1.
Arfon
2.
Dwyfor
3.
Meirionnydd
1.
Bangor
2.
Caernarfon
3.
Llŷn
4.
Porthmadog
5.
Ffestiniog
6.
Dolgellau
7.
Penllyn (Y Bala)
8.
Tywyn
1. Bangor a Bethesda
2. Caernarfon a Llanberis
3. Llŷn
4. Arfordir Meirionnydd
5. Meirionnydd Wledig

Am fod teimladau mor gryf ynghylch lleoliaeth, dylai’r dull hwn o weithredu barhau yn yr ateb tymor
hir drwy wario canran o unrhyw arian a godir ar brosiectau lleol. Er enghraifft, gellid dilyn yr egwyddor,
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ar ôl talu am gostau rhedeg, o wario 50% o’r incwm ar weithgareddau i Wynedd gyfan (neu Eryri
Mynyddoedd a Môr) a 50% ar fentrau lleol.
Yn ogystal â dyrannu arian yn lleol, bydd angen ystyried sut i gyfleu hyn i’r diwydiant ac i’r ymwelydd.
Bydd angen trafodaeth bellach am frandio cynllun Rhoddion Ymwelwyr, felly dylid rhoi sylw i’r mater
hwn bryd hynny. Mae’r brand presennol ‘Rhodd Eryri’ yn gryf a syml. Er hynny, mae’n bosibl
camgymryd a meddwl ei fod yn ymwneud â’r Parc Cenedlaethol yn unig ac y byddai hyn yn lleihau’r
defnydd ohono yn arfordir Meirionnydd, er enghraifft. Mae’r brand marchnata presennol ‘Eryri
Mynyddoedd a Môr’ yr un mor gryf, ond byddai ychwanegu’r gair ‘rhodd’ yn ei wneud yn rhy hir a
thrwsgl. Yr awgrym, felly, yw cadw’r brand cyffredinol ‘Rhodd Eryri’ ac ychwanegu’r is-bennawd
‘Cefnogi’r Mynyddoedd a’r Môr’ neu ‘Cefnogi Prosiectau yn [Ardal Leol]’.

6.4 Dimensiwn Rhanbarthol/Cenedlaethol
Mae cyflwyno dull ariannu hirdymor yn debygol o gael effeithiau y tu hwnt i ffiniau Gwynedd. Yn
ogystal â’r ddadl gyfarwydd nad yw ymwelwyr yn adnabod ffiniau awdurdodau lleol, gellir cyfeirio
hefyd, yn yr achos hwn, at bwyntiau sy’n ymwneud â chystadleurwydd, sylw negyddol yn y cyfryngau,
pryderon gan y diwydiant ac adwaith negyddol o bosibl gan yr ymwelwyr eu hunain. Roedd Croeso
Cymru wedi dweud yn ystod y broses ymgynghori mai ‘dewr’ fyddai unrhyw awdurdod a oedd yn
barod i godi ardoll dwristiaeth. Nododd nifer o ymatebwyr, mewn perthynas â’r ardoll yn benodol,
mai’r unig effaith fyddai bod ymwelwyr yn mynd i Gonwy yn lle dod i Wynedd.
Ar ochr arall y ddadl, mae llawer o rannau o’r wlad yn wynebu’r un wasgfa rhwng prinder adnoddau a
galw cynyddol, gan gynnwys ardaloedd cyfagos i Wynedd. Byddant yn cadw golwg ar ddatblygiadau
a gallent fod yn barod i weithio mewn partneriaeth. Mae’n amlwg y byddai hyn yn fanteisiol yn y pen
draw wrth sicrhau ateb tymor hir gan y byddai’n cynnig arbedion maint ac yn cynyddu refeniw.
Felly bydd yn bwysig deall safbwynt awdurdodau cyfagos ar ba ateb bynnag a gaiff ei weithredu yn y
tymor hir. Oherwydd eu natur, bydd y rhan fwyaf o fusnesau twristiaeth wedi’u seilio ar leoliad
penodol felly ni allant symud ond byddai’n hawdd i rai ohonynt, fel asiantaethau archebu llety neu
ddarparwyr gweithgareddau, er enghraifft, adleoli i Ynys Môn neu Gonwy a pharhau i fasnachu fel o’r
blaen. Mae Gwynedd yn ffodus o gael Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (gweler Adran
3.2) yn fecanwaith ffurfiol i’w alluogi i weithio ar draws y rhanbarth ond nid yw hyn yn cynnwys
Ceredigion i’r de a Phowys i’r de-ddwyrain.
Un ateb (gweler hefyd 7.2) yw cychwyn sgwrs ag awdurdodau cyfagos a Croeso Cymru er mwyn
cyflwyno dull gweithredu Gwynedd fel cynllun peilot cenedlaethol a fydd yn cael ei roi ar waith yn
gyffredinol ar ôl ei weithredu a’i adolygu. Os cytunir ar hyn, byddai’n cryfhau unrhyw gais am arian i
Croeso Cymru ac yn lliniaru’r problemau o ran cystadlu i ryw raddau (gan y byddent yn rhai dros dro
ac nid yn barhaol).

7. Cynllun Gweithredu
7.1 Amserlenni a Chyfnodau
Mae’r dull gweithredu wedi’i rannu’n dri chyfnod bras:
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Tymor Byr (Blynyddoedd 1 -2)
Sefydlu’r model llywodraethu dros dro e.e. Bwrdd Cysgodol
Cyflwyno achos a sicrhau adnoddau i gynnal rhaglen dair i bedair blynedd
Ar ôl sicrhau adnoddau ychwanegol, cyflwyno’r cynllun Rhoddion Ymwelwyr ledled y sir
Datblygu strategaeth gyfathrebu gyda’r bwriad o feithrin partneriaethau ac ymddiriedaeth
Defnyddio’r adnoddau dynol ychwanegol i ddatblygu proses sgwrsio ac ymgynghori fanwl
gyda’r sector am yr atebion tymor hir, gan ddewis rhwng AGBT ac Ardoll Dwristiaeth
 Hyrwyddo’r opsiynau masnacholi ochr yn ochr â hyn.






Tymor Canolig (Blynyddoedd 2-3)
 Ceisio ffurfioli’r Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan i’w gwneud yn gorff cynrychiadol dan
arweiniad y sector preifat ar gyfer Gwynedd
 Ar ôl y cyfnod ymgynghori hir, adolygu’r canfyddiadau, y profiad yng Nghaeredin a
phenderfynu ar y model ariannu gan ddewis rhwng Ardoll Dwristiaeth ac AGBT
 Cymryd y camau allweddol i weithredu’r opsiwn a ddewiswyd sydd wedi’u dangos yn y
diagram isod (gweler y Cynllun Gweithredu manwl isod).
Tymor Hir (Blwyddyn 3 ac wedyn)
 Datblygu a gweithredu’r model gweithio a ffefrir
 Ystyried a ddylai’r cynllun Rhoddion Ymwelwyr fod yn elusen ar wahân neu gael ei gadw gan
y corff newydd

Mae Cyfathrebu yn gam gweithredu allweddol y bydd angen ei gyflawni yn ystod holl gyfnodau’r
rhaglen weithredu. Mae angen meithrin partneriaethau ac ymddiriedaeth ddyfnach a bydd y dull o
gyflwyno’r ateb tymor hir posibl yn allweddol i’w lwyddiant. Os bydd disgwyl i fusnesau bleidleisio o
blaid AGBT neu gasglu ardoll o’u gwirfodd, bydd yn hanfodol eu bod yn cymryd rhan ac yn rhoi eu
cefnogaeth. Bydd angen sefydlu strategaeth gyfathrebu glir a hirdymor i lywio’r broses sgwrsio ac
ymgynghori.

Mae’r diagram isod yn dangos y broses ar gyfer datblygu’r cynllun gweithredu:
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Tymor Byr

Tymor Canolig

Tymor Hir

AGBT
Diffinio’r cwmpas a’r ardoll

Cynllun Rhoddion
Ymwelwyr ac
Ymgynghori

Diffinio’r Cynllun
Gweithgareddau
Asesu hyfywedd a chynnal
pleidlais

Sefydlu ‘Bwrdd Cysgodol’
Diffinio’r Costau Cyflawni
Sicrhau Adnoddau
Cyflwyno’r Cynllun
Rhoddion Ymwelwyr
Ymgynghori ar opsiwn
tymor hir
Ceisio sicrhau camau
cyflym ymlaen drwy
fasnacholi

Datblygu’r PRhC
Ystyried y cyrff presennol

Y Model Cyflawni y
Cytunir arno

Canfod dyheadau a gallu’r
diwydiant

Dan arweiniad preifat neu
gyhoeddus?

Asesu ei hyfywedd a’i lansio

Gwirfoddol neu Statudol?

Ardoll
Sicrhau statws peilot a phennu
ôl troed ar gyfer yr Ardoll
Ceisio pwerau
Asesu cymaryddion yn y DU ac
amcangyfrif yr effaith
Diffinio’r ardoll, ymgynghori
arni a’i gweithredu

7.2 Cynllun Gweithredu Manwl
Tymor Byr
Y cam cyntaf fydd sefydlu ‘Bwrdd Cysgodol’ neu Grŵp Llywio (a elwir o hyn ymlaen yn Fwrdd Cysgodol)
ar gyfer pa lwybr neu fecanwaith bynnag a ddewisir yn y pen draw. Dylai ddatblygu o’r Bwrdd Prosiect
presennol (mae aelodau wedi nodi eu bod yn barod i barhau â’r rôl) gyda chynrychiolaeth ychwanegol
i’r sector amgylcheddol (drwy Bartneriaeth yr Wyddfa) i helpu i lywio ariannu ar gyfer prosiectau
mynediad neu amgylcheddol drwy’r cynllun Rhoddion Ymwelwyr.
Mae angen ystyried cyfansoddiad daearyddol y Bwrdd hefyd gan sicrhau cynrychiolaeth o bob rhan
o’r sir. Nid yw hyn yn golygu o reidrwydd y bydd y grŵp yn fwy oherwydd gellid rhoi rôl ddaearyddol
i aelodau Bwrdd yn ogystal ag un sectoraidd. Dylai’r Bwrdd Cysgodol weithio o dan adain y
Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan ac adrodd yn ôl i’r PRhC yn ôl yr angen. Bydd y PRhC gyfan yn enwebu
Cadeirydd y Bwrdd Cysgodol. Mae’r tablau canlynol yn dangos y byddai’n gymharol hawdd i’r Bwrdd
Prosiect ddatblygu’n Fwrdd Cysgodol.
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Aelodau Presennol y Bwrdd Prosiect

Yn cynrychioli

Ann Owen

Y Cynghorydd Ioan Thomas (Cadeirydd)

Royal Victoria Hotel, Llanberis
Cymdeithas Gweithredwyr Llety
Hunanddarpar Cymru (Cadeirydd y PRhC)
Cyngor Gwynedd

Helen Pye

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Ian Nellist

Ffederasiwn Busnesau Bach

John Lloyd

Inigo Jones (Is-gadeirydd y PRhC)

Llinos Rowlands

Rhian Hughes

Discover Dolgellau
Ceudyllau Llechwedd,
Twristiaeth Gogledd Cymru
Annog/Menter Môn

Roland Evans

Cyngor Gwynedd

Sian Jones

Cyngor Gwynedd

Sioned Williams

Cyngor Gwynedd

Cyfanswm

12

Anwen Jones

Michael Bewick

Aelodaeth y Bwrdd Cysgodol

Nifer

Cyngor Gwynedd

3

Cynrychiolwyr Ardaloedd

5

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

1

Ffederasiwn Busnesau Bach

1

Partneriaeth yr Wyddfa

2 (yn cynnwys
y Cadeirydd)
1

Croeso Cymru

1

Cyfanswm

14

Partneriaeth Rheoli Cyrchfan

Ar ôl ei sefydlu, bydd y Bwrdd Cysgodol yn gallu llywio’r rhaglen waith a chynghori ar y casgliadau a
gyrhaeddir.
Dylid ceisio manteisio ar y cyfle i sicrhau adnoddau ychwanegol gan Gyngor Gwynedd ar sail
‘buddsoddi i arbed’, a’i baru â chais i Croeso Cymru. Byddai’r ail gais hwn yn sefydlu Gwynedd yn ardal
beilot i Gymru gyfan a gogledd Cymru yn benodol. Mae Croeso Cymru wedi dangos brwdfrydedd dros
y model AGBT ac yn tueddu i edrych yn gadarnhaol ar ariannu’r costau datblygu dros gyfnod o ddwy
flynedd o leiaf. Ar adeg ysgrifennu hyn, nid oedd wedi’i egluro a oedd hefyd yn gefnogol i ddulliau
ariannu arloesol eraill. Rydym yn argymell cysylltu’n gynnar â Croeso Cymru i ofyn am eglurhad.
Dyletswyddau cyntaf y Bwrdd Cysgodol fydd:
Tasg 1 – Cytuno ar y model rheoli ar gyfer y cynllun Rhoddion Ymwelwyr (y cyngor neu elusen
annibynnol). Gan fod y cyngor yn darparu arian cyfatebol ac am fod cyfleoedd i sicrhau arbedion
maint, mae’r astudiaeth hon yn argymell ei reoli gan y cyngor yn y 2-3 blynedd cyntaf.
Tasg 2 – Cytuno ar y disgrifiad swydd, y meysydd cyfrifoldeb a manyleb y person ar gyfer yr adnoddau
dynol ychwanegol i gyflawni’r rhaglen
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Tasg 3 – Cefnogi’r ceisiadau am arian a’r broses recriwtio a chytuno ar dargedau perfformiad ar gyfer
yr adnoddau ychwanegol.
Ar ôl cyflawni’r tasgau cyntaf hyn, bydd rôl ddeuol gan y Bwrdd Cysgodol:
i.

Dyrannu’r arian a godir drwy’r rhaglen Rhoddion Ymwelwyr

ii.

Arolygu’r sgwrs am ddatblygu a fydd yn arwain at ateb tymor hir ar gyfer rheoli/ariannu.

Er y bydd angen datblygu’r rhaglen waith fanwl ar yr adeg briodol, dylai gynnwys y blaenoriaethau
cyffredinol hyn:
Adnoddau Ychwanegol
Bydd y broses recriwtio ar gyfer yr adnoddau ychwanegol (a elwir yn ‘Swydd gyswllt’ yn nhabl y cynllun
gweithgareddau) yn hanfodol i lwyddiant y prosiect. Yn benodol, bydd sgiliau a phrofiad deiliad y
swydd yn hollbwysig. Ei dasg gyntaf fydd recriwtio busnesau i gymryd rhan yn y cynllun Rhoddion
Ymwelwyr gan dynnu eu sylw yr un pryd at yr angen am ateb tymor hir. Bydd empathi a dealltwriaeth
o’r diwydiant twristiaeth yn hanfodol, ynghyd ag ymrwymiad cadarn i gynyddu’r cyfranogiad yn y
cynllun Rhoddion Ymwelwyr.
Ni fydd yn swydd amser llawn. Mae’n debygol y bydd modd cyflawni’r rhaglen waith drwy weithio 30
awr yr wythnos ar y mwyaf a gallai gael ei chyflawni gan gyflogai ar gontract cyfnod penodol neu drwy
dalu am wasanaeth unigolyn addas neu gwmni hyd yn oed. Bydd tîm rheoli’r cyngor ac aelodau
etholedig yn cynorthwyo’r unigolyn/cwmni neu ddeiliad swydd yn ei drafodaethau â’r diwydiant lle y
bo’n briodol.
Dylai’r cyflog adlewyrchu lefel gymharol uchel y sgiliau a phrofiad a’r gallu i feithrin cysylltiadau da â
rhanddeiliaid o lawer math. Darparwyd ar gyfer uchafswm cyflog o £30,000 ynghyd ag argostau
(£37,500 pro rata) yn y gyllideb. Mae’n glir bod lefel y cyflog yn fater i’w ystyried ymhellach a byddai
unrhyw rôl i gyflogai yn dod o dan weithdrefnau Gwerthuso Swydd.
Rhoddion gan Ymwelwyr
Mae’r camau gweithredu yn cynnwys:
•
•
•
•
•

Cadw a recriwtio aelodau 3, adeiladu ar sail y cynllun peilot a’r argymhellion amdano.
Penderfynu ar y mecanwaith a’r costau cyflawni (gyda chymorth gan y cyngor ar y dechrau)
Pennu’r prosiectau cyntaf ar sail ardaloedd a’r targedau ar gyfer y symiau i’w codi
Cytuno ar y brandio ar lefel is-sirol drwy ymgynghori â’r diwydiant yn lleol
Ystyried ehangu’r cynllun e.e. ledled y sir neu ardal wrth ardal.

AGBT – dylid trafod y canlynol yn y sgyrsiau cyntaf:
•
•

Ymchwilio i gost casglu’r ardoll gyda Chyngor Gwynedd
Egluro’r berthynas â’r ddwy ardal gwella busnes bresennol yng nghanol trefi

3

DS: Bydd cyfle penodol i dargedu’r rheini sy’n cymryd rhan mewn digwyddiadau a ariennir gan y cyngor. Am fod nifer
mawr o bobl yn cystadlu ynddynt, rydym yn argymell treialu hyn yn nigwyddiadau profion dycnwch ‘Always Aim Higher’,
drwy negodi â’r cwmni. Yn 2018 roedd digwyddiadau’r cwmni wedi denu mwy na 65% o’r holl gyfranogwyr mewn
digwyddiadau chwaraeon a ariennir, er bod y nifer yn debygol o fod yn llai ar ôl ystyried y rheini sy’n cystadlu mewn mwy
nag un digwyddiad.
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•

Ystyried ble i osod y trothwy ar gyfer cymryd rhan e.e. gwerth ardrethol o £4,000

Ardoll Dwristiaeth
Mae’r camau gweithredu tymor byr yn cynnwys:
•
•

Cadw cysylltiadau agos â Croeso Cymru/Llywodraeth Cymru er mwyn cadw’n wastad â
datblygiadau
Cadw golwg ar gynnydd y cynllun yng Nghaeredin.

Datblygu’r PRhC. Gellid datblygu’r Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan i nifer o gyfeiriadau, yn amrywio o
grŵp i’r sector preifat yn unig gyda rôl cynghori i fenter ffurfiol ar y cyd â’r cyngor neu gorff
llywodraethu ar gyfer AGBT. Dylid cynnal trafodaethau’n gynnar â grwpiau busnes preifat lleol (h.y.
Twristiaeth Gogledd Cymru/Twristiaeth Canolbarth Cymru a grwpiau/cymdeithasau lleol allweddol)
ynghylch sut y byddai unrhyw bartneriaeth breifat/cyhoeddus newydd yn effeithio arnyn nhw.
Opsiynau masnacholi: Dylid canolbwyntio ar weithio o fewn strwythurau corfforaethol y cyngor gan
sicrhau bod unrhyw arian ychwanegol a godir yn cael ei gyfeirio at wasanaethau sydd o fudd i
ymwelwyr yn ogystal â phreswylwyr (e.e. toiledau cyhoeddus). Y ffordd orau fel arfer i ddelio â
gweithgareddau masnacholi ‘meddal’, fel cyfrannu gwerth mewn nwyddau, fydd drwy ymateb ar y
pryd neu drafod pob prosiect ar wahân yn hytrach na thrwy strategaeth gan ei bod yn well gan
fusnesau asesu cyfleoedd fesul un.

Tymor Canolig
Yn y tymor canolig, ar gyfer AGBT neu Ardoll Dwristiaeth:
•

Penderfynu pa gynllun yw’r un mwyaf addas i Wynedd. Rhai o’r ffactorau i’w hystyried fydd
beth sydd orau gan y diwydiant, y profiad o gynllun Ardoll Dwristiaeth Caeredin,
hwylustod/cost gweithredu a’r symiau a godir o’u cymharu â’r angen am arian.

Os dewisir AGBT, yna:
•
•

Pennu’r cyfle i gynnwys busnesau: sectorau, lefel y trothwy, cyfraniadau lleiaf a mwyaf
Cychwyn y broses datblygu statudol, yn cynnwys ymgynghori a chyhoeddi cynigion.

Os dewisir Ardoll Dwristiaeth, yna:
•
•
•

Sicrhau’r pwerau i’w gweithredu
Canfod y goblygiadau mewn perthynas â chyrchfannau/awdurdodau cyfagos
Pennu swm yr ardoll a’r mecanwaith casglu .
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Tymor Hir
Yn y tymor hir, datblygu a gweithredu’r model cyflawni a ffefrir:
•
•

Cytuno ar y model cyflawni – dan arweiniad y sector preifat (AGBT), dan arweiniad y sector
cyhoeddus (Ardoll Dwristiaeth)
Ystyried y goblygiadau o ran Rhoddion gan Ymwelwyr: a ddylai’r corff newydd gadw’r
swyddogaeth hon neu ei rhoi i elusen ar wahân.

Mae crynodeb isod o’r cynllun gweithredu dros gyfnod o dair blynedd.
Tabl y Cynllun Gweithredu
Ystyried Argymhellion yr Adroddiad
Rhoddion gan Ymwelwyr ac Adnoddau Ychwanegol
Sefydlu Bwrdd Cysgodol
Cytuno ar fodel cyflawni ar gyfer y Cynllun Rhoddion Ymwelwyr (cyngor,
annibynnol, elusen etc.)
Pennu Costau Cyflawni’r Cynllun
Cytuno ar Gyflwyno’r Cynllun Rhoddion Ymwelwyr
Diffinio’r brand ar lefel is-sirol
Gosod Targedau Ariannol a dyrannu arian ar sail ddangosol
Cytuno ar Ddisgrifiad Swydd, Manyleb Person a rhaglen waith ar gyfer swydd
‘gyswllt’ (neu wasanaeth y telir amdano)
Gwneud cais am gyllid corfforaethol ar gyfer swydd ‘gyswllt’
Ystyried a gwneud cais am gyllid gan Croeso Cymru ar gyfer costau datblygu
Recriwtio i’r swydd a chyflawni’r rhaglen waith
AGBT/Ardoll/Datblygu’r PRhC
Datblygu cynllun cyfathrebu manwl
Ymgynghori’n fanwl ar AGBT/Corff hyd braich/Ardoll gyda rhanddeiliaid
Ymchwilio i ‘gostau casglu’ a chostau sefydlu AGBT
Trafod datblygu’r PRhC gyda chymdeithasau sector/lleol allweddol
Asesu hyfywedd a phenderfynu ar weithredu er mwyn cynnal pleidlais
Ymchwilio i’r posibilrwydd o gyflwyno ardoll gyda Llywodraeth Cymru/Croeso
Cymru/Awdurdodau Gogledd Cymru
Cytuno ar ateb tymor hir
Masnacholi
Cael eglurhad ar unrhyw faterion sy’n ymwneud â Chymorth Gwladwriaethol mewn
perthynas â noddi asedau allweddol (gwefan, tir y cyhoedd, etc.)
Adolygu asedau a chyfleoedd digidol a ffisegol (cylchfannau, codi tâl am ddefnyddio
toiledau etc.)
Cymryd camau i sicrhau nawdd ar gyfer asedau allweddol
Datblygu a gweithredu’r ateb tymor hir
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Sylwer: mae tabl y Cynllun Gweithredu yn dechrau ar yr eiliad y penderfynir symud ymlaen ac yn
symud ymlaen wedyn ar sail 12 mis. Er enghraifft, os bydd Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid yn
penderfynu cychwyn y rhaglen waith ym mis Gorffennaf 2019, yna bydd pob blwyddyn yn rhedeg o
fis Gorffennaf i fis Gorffennaf.
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8. Cyllideb Amcanol
Mae’r tabl isod yn dangos amlinelliad o’r gyllideb ar gyfer pedair blynedd. Cyllideb ‘arian parod yn
unig’ yw hon ac mae’n bosibl y bydd cyfleoedd i ddenu cyfraniadau gan bartneriaid eraill (arian parod
neu nwyddau - gweler yr enghreifftiau yn adran 7.2) sydd heb eu cynnwys yma.
Mae’r gyllideb yn cynyddu’n sylweddol ym Mlwyddyn 4. Hon yw’r flwyddyn y disgwylir i’r ateb tymor
hir (AGBT neu Ardoll) fod ar waith, yn codi symiau mwy o arian ac yn talu canran fwy o lawer o’r costau.
Mae’r gyllideb staffio yn cael ei chynyddu ym Mlwyddyn 4 ar y sail y bydd adnoddau ychwanegol neu
y bydd yr arian newydd yn cwrdd â chostau’r staff presennol (sy’n cael eu talu gan y cyngor ar hyn o
bryd). Er bod hyn yn rhesymol ac ymarferol, dylid cofio y bydd y ddeddfwriaeth ar gyfer ardal gwella
busnes yn galw am adnoddau ychwanegol. Er bod gwarged gweithredu wedi’i ddangos ym Mlwyddyn
4, mae’n debygol o gael ei ddefnyddio at weithgarwch ychwanegol. Credir bod y gyllideb yn rhesymol
a chyraeddadwy. Fodd bynnag, os codir symiau llai yn y cyfnod datblygu, byddai cynnydd yn bosibl o
hyd ond ar raddfa lai a dros gyfnod hirach, yn ôl pob tebyg.
Tabl 7
Bl1

Bl2

Bl3

Bl4

Incwm
Rhoddion Ymwelwyr

5,000

15,000

25,000

40,000

Cyngor Gwynedd

30,000

20,000

15,000

0

Croeso Cymru 4

0

30,000

70,000

0

Sector Preifat/Ardoll

0

0

0

250,000

35,000

65,000

110,000

290,000

Cyfanswm Incwm

Gwariant

4

Staff a Gorbenion

20,000

40,000

40,000

120,000

Marchnata’r Cynllun

10,000

10,000

5,000

3,000

Costau Ymgynghori

0

5,000

0

0

Costau Datblygu

0

0

50,000

0

Dyfarnu Grantiau

5,000

10,000

15,000

40,000

Cyfanswm Gwariant

35,000

65,000

110,000

163,000

Gweddill/Gwarged

0

0

0

127,000

Dangosol yn unig, ni thrafodwyd symiau â Croeso Cymru hyd yn hyn ac maent yn ddibynnol ar y canlyniad i gais
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Atodiadau
Atodiad A – Cyflwyniad i’r Prif Fodelau Ariannu
Ardaloedd Gwella Busnes Twristiaeth – cyflwyniad
Yn dilyn cyhoeddi a lansio’r ddogfen ‘Introducing TBIDs in England’ yn Rhagfyr 2011, mae nifer o
gyrchfannau yn y DU, yn enwedig trefi gwyliau a dinasoedd mawr, wedi symud ymlaen â’r model Ardal
Gwella Busnes Twristiaeth (AGBT)/Ardal Gwella Busnes Cyrchfan gyda’r bwriad o ariannu Sefydliadau
Rheoli Cyrchfan a chyrff eraill. Tair enghraifft yw Birmingham, Manceinion a Great Yarmouth. Mae
ardal Inverness/Loch Ness yn yr Alban hefyd wedi rhoi AGBT ar waith (gweler yr astudiaeth achos isod)
ac mae Dyffryn Tees yn datblygu un hefyd. Yn 2016 roedd ardal Ynys Wyth, dan arweiniad DMO Visit
Isle of Wight, wedi sefydlu Ardal Gwella Busnes Cyrchfan dros gyfnod o 5 mlynedd a chymeradwywyd
Ardal Gwella Busnes English Riviera Tourism yr un pryd. Yn ogystal â hyn, mae nifer o gyrchfannau
sydd â thwristiaeth yn rhan hanfodol o’u heconomi wedi mabwysiadu model mwy traddodiadol yr
Ardal Gwella Busnes Canol Tref neu Fanwerthu. Yr enghraifft orau o bosibl yw Bournemouth ond mae
Southport hefyd wedi dilyn y llwybr hwn. Yng Ngogledd Iwerddon, sefydlwyd Ardal Gwella Busnes
Cyrchfan ar sail ddaearyddol yn Ardal y Gadeirlan yn Belfast.
Mae’r gwahaniaeth rhwng y ddau fodel yn glir. Mae Ardal Gwella Busnes draddodiadol yn dibynnu’n
llwyr ar fodel y gwerth ardrethol ac yn gweithredu ar sail ffin bendant ac yn cynnwys mwyafrif helaeth
y busnesau (uwchlaw trothwy penodol ar gyfer gwerth ardrethol fel arfer) o fewn y ffin honno. Mae
AGBT (neu Ardal Gwella Busnes Cyrchfan) yn gweithredu ar sail sectoraidd i fwy o raddau (er ei bod
fel arfer yn dilyn dosbarthiadau Ardrethi Annomestig) a gellir seilio’r model ariannu ar feini prawf
perfformiad busnes (e.e. cyfraddau meddiant, refeniw am bob ystafell sydd ar gael, y nifer sy’n cael
mynediad i atyniadau etc.) yn ogystal â gwerth ardrethol. Nid yw’n gyfyngedig ar sail ddaearyddol i’r
un graddau ac mae’n gallu gweithredu ar draws ffiniau nifer o awdurdodau lleol, fel a allai ddigwydd
yn achos Gwynedd gyda’i chysylltiadau hir â Chonwy wledig5. Mae’r model a’r ddeddfwriaeth yn
hyblyg iawn er mwyn galluogi cyrchfannau i ffurfio Ardal Gwella Busnes sy’n addas i’w hamgylchiadau.
Ar gyfer y gyrchfan, mae Ardal Gwella Busnes yn darparu ffrwd ariannu sefydlog a dibynadwy dros
gyfnod penodol (3-5 mlynedd fel arfer) a gall ddileu’r angen parhaus i fynd ar ôl incwm o aelodaeth a
ffynonellau masnachol fel cyfraniadau at farchnata. Ar gyfer y diwydiant, er bod lefelau’r
cyfraniadau’n uwch nag mewn cynlluniau aelodaeth neu gyfraniadau at farchnata, mae deddfwriaeth
yr Ardaloedd Gwella Busnes yn cynnig rhywfaint o dryloywder a rheolaeth ar ddyrannu cyllidebau nad
yw ar gael bob amser drwy drefniadau mwy traddodiadol. Mae gofyniad clir hefyd yn y ddeddfwriaeth
y bydd ariannu gan yr Ardal Gwella Busnes yn ychwanegol at wariant awdurdod lleol. Gall AGBTau
gydfodoli’n rhwydd ag ardaloedd gwella busnes sefydledig yng nghanol trefi, fel y byddai’n
angenrheidiol yng Ngwynedd gan fod ardaloedd gwella busnes ar waith eisoes ym Mangor a
Chaernarfon, a chytunir ar drefniadau lleol i sicrhau na fydd yr un busnes yn talu dwy ardoll.
Sefydlir ardaloedd gwella busnes yn dilyn ymgynghori, ymgyrchu a chynnal pleidlais. Er mwyn ennill
y bleidlais, rhaid i’r pleidleisiau o blaid fod yn fwy na 50% o’r rheini a bleidleisiodd a 50% o werth
ardrethol y rheini a bleidleisiodd: trothwy dwbl. Nid yw’r Rheoliadau’n darparu ar gyfer cworwm o
bleidleisiau ond, er mwyn sicrhau hygrededd a chefnogaeth gyffredinol, mae rhai Ardaloedd Gwella
Mae angen eglurhad pellach ar hyn gan fod ‘trefniadau ar y cyd’ wedi’u cyflwyno yn Lloegr drwy ddiwygio
Rheoliadau 2013 ac nad oes tystiolaeth bod deddfwriaeth debyg wedi’i chyflwyno yng Nghymru.
5
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Busnes wedi gorfodi cworwm o’u gwirfodd. Er enghraifft, mae VisitInvernessLochNess wedi pennu
cworwm o 25% o’r rheini a bleidleisiodd.
Mae’r broses yn cael ei rheoli gan Reoliadau Ardaloedd Gwella Busnes (Cymru) 2005 ac yn dilyn
amserlen statudol. Fel arfer, cymerir 12 mis i sefydlu ardal gwella busnes. Yng Nghymru, lle credir
bod nifer yr ardaloedd gwella busnes yn llai ar gyfartaledd, cynigiodd Llywodraeth Cymru £30,000 i
awdurdodau lleol a oedd yn dymuno sefydlu ardal gwella busnes. Yn Hydref 2018, ariannwyd 10 ardal
gwella busnes yng nghanol trefi a 2 seiliedig ar sector gan ddyrannu cyfanswm o £260,000.
Mae’r tabl isod yn dangos manylion y tair AGBT sydd wedi’u sefydlu yn y DU ar adeg ysgrifennu hyn.
Tabl A1

VisitInvernesslochness
Visit Isle of Wight
English Riviera

6
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Bwrdd

Tîm
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Swm y
flwyddyn
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Lleiaf
(£)

Mwyaf
(£)

20142019

445
363 o
dalwyr
ardoll

Cyfradd
Ardoll
(%)

12

3.3

Band
1-8

177,000

2,000

160

3,000

1,000+

19

(0) 6

1.75

371,000

3,000

150

10,00

1,000+

13

3

1.95

500,000

3,000

150

20162021
20172022

Ariennir costau staff o ffynonellau eraill ac nid ydynt wedi’u cynnwys yn arian yr ardaloedd gwella busnes
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Trethi/Ardollau Twristiaeth
Mae Trethi/Ardollau Twristiaeth wedi’u trafod a’u hystyried ar lefel y DU a Chymru ers cryn amser. Er
mwyn bod yn glir, mae’r ddau ddiffiniad yn cael eu defnyddio yn yr adroddiad hwn:
Codir Trethi Twristiaeth ar fusnesau ar sail eu maint neu eu perfformiad busnes. Ni chafwyd
trafodaethau manwl am ddefnyddio’r model hwn yn y DU, felly ni fyddwn yn eu hystyried yn
fanwl yn yr adroddiad hwn.
• Codir Ardollau Twristiaeth ar ymwelwyr a rhaid eu nodi fel y cyfryw yn y pwynt casglu. Y pwynt
casglu mwyaf tebygol fydd y busnesau twristiaeth a byddant yn rhan o gynllun cofrestru
gorfodol.
Codir ardollau ledled cyfandir Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau. Mae nifer mawr ohonynt yn cyfrannu
at weithgareddau Rheoli Cyrchfan. Maent yn gweithredu mewn cyrchfannau gwledig, dinesig ac
arfordirol ac mae buddsoddiadau’n cwrdd â blaenoriaethau lleol fel swyddfeydd cynadledda,
cymorthdaliadau, cymorth i ddigwyddiadau, mentrau hyfforddi a gwasanaethau gwybodaeth.
•

Fel arfer, codir ardollau fesul noson a chodir ffi benodol yn hytrach na chyfran o gyfanswm y bil.
Yng Nghymru, ystyriwyd cynigion ar gyfer Treth Dwristiaeth mewn ymgynghoriad cyffredinol ar bedair
treth ychwanegol newydd bosibl. Er bod Cyngor Gwynedd wedi mynegi diddordeb mewn ystyried
treialu Ardoll, cafwyd gwrthwynebiad cryf i’r awgrym ar lefel leol a chenedlaethol.
•

“Rydym wedi ymgynghori â’n haelodau ac roedd eu hymateb yn unfryd yn gwrthwynebu’r
syniad o osod treth dwristiaeth ar adeg pan yw’r economi ymwelwyr yn wynebu llu o heriau
eraill.” Jim Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru

•

“Dangoswyd bod gosod trethi uwch yn cyfyngu ar dwf, cyflogaeth, refeniw a chymryd gwyliau.
Bydd hyn yn taro’r rheini sydd â’r lleiaf o fodd i gymryd gwyliau, gan eu hallgáu ymhellach o
ddinasyddiaeth a chynhwysiant cymdeithasol mewn arfer pob dydd y mae llawer ohonom yn
ei gymryd yn ganiataol.” A Tourism Tax for Wales? Yr Athro Anne Pritchard ar ran Cynghrair
Twristiaeth Cymru

•

“Wedi darllen yr adroddiad, rwyf yn fwy argyhoeddedig byth o ba mor annheg y gallai treth
dwristiaeth fod. Pam y dylai darparwyr llety ysgwyddo’r gost i Lywodraeth Cymru? Beth am
yr atyniadau i ymwelwyr, bwytai, adloniant, etc, sydd i gyd yn digwydd er budd ymwelwyr? Ni
ellir byth sicrhau chwarae teg i bawb yn y mater hwn oherwydd amrywiaeth y cynhyrchion
sydd ar gael ac oherwydd gwersylla yn y gwyllt, parcio cartrefi symudol dros nos mewn
meysydd parcio, etc fel y mae’r adroddiad yn sôn.” Ymateb o dŷ llety i ymgynghoriad
Twristiaeth Gogledd Cymru

Wrth ymateb i’r ymgynghoriad, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y datganiad canlynol a oedd i bob
pwrpas yn gohirio cyflwyno unrhyw ardoll am gyfnod hir, a than ar ôl yr amserlen arfaethedig o dair
blynedd ar gyfer gweithredu unrhyw gynllun sydd wedi’i chynnig o dan y briff ar gyfer ‘Elwa o
Dwristiaeth’.
Datganiad Llywodraeth Cymru ar Drethi Twristiaeth, Hydref 2017
‘For the tourism tax specifically – the Welsh Government will explore ways in which local authorities could be
given permissive powers to develop and implement a local tourism tax. There are significant policy issues which
require further exploration and consideration before any local permissive powers could be introduced, including,
but not limited to, the overall level of taxation on the tourism sector – in particular VAT. This will consequently
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be a longer term, deliberative piece of work to be carried out over the coming years, and in collaboration with
local government, the industry and other interested parties.’

Yn y DU, mae Caeredin ar flaen y datblygiadau. Mae Cyngor Dinas Caeredin wedi datblygu cynigion ar
ardollau ymwelwyr, gan roi sylw yn benodol i gostau trefnu a llwyfannu Gŵyl Caeredin, dros nifer o
flynyddoedd. Daeth y datblygiadau i’w hanterth yn 2018 pan gytunodd Llywodraeth yr Alban, ar ôl
datgan yn glir cyn hynny nad oedd yn bwriadu codi ardoll ar ymwelwyr, y byddai’n ymgynghori â’r
diwydiant a phartïon cysylltiedig eraill ar ddechrau mis Hydref.
Ar ôl hynny, cynhaliodd cyngor y ddinas ei ymgynghoriad ei hun, a oedd yn ddadleuol iawn ac wedi’i
feirniadu’n llym gan y sector er bod cefnogaeth iddo o du Cydffederasiwn Awdurdodau Lleol yr Alban
(COSLA). Er gwaethaf y gwrthwynebiad hwn, ar 7 Chwefror 2019, penderfynodd ddeisebu Senedd yr
Alban am bwerau i fabwysiadu Ardoll Ymwelydd Dros Dro o £2 yr ystafell y noson, hyd at uchafswm o
£14 (h.y. 7 noson gyntaf yr arhosiad).
Cyflawnir hyn drwy gyflwyno cynllun cofrestru gorfodol ac awgrymwyd y bydd yn codi refeniw o £14
miliwn y flwyddyn. Cafwyd addewidion am gadw’r arian at ddibenion rheoli cyrchfan ac am gyflawni
rhagor o waith manwl ar flaenoriaethau gyda fforwm lleol (sydd i’w sefydlu). Yr unig enghraifft o
weithgarwch a nodwyd yw trefniadau gwell i lanhau strydoedd. Roedd hyn wedi’i nodi’n brif
flaenoriaeth yn yr ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus â phreswylwyr ac ymwelwyr yn haf 2018.
Yr unig ardal arall ym Mhrydain sy’n ystyried codi ardoll ar adeg ysgrifennu hyn yw Lerpwl. Mae
Caerfaddon a Llundain wedi trafod hyn yn ddiweddar iawn, ond nid yw’r naill na’r llall yn cymryd
camau ar gyflwyno ardoll ar hyn o bryd. Mae’r cynigion yn Lerpwl yn ymwneud â chymorth i
gynadleddau a digwyddiadau mawr.
Mae crynodeb o’r dadleuon o blaid ac yn erbyn ardollau twristiaeth yn y profforma ar ‘Opsiwn 3’. Mae
un o’r dadleuon a fynegir amlaf yn erbyn gosod ardollau ar ymwelwyr yn y DU yn ymwneud â’r ffaith
bod lefel y TAW a godir ar lety (20%) yn uwch nag mewn gwledydd eraill yn Ewrop. Mae’r siart isod
yn dangos y gwahanol lefelau o TAW a godir ar hyn o bryd.

TAW ar Lety yn Ewrop
30
25
20
15
10
5

Portiwgal

Yr Iseldiroedd

Gwlad Belg

Yr Almaen

Iwerddon

Cyprus

Sbaen

Yr Eidal

Ffrainc

Awstria

Sweden

Gwlad Groeg

Y Weriniaeth
Tsiec
Croatia

Y DU

Denmarc

0
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Er mwyn ystyried effaith y gyfradd TAW uchel hon ar fusnesau ac ar eu gallu cyffredinol i gystadlu,
mae Tabl 6 yn dangos y gwahanol symiau y mae angen eu codi ar y cwsmer er mwyn i’r busnes gael
£80 yr ystafell y noson.
Tabl A2
Gwlad
Y DU
Gwlad Groeg
Ffrainc
Yr Eidal
Sbaen
Yr Almaen
Portiwgal

£
100
90.4
88
88
88
85.6
84.8
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Cynlluniau Rhoddion Ymwelwyr
Mae Cynllun Rhoddion Ymwelwyr yn fecanwaith sy’n galluogi ymwelwyr i gyfrannu rhywbeth at y lle
y maent wedi ymweld ag ef. Mae’r rhodd yn wirfoddol ac yn wahanol i Ardoll Dwristiaeth.
Mae nifer mawr o gynlluniau ledled y DU. Rhai o’u nodweddion arferol yw:
Eu bod yn darparu ar gyfer ardaloedd a warchodir – h.y. Parciau Cenedlaethol ac AHNEau. Er
hynny, nid ydynt ar gael ym mhob man ac mae nifer o Barciau Cenedlaethol sydd heb greu
cynlluniau rhoddion ymwelwyr penodol (ond byddant yn derbyn rhoddion neu ‘nawdd’ gan
ymwelwyr e.e. ar gyfer gatiau, arwyddion, seddi).
• Bod yr arian a gesglir yn cael ei ddefnyddio i ariannu prosiectau amgylcheddol a chadwraeth
lleol (yn cynnwys hyfforddi).
• Bod busnesau’n cymryd rhan yn y casglu fel arfer drwy wahanol fecanweithiau, yn cynnwys
optio allan (rhodd wirfoddol ar adeg archebu lle bydd y defnyddiwr yn gallu dewis tynnu’r
cyfraniad o’i fil), blychau rhoddion, ardollau ar docynnau a rhoddion gan ddigwyddiadau.
Credir mai cynlluniau optio allan yw’r rhai mwyaf effeithiol.
• Bod angen cwmni rheoli/gweinyddu i ddelio â materion ariannol, a mecanwaith llywodraethu
i benderfynu ynghylch dyrannu arian a rhoddion.
• Bod rhyw fath o swyddog prosiect ar gyfer y rhan fwyaf o’r cynlluniau – rhan-amser neu amser
llawn.
• Bod cynlluniau’n cael eu rhedeg fel arfer gan sefydliadau annibynnol – Elusennau gan amlaf.
Yn aml bydd y rhain yn dod yn gyfryngau ar gyfer prosiectau a ffynonellau incwm eraill (e.e.
grantiau) heblaw cynlluniau rhoddion ymwelwyr.
Mae Tabl 7 yn dangos incwm a gwariant nifer o sefydliadau rhoddion ymwelwyr.
•

Tabl A3
Cynlluniau Rhoddion Ymwelwyr – incwm a gwariant
Cynllun
Loch Lomond - Friends
of OUR Park1
Norfolk Broads - Love
the Broads2
New Forest: Love the
New Forest3
Nurture Lakeland
Nodiadau:

Cyfanswm
incwm

Incwm (£’000)

Rhoddion
Cyfyngedig
Digyfyngiad

Incwm
arall

Cyfanswm
gwariant

Gwariant (£’000)
Grantiau

Staff

Arall

57.6

3.7

19.8

34.1

73.2

36.1

20.1

17

34.2

-

10.0

24.2

34.7

4.5

15.5

14.7

44.2

9.4

34.3

0.5

28.4

10.4

6.5

11.9

440.1

112.2

51.1

276.8

418.1

91.0

172.8

154.3

1. Ffigurau 2016. DS Yn 2015 roedd yr incwm yn fwy o lawer (tua £151,000) oherwydd symiau mawr o arian ar gyfer
prosiectau (£33,000) a rhodd/cymynrodd o £51,000. Roedd y gwariant oddeutu £125,000.

2. Ffigurau 2014
3. Ffigurau 2017/18
4. Ffigurau 2013. Rhai o’r meysydd incwm craidd yw grantiau (£168,000) ac arian partneriaid craidd (£30,000).

Cafwyd cyllid cyfyngedig gan nifer o sefydliadau partneriaid fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (£55,000),
Awdurdod Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd (£20.7,000), Ymddiriedolaeth Natur Northumberland (£14,000).

Mae pob un o’r rhain yn Elusennau annibynnol ar gyfer Parciau Cenedlaethol. Eu hincwm
nodweddiadol yw tua £40-50,000 (er y gall hyn amrywio o flwyddyn i flwyddyn) – roedd swm yr
arian a wariwyd ar grantiau yn amrywio rhwng oddeutu £5,000 a £36,000.
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Yr eithriad oedd Nurture Lakeland a oedd wedi derbyn incwm cyffredinol o £440,000 o wahanol
ffynonellau. Roedd rhoddion gan ymwelwyr wedi dod i ychydig mwy na £50,000. Mae Nurture
Lakeland wedi’i drawsnewid bellach, ar ôl rhedeg am 23 blynedd, yn Lake District Foundation ac fe’i
sefydlwyd yn elusen yn Awst 2017. Mae’n ymwneud â nifer o feysydd gweithgarwch gwahanol, yn
cynnwys rhoddion ymwelwyr, darparu gwasanaeth ymgynghori, ymgyrchoedd codi arian, datblygu
partneriaethau, rheoli prosiectau ac arloesi.
Mae ganddo 7 aelod staff (cyfwerth â 4 swydd amser llawn) ac mae’n cael cyllid craidd gan Barc
Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd, Asiantaeth yr Amgylchedd, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, United
Utilities. Cyfanswm ei incwm oedd £396,500. Mae wedi dosbarthu 169 o flychau rhoddion ac mae
201 o fusnesau’n codi arian iddo ac yn ei gefnogi.
Mae’r cynlluniau eraill yn llai. Mae cynllun Loch Lomond wedi gweithredu er 2009 ac mae tua 100 o
fusnesau’n cymryd rhan. Rhoddodd gymorth i 22 o brosiectau yn y Parc Cenedlaethol yn 2016. Mae’n
cael cymorth ‘mewn nwyddau’ gan y Parc Cenedlaethol drwy ddarparu swyddfeydd a gwasanaethau
cymorth. Mae ganddo ddau aelod staff rhan-amser (yn costio tua £20,000).
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Atodiad B – Astudiaethau Achos – Cyfrinachol: nid i’w cyhoeddi
Visit Cornwall CIC
Hanes – fe’i sefydlwyd yn 2015. Roedd wedi datblygu o sefydliad y Cyngor Sir (Visit Cornwall
Partnership a sefydlwyd yn 2010) a oedd â strwythur aelodaeth sefydledig. O ganlyniad i ostyngiadau
yn yr ariannu gan y cyngor, roedd canran rhy fawr o’r incwm yn mynd at gostau gweinyddu a sefydlwyd
y CIC ar ôl cael swm terfynol o £300,000 gan y cyngor (sydd heb ei wario o hyd). Cynyddodd y ffioedd
aelodaeth 40% i 80% a chodwyd y cyfraddau casglu. Mae’r rheolwyr yn amcangyfrif ei fod wedi arbed
mwy na £300,000 drwy adael y cyngor.
Statws- Cwmni preifat cyfyngedig drwy gyfalaf cyfranddaliadau (CIC)
Bwrdd – 9 a Malcolm Bell (Prif Weithredwr) yn Ysgrifennydd Cwmni
Trosiant - £670,000 yn 2018, a oedd yn cynnwys grantiau o £130,000; £606,000 yn 2017 a oedd yn
cynnwys grantiau o £87,000
Cyflogau etc. - £212,000 (2017), £244,000 (2018)
Gweithgareddau - Gwefan (tudalennau wedi’u gweld 12 miliwn gwaith, 4.5 miliwn o ymweliadau,
cynnydd o 8.3%) –303,000 wedi’i hoffi ar Facebook, 2.9 miliwn wedi ei wylio ar YouTube, cyfathrebu
(Poldark), argraffu, ymchwil, lobïo a chydgysylltu helaeth â’r diwydiant
Incwm - ffioedd aelodaeth yn amrywio o £93 (atyniad sy’n denu hyd at 25,000), £163 (llety gwely a
brecwast â hyd at 3 ystafell neu un uned hunanddarpar) i £2,322 (asiantaeth llety hunanddarpar â
205+ o unedau); mae atyniadau sy’n denu 25,000-100,000 yn talu £438, a maes gwersylla/carafannau
â 21-50 o leiniau yn talu £481. Nid yw’r symiau’n cynnwys TAW ac maent yn talu am 1 dudalen ar y
wefan (£74+TAW am bob tudalen ychwanegol).
Staff – 8
Nifer yr aelodau – dros 800, yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn
Yn yr ymgynghori â Malcolm Bell, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Marchnata Visit Cornwall
tynnwyd sylw at y prif bwyntiau canlynol:
 Mae’r busnes wedi’i seilio ar fodel cynaliadwy gyda chyllid grant yn ychwanegol a dim
cyfraniadau at gostau craidd
 Mae’n ei weld ei hun yn ‘gonsortiwm marchnata o 900 o fusnesau’ ac nid yn gorff sy’n
hyrwyddo Cernyw
 Mae’n canolbwyntio ar ymwelwyr domestig a rhai hawdd eu denu; dim ond ar ôl cael
cyfraniadau ariannol, yn enwedig gan y sector cyhoeddus, y bydd yn marchnata mewn
gwledydd tramor
 Mae ganddo wefan boblogaidd iawn ac mae hyrwyddo’r fenter ‘Book Direct’ a dull o
weithredu heb gomisiwn yn hanfodol i’w lwyddiant o ran ei aelodaeth a’i sefyllfa ariannol.
Mae busnesau’n cael eu hannog i roi gwerth ychwanegol er mwyn cymell archebion
uniongyrchol
 Mae nawdd gan fusnesau mawr (e.e. gweithredwr trenau) wedi gwella ac mae bellach yn rhan
sylweddol o’r cymysgedd busnes gan fod noddwyr yn fwy bodlon cyfrannu i sefydliad rheoli
cyrchfan dielw nag i awdurdod lleol
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 Cafwyd effaith sylweddol ar ddiwylliant y sefydliad a newidiadau helaeth o ran staff. Erbyn
hyn mae’n gweithio ar sail amserlen ariannol a pherfformiad 12 mis yn hytrach na dros y tymor
hwy felly mae angen sgiliau gwahanol
 Er gwaethaf yr anawsterau, mae’r profiad cyffredinol yn gadarnhaol a mynegwyd y farn y
dylai’r diwydiant ei gynnal ei hun ac y dylai cymorth cyhoeddus fynd at gynnal yr amgylchedd,
mesurau diogelwch cyhoeddus (yn cynnwys diogelwch traethau).

VisitInvernesslochness
Hanes – fe’i sefydlwyd yn 2014 ar ôl cael pleidlais gryf o blaid - 81% gan fusnesau, a 92% ar sail gwerth
ardrethol. Datblygodd o bartneriaeth Destination Loch Ness a nifer o gymdeithasau bach yn Inverness
a chafodd bob cymorth gan Ardal Gwella Busnes Canol Tref Inverness. Mae’n gwmni cyfyngedig dielw.
Bwrdd – 12 (yn cynnwys un cynrychiolydd awdurdod lleol, ac eraill dros sectorau e.e. Tai Llety)
Staff - 3.3 cyfwerth ag amser llawn (2 amser llawn a 2 rhan-amser)
Cyfanswm y busnesau: 445 (363 yn talu ardoll, y gweddill wedi optio i mewn)
Cyfradd yr Ardoll 1% - 8% (bandiau wedi’u seilio ar werth ardrethol – i sicrhau’r refeniw mwyaf) (Mae
Visit Isle of Wight yn codi cyfradd safonol o 1.75%) Cafwyd newidiadau yn 2019 i leihau hyn i gyfateb
i 1% - 5%.
Trothwy ar gyfer cynnwys busnesau – gwerth ardrethol o £2,000 (yn codi i £3,000 ar gyfer 2019)
Cyfraniad lleiaf - £160
Cyfraniad mwyaf - £3,000
Aelodaeth optio i mewn ar werth ardrethol o lai na £2,000 = £160 yn cynnwys TAW (mae Isle Wight
hefyd yn codi £150)
Ardollau Dwbl - (Inverness) nid yw’r un busnes yn talu dwy ardoll – nid yw’r AGBT yn cynnwys yr ardal
sy’n dod o dan yr Ardal Gwella Busnes canol tref. Mae busnesau’n cael dod i ddigwyddiadau a chymryd
rhan mewn gweithgareddau ond ni fydd arian yn newid dwylo.
Tabl B1 Dadansoddiad o’r gyllideb ar sail cynlluniau busnes 2014 a 2019 (1 flwyddyn yn unig)
Incwm

Ardollau
Aelodaeth Optio i Mewn
Forestry Commission Scotland
Common Good Fund 7
Cyngor yr Ucheldiroedd
Visit Scotland
Highland and Islands Enterprise 8
SSE (Cronfa Ynni Adnewyddadwy) 9
Gwariant
Marchnata
Twristiaeth cynadleddau a busnes

2014 (£)

2019 (£)

177,000

195,000
16,000

10,000
20,000
20,000
20,000

78,000
48,000

20,000
10,000
20,000
20,000
69,400
40,000

Arian wedi’i glustnodi gan Gyngor yr Ucheldiroedd ar gyfer Twristiaeth Fusnes
Rhaglen cymorth i fusnesau – Digital Scotland
9
Cyflogi parcmyn
7
8
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Digwyddiadau
Seilwaith
Datblygu Busnes
Rheoli a gweithrediadau
Hapddigwyddiadau
Cyfanswm y Trosiant

10,000
22,000
10,000
60,000
12,000
240,000

10,000
32,000
10,000
109,400
10,200
280,000

Cyflawniadau/Gweithgareddau
•
•
•
•
•
•
•

Sicrhau arian cyfatebol o £2 miliwn gan Visit Britain i farchnata ei ardal mewn gwledydd
tramor
Ymgyrchoedd marchnata, yn enwedig ar gyfryngau cymdeithasol
Cynefino’r cyfryngau a blogwyr
Buddsoddi mewn seilwaith (yn enwedig llwybrau troed) – e.e. Loch Ness 360 a 5 cilfan
Cefnogi a chreu digwyddiadau
Ennill statws cyrchfan ‘World Host’
Cynadleddau ychwanegol

Ei chwe amcan allweddol yn nhrefn pwysigrwydd
•
•
•
•
•
•

Marchnata a Hyrwyddo
Mynediad a Seilwaith
Digwyddiadau a Gwyliau Cynaliadwy
Datblygu Busnes
Twristiaeth Fusnes
Eiriolaeth

Y pwyntiau allweddol a gododd mewn cyfweliad â Graeme Ambrose (Prif Weithredwr yr Ardal Gwella
Busnes) yw:
 Bod yr ardal gwella busnes wedi datblygu o sefydliad aelodaeth gwirfoddol blaenorol, a oedd
yn cael £30,000 y flwyddyn a’i aelodaeth yn amrywio a heb gael nemor ddim effaith ar y
farchnad. Roedd lefelau’r bandiau a’r isafswm cyfraniad wedi’u bwriadu i adlewyrchu’r
cynlluniau aelodaeth presennol yn ogystal â sicrhau’r refeniw mwyaf posibl
 Roedd y cynllun busnes gwreiddiol wedi’i fwriadu i fod yn ymarferol a chyraeddadwy, er mwyn
sicrhau llwyddiant, ac roedd y gyllideb arfaethedig yn ddigon mawr i wneud gwahaniaeth
 Yr amcan wrth ymgysylltu oedd sicrhau ymateb cadarnhaol a phleidlais o blaid – gosodwyd
trothwy oedd yn cau allan unedau hunanddarpar sengl a thafarnau am eu bod yn debygol o
bleidleisio yn erbyn a’r holl fusnesau yn Inverness er mwyn sicrhau na fyddai unrhyw ddryswch
rhyngddo ac ardal gwella busnes canol y dref
 Arwynebedd y dalgylch yw 1250km2 fel bod y costau gweithredu’n uchel a lefel y presenoldeb
mewn cyfarfodydd yn isel. Mae’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu ar-lein
 Mae’r sicrwydd o arian am 5 mlynedd wedi bod yn hanfodol i ddenu arian cyfatebol
ychwanegol (yr unig ardal yn yr Alban sydd wedi sicrhau swm mor fawr o arian cyfatebol gan
VisitBritain) a nawdd preifat - £40,000 a mwy at ddigwyddiadau a £150,000 ar gyfer Llwybr
Loch Ness
 Mae prosiectau â chanlyniadau gweladwy wedi bod yn allweddol, yn cynnwys y Map
Ymwelwyr (argraffwyd 200,000 a thalwyd y costau gan noddwyr), gwella cilfannau (tocio coed
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er mwyn gallu gweld Loch Ness) a llwybr troed cylchol Loch Ness 360 Trail sydd wedi ymestyn
hyd cyfartalog yr arhosiad
 Mewn cyferbyniad â Chernyw, mae wedi tynnu archebu ar-lein oddi ar y wefan (nid oedd yn
gallu cystadlu â’r niferoedd sy’n defnyddio asiantaethau teithio ar-lein) ac mae’n
canolbwyntio ar hyrwyddo’r gyrchfan
 Dau newid allweddol i sicrhau adnewyddu aelodaeth oedd codi’r trothwy o £2,000 i £3,000 (i
adlewyrchu’r cynnydd mewn ardrethi busnes) a phrosiect blaenllaw i gyflogi Parcmon ar gyfer
Llwybr Loch Ness (mewn partneriaeth â chronfeydd SSE), ond fel arall mae wedi parhau i
weithio fel o’r blaen i raddau helaeth
 Yn hyderus ynghylch adnewyddu (roedd ymgynghoriad yn awgrymu y bydd 76% o’r aelodau’n
pleidleisio o blaid).
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Atodiad C Prif Ganfyddiadau Ymchwil 2016
Tabl C1 Demograffeg Ymwelwyr Gwynedd Cymru
Ardal breswyl
Cymru
Lloegr
Gwlad dramor
Rhywedd
Gwrywaidd
Benywaidd
Oed
16 - 24 blwydd
25 – 34 blwydd
35 – 44 blwydd
45 – 54 blwydd
55 - 64 blwydd
65+ blwydd
Gwrthod dweud
Gradd gymdeithasol
AB
C1
C2
DE
Gwrthod dweud

37
60
3

59
37
4

57
43

44
56

5
15
21
24
18
15
1

7
15
20
19
18
20
1

48
19
21
12
1

32
36
20
13
-

Tabl C2 Cyfansoddiad y Grŵp ac Amlder Ymweld GWYNEDD CYMRU
%

%

Math y parti sy’n ymweld
Cwpl
30
28
Teulu â phlant ifanc
21
32
Teulu heb blant
10
7
Ffrindiau
9
12
Ymweld ar ei ben ei hun
9
8
Teulu â phlant hŷn
8
5
Teulu â phlant iau a hŷn
6
3
Grŵp wedi’i drefnu / cymdeithas
3
2
Arall
<1
1
Gwrthod dweud
4
1
Maint cyfartalog y parti
Nifer cyfartalog yr oedolion
3.0
2.7
Nifer cyfartalog y plant
0.9
1
Nifer cyfartalog y parti cyfan
3.9
3.7
Amlder ymweld yn y tair blynedd diwethaf (yn byw y tu allan i Gymru) 10
Unwaith
44
36
2 – 3 gwaith
30
29
4 – 6 gwaith
11
16
7 – 10 gwaith
5
6
Mwy na 10 gwaith
9
12
CYFARTALEDD
3.6
4.2

10

Mae maint y sampl o breswylwyr Cymru yn rhy fach i roi hyder
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Atodiad D – Canfyddiadau’r Arolwg Ymgynghori
Cynhaliwyd arolwg ar-lein o aelodau’r Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan gan Gyngor Gwynedd.
Roedd 23 wedi ymateb i’r arolwg felly dylid edrych ar y canlyniadau fel rhai dangosol.
Blaenoriaethau Cyffredinol ar gyfer Buddsoddi
Roedd marchnata ar-lein, a phroblemau ‘glendid’ (traethau, strydoedd, toiledau) yn allweddol
bwysig.

Rhodd Eryri
Cafwyd cefnogaeth gymysg i’r
cynnig i ehangu’r cynllun
Rhodd Eryri presennol i
gynnwys Gwynedd gyfan ar y
sail y byddai’n codi swm net o
£20,000 i £30,000 y flwyddyn.
Roedd mwyafrif bach o blaid.
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Dywedodd hanner y
busnesau a
ymatebodd eu bod yn
barod i gymryd rhan
mewn cynllun
rhoddion ymwelwyr
os caiff ei sefydlu.

Cynnal llwybrau troed oedd yn cael ei weld yn flaenoriaeth bwysicaf i’w hariannu gan gynllun
rhoddion ymwelwyr dichonol.
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Masnacholi
O ran masnacholi gwasanaethau, roedd nawdd yn cael ei weld yn syniad da. Roedd hyn yn
cynnwys noddi digwyddiadau, gwefan/llwyfan digidol, a llwybrau a llwybrau troed eiconig.
Roedd codi tâl am ddefnyddio toiledau cyhoeddus hefyd yn cael ei weld yn syniad da.

Ardal Gwella Busnes Twristiaeth
Roedd y diddordeb mewn AGBT a allai godi £150,000 y flwyddyn yn fach. Roedd diddordeb
‘posibl’ mewn AGBT a allai godi swm mwy (£350,000 y flwyddyn).
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O ran gwasanaethau y gellid eu hariannu drwy AGBT, glanhau strydoedd a thraethau oedd y
blaenoriaethau mwyaf, ynghyd â ‘naws am le’ ac ymgyrchoedd marchnata tactegol.

Ardoll Dwristiaeth
Roedd rhywfaint o ddiddordeb
mewn datblygu Ardoll Dwristiaeth
– roedd bron dwy ran o bump yn
bendant o blaid.
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At ei gilydd, roedd hyn yn cael ei weld
yn brosiect tymor canolig (3-5
mlynedd).
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Crynodeb
Yn gyffredinol, cyfleoedd masnachol (yn enwedig nawdd) a gafodd y sgôr uchaf o blith yr
opsiynau ariannu dichonol. Ymysg ymatebwyr yr arolwg, roedd diddordeb cyfartal mewn Ardoll
Dwristiaeth ac AGBT (ar lefel o £350,000 y flwyddyn).
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Atodiad E- Rhestr o Ymgyngoreion/Aelodau’r Grŵp
Llywio/Mynychwyr Gweithdai/Ymatebwyr yr Arolwg
Aelodau Bwrdd y Prosiect
Ann Owen
Anwen Jones
Y Cynghorydd Ioan Thomas (Cadeirydd)
Helen Pye
Ian Nellist
John Lloyd
Llinos Rowlands
Michael Bewick
Rhian Hughes
Roland Evans
Sian Jones
Sioned Williams
Ymatebwyr yr Arolwg Ar-lein
19 o ymatebion gan fusnesau gwahanol
Mynychwyr y Gweithdai
25 o fynychwyr yn bresennol
Ymgyngoreion Eraill
Esyllt Rhys Jones
Gerwyn Evans

Royal Victoria Hotel, Llanberis
Cymdeithas Gweithredwyr Llety
Hunanddarpar Cymru (Cadeirydd y PRhC)
Cyngor Gwynedd
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Ffederasiwn Busnesau Bach
Inigo Jones (Is-gadeirydd y PRhC)
Discover Dolgellau
Ceudyllau Llechwedd,
Twristiaeth Gogledd Cymru
Annog/Menter Môn
Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd

Cyngor Gwynedd
Croeso Cymru
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