
Cymunedoli Tai
Gwyliau

Adroddiad Dolan



Mae’r adroddiad yma yn crynhoi gwaith sydd wedi digwydd fel rhan o brosiect Tai a
Thwristiaeth Cymunedol Dolan. Mae’r adroddiad yn seiliedig ar ymchwilio, ymgynghori a
chyd-weithio gyda cymunedau,  mentrau cymdeithasol a busnesau twristiaeth cymunedol
dalgylch Dolan a thu hwnt. Ar sail yr ymchwil, rydym wedi bod yn cynllunio model o
berchnogi bythynnod gwyliau i’w rhedeg yn gymunedol. Mae’r adroddiad isod a’r
atodiadau sydd ynghlwm yn edrych ar -

Egwyddorion Sylfaenol Perchnogi Bythynnod Gwyliau Cymunedol
Ymchwil ac Ymgynghori lleol
Canllawiau gwerthu a phrynu,
Pecynnau Profiad Twristiaeth Cymunedol
Cynllun busnes yn ôl egwyddorion canolog Twristiaeth Cymunedol, a Modelu ariannol.

Ein gobaith yw y bydd y model o werth i gymunedau eraill ac felly y nod yw i hwyluso’r
broses o gymunedoli tai gwyliau ar gyfer mentrau cymdeithasol ar hyd Gogledd Cymru yn
y dyfodol.

Bwriad y cynllun yma yw i gymunedau berchnogi bwthyn gwyliau i’w redeg fel menter
dwristiaeth gymunedol wedi ei reoli gan y gymuned, ac er budd y gymuned a’r economi
sylfaenol yn lleol. Trwy berchnogi bwthyn bydd cymunedau yn cael profiad o redeg menter
dwristiaeth gymunedol er budd eu cymunedau ond byddant hefyd yn cadw o leiaf un ty
ychwanegol o fewn y stoc tai yn lleol yn wyneb tuedd cynyddol i dai gael eu gwerthu fel
ailgartrefi yn ein cymunedau. Bydd cymunedeu yn defnyddio’r pecyn yma i:
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Bwriad

1. adnabod adeilad addas yn eu cymunedau,

2. wybod sut i brynu neu werthu eiddo yn gymunedol,

3. gyllido’r pryniant trwy gynllun cyfranddaliadau cymunedol,

4. ddatblygu’r fenter gydag egwyddorion twristiaeth cymunedol
yn sail i’r gweithredu – o’r rheoli a marchnata i’r glanhau a’r
gweinyddu o ddydd i ddydd,

5.  greu elw cymunedol fydd ar gael i’w ailfuddsoddi mewn stoc
tai cymdeithasol yn ein cymunedau.



Mae twristiaeth yn rhan o economi tair ardal Dolan credwn fod
mwyafrif budd y diwydiant yn cael ei dynnu o’n cymunedau.

Mae Dolan eisiau meithrin diwydiant twristiaeth gymunedol iach ER
BUDD ein cymunedau, nid ar draul ein cymunedau.

Mae Dolan yn cydnabod ac yn gwrthwynebu’r problemau sy’n dod o
or-dwristiaeth a’i effaith negyddol ar gymunedau, iaith a diwylliant ein
ardaloedd.

Mae Dolan yn cefnogi ymgyrchoedd sy’n galw am reoli twristiaeth i
sicrhau fod cartrefi a chymunedau yn cael eu gwarchod am
genedlaethau i ddod.

Mae gan bawb yr hawl i gartref a mae’r hawl sylfaenol honno uwchlaw
unrhyw fentro cymunedol i sefydlu tai gwyliau cymunedol.

Mae Dolan hefyd yn credu fod angen i gymunedau elwa o’r diwydiant
twristiaeth gan berchnogi elfennau ohono i greu budd cymunedol.

Egwyddorion Sylfaenol



Ystadegau nodweddol:

Mae diwydiant twristiaeth bywiog mewn ardaloedd yng Ngogledd Cymru yn annog
buddsoddiad mewn eiddo, ac o ganlyniad yn gyrru prisiau tai yn uwch. Mae prisiau eiddo
wedi cynyddu'n sylweddol mewn rhannau o ogledd Cymru ac mae nifer cynyddol o bobl
leol yn cael eu prisio allan o’r farchnad gan fod incwm cartref ar gyfartaledd yn is gan
breswylwyr Gwynedd. Mae’r stoc tai yn gyfyngiedig ac felly mi fydd perchnogion eiddo yn
derbyn ad-daliadau uwch drwy rentu i ymwelwyr nac i bobl leol. “Dangosodd ffigyrau
diweddar gan gymdeithas adeiladu'r Principality fod prisiau tai yng Ngwynedd wedi codi at
y gyfradd uchaf ledled Cymru yr haf hwn, gan gyrraedd cyfartaledd uchaf newydd o
£198,279.” Cododd prisiau tai yng Nghymru 8.2% yn 2020, y gyfradd uchaf o gynnydd mewn
15 mlynedd. Mae pryderon felly y bydd rhai pobl methu ag ymuno â'r farchnad dai
oherwydd y cynnydd mewn prisiau. Mae sawl un o’r farn nad yw polisïau cyfredol gan
Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd yn gweithio'n ymarferol ar lawr gwlad, gyda thai
fforddiadwy mewn lleoedd fel Abersoch, Mynytho, Nefyn yn bell o fod yn hynny.

Mae adroddiad gan Gyngor Gwynedd yn dangos bod bron 10.76% o stoc tai Gwynedd
bellach yn ail gartrefi neu'n dai gwyliau. Mae’n anodd mesur pwy sydd yn perchnogi tai
gwyliau ac ail-gartrefi, hynny yw; does dim data ar gael i ddangos o le mae’r perchnogion yr
ail gartrefi hyn yn deillio. Er hyn mae tueddiad clir mewn ardaloedd lle mae nifer uchel o ail
gatrefi a phobl leol yn cael eu prisio allan o’r farchnad dai. Yng Ngwynedd mae 4873 o ail
gartrefi a 1976 llety gwyliau wedi cael eu hadnabod; mae hyn yn gyfanswm o 6849 o
“gartrefi gwyliau” yn y Sir.

Mae gwerth nodi bod llety gwyliau (yn wahanol i ail-gartrefi) yn cael eu adnabod am eu
gwerth economaidd, unai am eu bod yn cael eu rhedeg gan bobl leol neu oherwydd bod
ymwelwyr yn dueddol o wario arian yn lleol. Ni ellir meddwl am ail-gartrefi yn yr un modd,
gan nad oes ganddynt werth cymdeithasol ac economaidd clir. Ail gartrefi felly ac nid llety
gwyliau neu fusnesau gwyliau sydd yn creu niwed i’r gymuned.
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O ran ein gwaith ni, rydym yn gweld bod annog grwpiau cymunedol i gymryd rheolaeth o’r
sefyllfa drwy berchnogi tai gwyliau yn helpu i ddatrys y broblem oherwydd byddwn yn
annog pobl i ymweld a’r lleoliad yn hytrach na cheisio prynu ail-gartrefi. Mae busnesau
twristiaeth lleol yn achosi llai o niwed i’n cymunedau ac yn cyfrannu at yr economi leol.
Rydym yn annog partneriaethau a chydweithio rhwng grwpiau cymunedol a busnesau
annibynnol er mwyn cymunedoli y diwydiant a sicrhau bod yr economi leol yn cael budd o
dwristiaeth.

Twristiaeth a'r Iaith Gymraeg yng Ngogledd Orllewin Cymru

Ceir tystiolaeth ynglŷn â’r cysylltiad rhwng tai haf a Seisnigo yn astudiaeth wyddonol
Dylan Phillips a Catrin Thomas (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol
Cymru, Aberystwyth), Effeithiau Twristiaeth ar yr Iaith Gymraeg yng Ngogledd-Orllewin
Cymru, 2001. Dangosodd yr astudiaeth honno’n gwbl ddiamwys fod twristiaeth,
mewnfudiad, a dirywiad y Gymraeg fel iaith gymunedol yn mynd law yn llaw, a bod
“twristiaeth yn ystod yr ugeinfed ganrif wedi gweithredu fel catalydd i Seisnigo llawer o
gymunedau yng nghadarnleoedd y Gymraeg.”

Mae adroddiad diweddar Cyngor Gwynedd, “Rheoli'r defnydd o dai fel cartrefi gwyliau”
(Rhagfyr 2020) yn cadarnhau’r cysylltiad rhwng ail gartrefi: Mewn ardaloedd lle mae cyfran
uchel o gartrefi gwyliau, mae'r ffigwr [siaradwyr Cymraeg] mor isel â 35.5% yn Aberdyfi, lle
mae perchnogaeth cartrefi gwyliau yn 43.31%, a 43.5% yn Abersoch, lle mae cartrefi
gwyliau yn 46.36%. Er bod y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth am boblogaeth y preswylwyr
ac mae'n wir dweud bod, yn debyg i brisiau tai, yr iaith Gymraeg yn dioddef o ganlyniad i
fwy o bobl yn mudo o du allan i Gymru i ardaloedd gwledig, mae patrwm nodedig rhwng
lefelau uchel o berchnogaeth cartrefi gwyliau a'r gallu i siarad Cymraeg.

Rhestr Gyfeirio
https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Documents---Council/Strategies-and-
policies/Housing/local-housing-market-assessment.pdf
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/55164521
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56016337
https://democracy.gwynedd.llyw.cymru/documents/s27926/Appendix%202.pdf
https://www.wales.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd/ResearchProjects/CompletedProjects/
SocialHistoryoftheWelshLanguage/CroesoiGymru.aspx
Rheoli'r defnydd o dai fel cartrefi gwyliau. Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd Ynys
Môn a Gwynedd Cyngor Gwynedd a Chyngor Caerdydd, Rhagfyr 2020, tt. 44-45.
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Cafodd Menter y Plu ei sefydlu yn 2018 er mwyn prynu ac arbed y dafarn leol a’i redeg fel
menter gymunedol. Y nod ar y pryd oedd;

Gwarchod adeilad hanesyddol
Gwarchod hwb cymdeithasol
Cefnogi busnesau lleol
Creu swyddi

Yn rhan o’r broses roedd rhaid casglu barn gyhoeddus, cynnal cyfarfodydd cyhoeddus,
sefydlu pwyllgor gwaith, gwneud yr holl waith papur (templad busnes), codi arian, gwerthu
cyfranddaliadau, gwneud ceisiadau am grantiau a prynu’r dafarn oedd y cam olaf yn y
broses.

Y cam nesaf i Menter y Plu oedd i gymunedoli Capel Cariad, Llanystumdwy fel busnes llety
gwyliau llwyddiannus er budd y gymuned. Mae’r capel mewn lleoliad arbennig - drws nesaf
i Dafarn y Plu, ac fe adeiladwyd yn 1831. Mi roedd y capel yn lety gwyliau preifat pan ddaeth
werth ac fe penderfynwyd bod yr eiddo sydd yn anaddas ar gyfer creu cartref parhaol i
bobl lleol.
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Amcanion y fenter:

Cadw eiddo hansyddol yn nwylo’r

gymuned.

Arbed y capel rhag troi yn ail gartref gan

fusnes allanol heb unrhyw ystyriaeth o’r

gymuned leol.

Datblygu twristiaeth cymunedol; creu

partneriaethau gyda busnesau lleol, creu

swyddi i bobl leol, ail-buddsoddi elw er

budd y gymuned.

Creu pecyn profiad sy’n adlewyrchu’r

diwylliant a’r iaith Gymraeg i ymwelwyr fel

bod twristiaeth yn creu budd i’r gymuned.

Creu ffrwd incwm ychwanegol i wireddu

amcanion y fenter yn y dyfodol.



Pecyn twristiaeth GymunedolPrif Themau o'r Ymgynghori Cymunedol 
Cynhaliwyd 3 cyfarfod cyhoeddus ar lein i drafod y prosiect. Un cyfarfod ym Mlaenau
Ffestiniog, Penygroes a Bethesda. Roedd rhain yn gyfarfodydd arlein oherwydd Covid-19
gyda mynychwyr yn gymysgedd o bobl leol, perchnogion busnesau twristaidd, cynghorwyr a
mentrau cymdethasol. Yn ystod y sesiynau, cafwyd cyflwyniad gan Fenter y Plu ar gynllun
Capel Bach a strwythurwyd sesiwn holi a thrafod gyhoeddus wedyn i drafod y cwestiynau
isod. Mae’r sylwadau yn crynhoi canfyddiadau ar sail mewnbwn y mynychwyr -

Beth yw rôl mentrau cymdeithasol mewn datrys yr argyfwng tai?
Mae mentrau cymdeithasol eisoes yn rheoli eiddo a/neu’n rheoli prosiectau twristiaeth.
Mae’r prosiect hwn yn uno’r arbenigeddau hyn. Mae Dolan yn ymwybodol sut mae
twristiaeth yn elwa ar gyfoeth a harddwch ein hardal a mae hynny’n gynyddol wir yng
nghyswllt stoc tai ein cymunedau sy’n cael eu datblygu’n AirB&B neu’n ailgartrefi. Dyma
realiti cymunedau ar draws Cymru ac ardaloedd eraill ar draws Prydain. Ein bwriad gyda’r
cynllun yma felly yw herio’r sefyllfa yma o’r gwaelod i fyny gan edrych ar fodelau
perchnogaeth gymunedol o dai gwyliau. Mae cyfle i ni ym Mro Ffestiniog, Dyffryn Nantlle a
Dyffryn Ogwen i brynu tai gwyliau a’u rhedeg fel enghreifftiau o arfer da yn nhermau
twristiaeth gymunedol a chadw’r holl elw i’w ailfuddsoddi yn lleol.

Beth sy’n wahanol am fentrau cymdeithasol yn prynu ty gwyliau?
Mae menter gymdeithasol yn gweithio er budd y gymuned ac mi fydd yr elw yn cael ei
fuddsoddi yn ôl i mewn i’r gymuned. Mae mentrau cymdeithasol wedi ymrwymo i gefnogi'r
economi sylfaenol ac mi fydd rhwydwaith o fusnesau, gwasanaethau a phobl leol yn cael
cefnogaeth a swyddi drwy’r prosiect. Yn ogystal, mi fydd menter gymdeithasol yn
trosglwyddo diwylliant ac iaith i ymwelwyr a chynnig profiad ‘go iawn’ o’r ardal. Mae gan y 3
Menter Gymdeithasol sy’n arwain prosiect Dolan brofiad o weithredu prosiectau budd
cymunedol a rheoli eiddo.

Sut fath o eiddo y dylir ei brynu?
Roedd cytundeb clir na ddylai Dolan neu’r 3 menter gymdeithasol o’i fewn brynu eiddo
fyddai’n gartref i deulu lleol a'u troi yn dy gwyliau. Ar sail adborth, canfuwyd mai’r math
canlynol o eiddo fyddai’n addas ar gyfer cynllun o’r math hwn -
i) Tai gwyliau sydd ar y farchnad ac yn barod i’w defnyddio
ii) Tai segur fyddai'n gallu cael eu datblygu fel bwthyn gwyliau cynaliadwy
iii) Tai anaddas i bwrpasau pobl leol.
Yn ddelfrydol bydd Dolan yn perchnogi eiddo sydd yn anaddas i bobl leol i fyw ynddo. Hynny
yw, bythynnod gwyliau sydd yn bodoli yn yr ardal yn barod neu adeiladau segur a allai gael
eu datblygu ar gyfer pwrpasau’r fenter. Yn hytrach na rhywun allanol yn cymryd yr eiddo er
mwyn pwrpasau preifat mi fydd yr eiddo yn aros yn nwylo’r gymuned, ac yn y dyfodol efallai
byddai modd gwerthu'r eiddo ymlaen i brynwyr lleol.
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Oes modd cydweithio gyda busnesau twristiaeth bach lleol?
Yn dilyn y trafodaeth daeth yn amlwg fod busnesau twristiaeth bach lleol yn gweithredu
egwyddorion twristiaeth gymunedol ac economi sylfaenol a bod cyfle i gefnogi’r busnesau
hyn fel rhan o’r prosiect hwn. Roedd cyfleon amlwg yn codi o ran y systemau llogi a chyd-
farchnata. Yn y cyswllt hwn, trafodwyd cyfleoen i greu pecynnau ‘twristiaeth gymunedol’
fyddai’n defnyddio gwasanaethau cwmniau lleol fel rhan o becynnau twristiaeth
gymunedol penodol. 

Oes angen am y prosiect yma ac a yw’n egwyddorol gywir?
Mae 80% o dwristiaeth yng Ngwynedd dan berchnogaeth cwmniau mawr ac mae hyn yn
golygu fod unrhyw elw a budd yn llifo oddi wrth yr ardal leol. Mae’n sicr bod angen
newidiadau llywodraethol a deddfwriaeth i arbed rhag niwed ond nid yw llywodraethau yn
gallu datrys y broblem dros nos. Mae rôl a llwyddiant mentrau cymdeithasol yn ein
cymunedau yn dangos bod potensial a chyfle i arwain ar ddatrys yr argyfwng tai drwy greu
model o sut y dylai twristiaeth edrych, a sut y gallwn drawsnewid y broblem fel ei fod yn
elwa’r gymuned.

Roedd gordwristiaeth hefyd yn thema a drafodwyd yn y 3 sesiwn ymgynghori. Rydym yn
cydnabod fod gordwristiaeth yn broblem a cytunwn fod angen i'r maes gael ei reoleiddio’n
ddigonol. Bydd Dolan yn parhau i gefnogi ymgyrchoedd i reoli’r sector a gwarchod
cymunedau. Serch hynny, mae ymwelwyr yn realiti ac felly credwn fod angen i’r diwydiant
twrisitiaeth fodoli er budd ein cymunedau yn ogystal a’r ymwelwyr. Mae galw enfawr a
chynyddol am lety gwyliau ac felly mae’n well bod rhain mewn dwylo lleol a chymunedol os
ydym am gadw gymaint o’r budd a phosib yn lleol a chadw perchnogaeth leol o'n stoc tai. Er
mwyn sicrhau cefnogaeth gymunedol dylid ond defnyddio adeiladau sy’n anaddas ar gyfer
cartref arferol a dylid defnyddio unrhyw elw er budd y gymuned ac yn ddelfrydol, tuag at
bryniant eiddo cymdeithasol i’w rentu yn lleol. Y pwyslais felly yw i alluogi cymunedau i
brynu tai gwyliau cymunedol drwy fanteisio ar beth sydd yma yn barod. Nid yw’r prosiect
yn bwriadu tynnu cartrefi o’r farchnad.



Rydym yn rhagweld y bydd effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn deillio
o’r prosiect. Yn gyntaf mi fydd mentrau cymdeithasol yn gallu adnabod cyfleoedd o ran
cymunedoli ased (tai gwyliau yn yr achos yma) ac fel canlyniad mi fydd unrhyw fudd yn
cael ei fuddosddi yn ôl yn y gymuned. Mi fydd swyddi yn cael eu creu ar gyfer pobl leol ac
mi fydd rhwydwaith o fusnesau a gwasanaethau yn cael eu cefnogi drwy’r model o
dwristiaeth gymunedol. Mi fydd y gymuned yn teimlo mwy o reolaeth dros y sefyllfa ac yn
gweld twristiaeth fel cyfle yn hytrach na phroblem. Mi fydd yr iaith a’r diwylliant yn
cryfhau gan y bydd gwell dealltwriaeth a chydnabyddiaeth gan ymwelwyr a defnydd
uwch o’r iaith ymysg y darparwyr twristiaeth lleol. Yn yr hir dymor rydym yn rhagweld y
bydd elw’r prosiectau yn gallu cael ei ddefnyddio er mwyn datblygu tai cymdeithasol er
mwyn cymryd cam pellach tuag at greu tai fforddiadwy i bobl lleol. 

Mae hwn yn gam cyntaf er mwyn datrys yr argyfwng tai yn ein cymunedau drwy;

Arbed niwed

Cadw'r stoc tai yn lleol

Budd cymunedol

Datblygu busnesau
gwyliau cymunedol

dan berchnogaeth leol
fydd yn creu gwaith

twristiaeth gymunedol
i bobl leol

Buddsoddi elw

Defnyddio'r elw tuag
at gynllun i brynu ac

adnewyddu tai
cymdeithasol
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Beth yw’r opsiynau ar gyfer creu system logi ar gyfer y tai gwyliau cymunedol? Mi allai grwp
cymunedol sefydlu gwefan ei hun er mwyn gwasanaethu’r system logi ond ar sail
trafodaethau gyda darparwyr eraill, argymhellwn sefydlu partneriaethau gyda busnesau
cynhenid lleol a fyddai yn gallu darparu system yn broffesiynol ar ein rhan. Mi fydd hyn yn
cryfhau'r ymrwymiad i’r economi sylfaenol ac yn annog cydweithio ar draws sectorau a
chymunedau yng Nghymru. Yn amlwg mae platfformau rhyngwladol megis AirB&B ar gael
hefyd gyda mwy o gynulleidfa ac felly potensial i ddenu fwy o ymwelwyr. Mae AirB&B hefyd
yn rhwydd i’w ddefnyddio ac yn galluogi grwp cymunedol i gael un uned i’w berchnogi heb
orfod sefydlu system ar ei gyfer. Er hyn, mae platfformau megis AirB&B yn rhan o’r
peirianwaith sy’n meithrin gor-dwristiaeth unigolyddol ac felly'n gwrthddweud ethos
twristiaeth gymunedol y prosiect. Trwy weithio gyda busnesau cynhenid lleol sydd wedi
sefydlu systemau bwcio profesiynol a llwyddiannus bydd modd galluogi grwpiau cymunedol
i gyrraedd cynulleidfa eang gan gadw’n dryw i’r egwyddorion sylfaenol. Mae Dioni a Y Gorau
o Gymru eisoes yn blatfformau sydd ar gael yn lleol. 

Yn ogystal a pherchnogi’r bythynod, mae’r adnoddau’n cynnig cyfleon arbennig o ran
gwyrdroi’r pwyslais ar farchnata tuag at Loegr yn unig a symud tuag at ddenu ymwelwyr
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol (o Gymru) yn ogystal a chynnig cyfleoedd i newid y naratif
farchnata i ymwelwyr o Loegr a gwledydd eraill. Bydd y bythynod gwyliau cymunedol yn
cael eu marchnata ar sail dysgu am hunaniaeth unigryw ein hardaloedd - yn ieithyddol a
diwylliannol gan ddefnyddio hynny fel arf marchnata.

Staycations
Yn sgil Covid-19, bydd Cymru yn un o brif leoliadau ‘staycations’ Prydain. 'Staycation'
yw gwyliau sydd yn cael ei dreulio adref yn eich gwlad eich hun neu yn gyfagos. Mae’n fwy
fforddiadwy gan bod llai o gostau teithio, gwestai, trafnidiaeth, a chostau bwyta. Mae’n fwy
cost-effeithiol i aros yn agosach at adref a bydd mwy o gyfleoedd gwyliau byr a
phenwythnos. Mae aros yn lleol hefyd yn cyfrannu at yr economi leol gyda mwy o  wario
arian ar fwytai, marchnadoedd a gwasnaethau na fyddech yn defnyddio’n arferol.

Mae cynulleidfa newydd o dwristiaid cynhenid yn ymddangos; pobl sydd yn ymwybodol,
sydd eisiau cefnogi eu economi leol ac sydd yn lleol i raddau ei hunain. Ar ôl profiad Covid-19
mae pobl yn gweld gwerth aros yn lleol ac yn gweld y manteision dros aros am wyliau
mewn lleoliad sydd yn adlewyrchu egwyddorion twristiaeth cymunedol. 

Pecyn twristiaeth GymunedolMarchnata a Gweinyddu
Systemau logio

Twristiaeth cynhenid



Marchnata - enghreifftiau o systemau bwcio

Dioni 

Mae Dioni yn blatfform archebu ar gyfer
bythynod gwyliau yng Nghymru. Mae Dioni
yn fusnes annibynnol wedi ei redeg gan dim
bach, ymroddedig, ymarferol. Mae ganddynt
gyfuniad unigryw o wybodaeth leol a
blynyddoedd o brofiad yn gosod bwythynod
gwyliau Cymreig.

Gorau o Gymru 

Nod asiantaeth bwthyn gwyliau Gorau
Cymru yw i ddarparu gwasanaeth rhagorol

Airbnb

Mae AirB&B yn blatfform rhyngwladol
llwyddiannus ac yn gweithredu marchnad ar-
lein ar gyfer lletya, yn bennaf homestays ar
gyfer rhentu gwyliau, a gweithgareddau
twristiaeth. Mae Airbnb yn creu elw trwy
dderbyn comisiwn o bob archeb ac mae
ganddynt lety mewn dros 100,000 o
ddinasoedd a 220 o wledydd ledled y
byd.  Mae'r cwmni wedi cael ei feirniadu am
duedd rhwng codiadau yn nifer ei rhestrau a
chynnydd ym mhrisiau rhent cyfagos.

Fairbnb

Mae Fairbnb.coop yn blatfform archebu llety
cydweithredol sy'n hyrwyddo ac yn ariannu
mentrau a phrosiectau lleol. Mae
Fairbnb.coop, fel llwyfannau eraill, yn codi
comisiwn am y wasanaeth, ond mae hanner
y comisiwn yn cael ei fuddsoddi er mwyn
ariannu prosiectau cymunedol lleol. Mae
Fairbnb.coop yn rhoi cyfle i westeion gymryd
rhan mewn model twristiaeth mwy teg a
chynaliadwy.

 

Bee+Hive

Mae Bee + hive yn gymdeithas byd-eang o
westai, parciau a bwytai. Mae Bee + Hive yn
ceisio dangos sut y gallai twristiaeth gael
effaith gadarnhaol ar y blaned ac mae’n
blatfform sydd yn cynnig profiadau teithio
cynaliadwy. Mae dull Bee + Hive yn ei osod ar
wahân i gymdeithasau tebyg eraill oherwydd
ei nod yw i helpu a chefnogi aelodau i
ddatblygu a hyrwyddo profiadau twristaidd
sy'n effeithio ac yn ysbrydoli pobl ac wedi
selio ar y syniad o gynaliadwyedd.

sydd o fudd i berchnogion ac ymwelwyr. 
Mae’r asiantaeth yn Gymraeg, wedi ei  leoli yng Nghymru, cyflogi staff o Gymru ac yn cynnig
llety gwyliau gorau Cymru.  Maent yn gwmni dwyieithog a mae pob gwasanaeth ar gael yn
Gymraeg ac yn Saesneg. Y prif neges yw i roi “Croeso Cynnes, Cymreig llawn i Gymru i chi.”



Mae Dolan eisioes wedi sefydlu Rhwydwaith Twristiaeth Dolan i drafod beth yw
‘twristiaeth gymunedol’ – yr egwyddorion craidd a sut i weithredu yn y diwydiant
twristiaeth mewn ffordd sy’n cynnal ein cymunedau ac nid yn eu tanseilio.

Er mwyn cefnogi’r economi sylfaenol o fewn y diwydiant byddai’r bythynod gwyliau
cymunedol yn eistedd o fewn fframwaith farchnata sy’n cynnig profiadau lleol
gwirioneddol i dwristiaid. Mae’r manteision diwylliannol o wneud hyn yn amlwg – yr
adnabyddiaeth a’r dealltwriaeth leol o ran iaith, diwylliant, enwau lleoedd a threftadaeth.
Ond mae hefyd fanteision economaidd wrth annog cydweithio a chyd-farchnata rhwng
darparwyr cymunedol yn y maes.

Yn seiliedig ar yr egwyddorion hyn a phrofiad helaeth mentrau Dolan a busnesau
twristiaeth y dalgylch, rydym yn gweld potensial aruthrol mewn sefydlu pecynnau profiad
i dwristiaid fyddai’n rhoi gwir flas o’n diwylliant a’n cymunedau. Mae enghreiffitau o’r
pecynnau yn yr atodiad. Mae rhai yn seiliedig ar becynnau sy’n bodoli yn barod gan
fudiadau fel Llety Arall yng Nghaernarfon ac ar arfer da o fewn ein cymunedau ni a thu
hwnt.

Ym Mhenygroes, Blaenau Ffestiniog a Bethesda, mae gofod aros cymunedol a bydd y
pecynnau yn cael eu datblygu efo’r bythynod gwyliau mewn golwg ond hefyd mewn
partneriaeth â Pengwern Cymunedol Cyf, Cell B, Caban Gerlan, Byncws y Fic Bethesda,
Byncws Siop Griffiths a Byncws Rhyd Ddu. Byddwn hefyd yn cydweithio efo darparwyr
llety preifat cymunedol.

Mae’r dair ardal hefyd yn meddu ar gynlluniau cludiant cymunedol trydan. Gobeithiwn
dynnu’r cerbydau hyn i mewn i bob un o’r pecynnau gwyliau arfaethedig ond yn arbennig
y pecyn gwyliau cynaladwyedd.

Credwn hefyd fod modd denu math newydd o dwristiaid i’n ardaloedd ar sail y
weledigaeth yma. Bydd y pecynnau yn amrywio ar sail y gynulleidfa darged ond credwn
fod cyfle i roi sesiwn gyflwyno Cynefin a Chymuned fel rhan o’r arlwy ym mhob un
o’r  pecynnau. Mae addysgu a chyfoethogi profiad diwylliannol yr ymwelydd yn
flaenoriaeth.

Pecynnau twristiaeth Gymunedol



Y mae nifer o fodelau ar gyfer codi cyfalaf ar gyfer prynu eiddo i’w osod i ymwelwyr mewn
dull cymunedol.

1. Benthyciad
Morgeisi - Yn gyffredinol y mae canllawiau benthycwyr yn eithaf llym ar gyfer benthyg i
brynnu eiddo i’w osod. Ar gyfartaledd, mae’n rhaid i’r incwm misol o’r eiddo fod yn 130%
o’r ad-daliad misol. Yn ogystal, ni ddarperir morgais /benthyciad heb gael rhwng 20 % a
40% o’r pris prynu fel blaendal.
Mae’r math hyn o ganllawiau benthyg yn ei gwneud hi yn anodd i fenter gymdeithasol
godi’r arian yn enwedig gan fod prisiau eiddo yng ngorllewin Cymru mor uchel, felly rhaid
edrych ar ddatrusiadau mwy creadigol.
Buddsoddi Cymunedol Cymru - Y mae Buddsoddi Cymunedol Cymru yn darparu
grantiau a benthyciadau i fentrau cymdeithasol i brynu eiddo. Maent hefyd yn ystyried
sefydlu cynllun cymunedol i brynu eiddo gwyliau. Yn debyg i fenthycwyr masnachol
preifat mae gan Buddsoddi Cymunedol Cymru hefyd ganllawiau benthyg ond maent yn
medru bod yn fwy hyblyg o ran yr incwm a’r blaendal er bod yn rhaid i’r cynllun busnes a’r
rhagolygon ariannol fod yn hyfyw. Un anfantais yw bod y llog ar y forgais neu fenthyciad
yn gymharol uchel ar 7% ar hyn o bryd. Yn gyffredinol y mae yr arian a ddarperir wedi ei
rannu rhwng grant a benthyciad , y sialens yw cael sefyllfa ble y mae y swm angenrheidiol
i’w fenthyg yn ddigon isel fel bod yr incwm yn ddigonol i dalu’r ad-daliad.

2. Cyfranddaliadau Cymunedol.
Gyda chynllun busnes cadarn gall y fenter godi cyfranddaliadau cymunedol i gyfrannu
tuag at y gost o brynu yr eiddo. Yn gyffredinol y mae y llogau a delir ar gyfranddaliadau
cymunedol yn is na gaiff ei gynnig gan fuddsoddiadau masnachol ac o dan reolaeth y
fenter gymdeithasol. Mae hyn felly yn ffordd rhatach o godi cyfalaf i’r fenter. Mae cynllun
Ynni Ogwen yn un enghraifft o gynllun cyfranddaliadau cymunedol ble telir llog o rhwng
3%-5% yn flynyddol. Mae enghreifftiau llwyddiannus o gynlluniau cyfranddaliadau
cymunedol yn y dalgylch hefyd ar gyfer pryniant tafarndai a gwestai cymunedol. Yn
nodedig, mae Tafarn y Pengwern yn Llanffestiniog a Llety Arall yng Nghaernarfon.

Codi Cyfalaf ar gyfer prynu eiddo gwyliau



3. Cyfuniadau.
O greu pecyn cyllido sydd yn gyfuniad o fenthyciad, grant a chyfranddaliadau cymunedol
y mae y fenter yn dod yn fwy deniadol ac yn fusnes hyfyw. Y mae pob sefyllfa yn wahanol
felly fe fyddai yn rhaid creu proffiliau cyllido unigol ar gyfer pob pryniant ar sail y
mewnbynnau benthyciad, grant a chyfranddaliadau cymunedol.

4. Model arfaethedig.
Y mae Dolan a Buddsoddi Cymunedol Cymru yn trafod sefydlu pecyn ariannu newydd
fyddai’n Gyfuniad o fenthyciad, grant ac o bosibl, cyfranddaliadau cymunedol i brynu DAU
eiddo. Y syniad yw prynu dau eiddo, un ar gyfer ei osod i ymwelwyr a’r llall ar gyfer ei rentu
fel cartref i deulu lleol. O gael y cyfuniad cywir ar gyfer y ddau eiddo gall y rhent o’r “cartref
parhaol” a’r incwm gosod i ymwelwyr fod yn ddigonol i ad dalu yr elfen o fenthyciad.
Y tu allan i ystyriaethau cyllidol fe fyddai model fel hyn cydfynd a syniadaeth greiddiol y
prosiect i gadw cartrefi a chreu budd i’n cymunedau.

Codi Cyfalaf ar gyfer prynu eiddo gwyliau



Gellir crynhoi'r prif ganfyddiadau fel a ganlyn - 

1. CYMUNEDOLI -  Mae cyfle i gymunedoli rhan fechan o'r diwydiant twristiaeth trwy
berchnogi tai gwyliau cymunedol yn ein cymunedau. 

2. GORDWRISTIAETH - Mae cymunedau yn pryderu am sgileffeithiau gor dwristiaeth ond
hefyd yn gweld y cyfleoen i ddatblygu prosiectau twristiaeth dan berchnogaeth leol.

3. CADW STOC TAI -  Dylai unrhyw bryniant eiddo fod yn sensitif i anghenion lleol a ni
ddylid datblygu bwthyn gwyliau os oes galw lleol am y ty hwnnw fel cartref. Yn yr un
modd, dylai unrhyw elw o'r mentro cymunedol hwn gael ei ddefnyddio tuag at bryniant tai
i'w rhentu yn lleol. 

4. TWRISTIAETH GYMUNEDOL - Dylid rheoli a datblygu'r bythynod gwyliau yn gyson ag
egwyddorion datblygu cymunedol a chynaladwyedd gan gymryd pob cyfle i brynu a
defnyddio gwasanaethau gan gwmniau a mentrau twristiaeth lleol. Dylid meithrin
rhwydwaith o fusnesau twristiaeth lleol sy'n atgyfnerthu ei gilydd. 

5. CYFLEON -  Mae cyfleon i gydweithio ar becynnau twristiaeth cynhenid ar sail profiadau
'cymunedol', 'diwylliannol' a 'chynaladwyedd' a dylid arwain y pecynnau hyn trwy
gydweithio agos gyda chwmniau a mentrau lleol. 

Casgliadau



1. Templed Cynllun Busnes a Rhagolygon Ariannol
2. Canllaw Prynu a Gwerthu Bythynod Gwyliau 
3. Pecynnau Twristiaeth Gymunedol 
4. Cwestiynau ac Atebion 

Atodiadau


