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Rhagair oddi wrth y Cyfarwyddwyr Cysgodol 

Sut mae Caernarfon am fanteisio’n economaidd a chymdeithasol  ar ei statws fel y dref 
Gymreiciaf yn y byd?

Dyma fu’r symbyliad i grŵp ohonom ddod at ein gilydd ychydig dros tair mlynedd yn ôl i roi 
cychwyn ar brosiect  i wireddu hynny.  Craidd y prosiect yw denu dysgwyr a phobl sydd eisiau 
gloywi eu Cymraeg i ymweld ac aros yn y dref – heb sôn am ddenu teithwyr o bob rhan o’r byd 
-sydd eisiau dysgu am y dre adaeth go iawn – yr e feddiaeth ieithyddol, forwrol, diwylliannol a 
diwydiannol.

Rhan o’r freuddwyd yw sicrhau fod perchnogaeth gymunedol ar y fenter.  Lansiwyd yr ymgyrch yn
Haf 2014 ac ‘rydym wedi bod yn gweithio’n galed ers hynny i  ateb sawl cwes wn a gododd yn 
sgil y diddordeb addawol – cwes ynau fel pa adeilad sydd dan sylw? Pa ddefnydd? Sut i gyllido’r 
fenter? A fydd y prosiect yn gynaliadwy? Sut i strwythuro’r cwmni?

Ymdrech felly i roi cnawd ar yr esgyrn yw’r cynllun busnes hwn ac a fydd hefyd yn sail y Cynnig 
Ffurfiol am Gyfranddaliadau. Fel pob cynllun busnes mae wedi ei seilio ar nifer o ragdybiaethau –
rhagdybiaethau yr ydym yn tybio sydd ddigon cadarn ac sy’n rhoi sail a ffydd  i ni symud ymlaen i 
chwilio am gefnogaeth i’r fenter.  

Menna Machreth

Ysgrifennydd y Cwmni

Bwrdd Cysgodol

Eirian James
Selwyn Jones
Menna Machreth
Wyn Roberts
Owain Wyn
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Crynodeb Gweithredol

Mae’r prosiect hwn yn adlewyrchu gweledigaeth gymunedol ar gyfer Caernarfon. 

Y nod yw creu canolbwynt ar gyfer gwasanaethau i ddenu a chroesawu ymwelwyr sydd eisiau
cael blas a phrofiad o dref Gymreiciaf Cymru – os nad y Byd – drwy gynnig llety a chyfleusterau
dehongli yng nghanol y dref a fydd â naws hollol Gymraeg.

Y cyfrwng ar gyfer gwireddu’r weledigaeth yw cymdeithas budd cymunedol  i berchnogi a rhedeg
y busnes.  Ers tua dwy flynedd a hanner bu Grŵp Sefydlu yn asesu faint o farchnad sydd ar gyfer
gwasanaeth o’r fath a beth yw’r diddordeb yn lleol a thu hwnt i gefnogi menter o’r fath.  Bellach
mae Llety Arall Cyf. wedi ei gofrestru a’i sefydlu fel cwmni er budd cymunedol.  

Canlyniad hyn yw’r cynllun busnes hwn sy’n egluro sut y bwriedir gwireddu’r fenter i gychwyn.
Ni fydd hyn yn hawdd gan gan fod angen cefnogaeth sylweddol o’r gymuned a thu hwnt i brynu a
gwella’r adeilad sydd dan sylw.  Y mae’r cwmni eisoes wedi denu dros  £40,000 gan fuddsoddwyr
(a  adnabyddir  fel  Sylfaenwyr)   a’r  nôd  yn  ddelfrydol  yw  codi  o  leiaf  £100,000  drwy
gyfranddaliadau ychwanegol  yn y lle  cyntaf  er  mwyn rhoi  sylfaen gadarn i’r  cwmni a datgloi
ffynonellau eraill o gefnogaeth arianol.  

Y mae’r cynllun busnes  hefyd yn rhoi amlinelliad o sut y gwelwn y busnes yn tyfu dros y chwe
mlynedd cyntaf.  Mae’n disgrifio’r lleoliad sydd dan sylw a’r rheswm dros ddewis y lleoliad, y
gwaith sydd angen ei  wneud i  ddarparu’r cyfleusterau priodol,  a’r  gost  a’r  amserlen ar gyfer
cwblhau’r datblygiad.   Mae’n cyflwyno rhagolygon o’r incwm a chostau ar gyfer rhedeg  y fenter.
Mae’r model  wedi ei seilio ar greu  incwm (drwy osod ystafelleodd yn bennaf) gan anelu at
drosiant o gwmpas £100,000 erbyn 2022/23.   Y brif elfennau costau fydd staffio (39%), llôg ac
ad-daliadau benthyciadau (16%) a  thaliadau TAW (16%).   Y mae’r model hefyd yn ddibynnol ar
gyfraniad amser gan wirfoddolwyr i helpu gyda rheoli’r gosododiadau.  Mae hefyd yn disgrifio’r
risgiau sydd ynghlwm wrth y fenter – fel unrhyw fenter.

Ar sail y gwaith ymchwil a’r rhagdybiaethu am y refeniw a ddenir a’r costau a wynebir  mae’r
Bwrdd Cysgodol yn credu fod y busnes yn gynaliadwy o 2022/23 ymlaen.  Yn y pum  mlynedd
gyntaf  bydd  angen  datblygu’r  fenter   gam  wrth  gam  er  mwyn  cyrraedd  sefyllfa  o  fod  yn
gynaliadwy o 2022/23 ymlaen.  Ar sail ein rhagdybiaethau a’n rhagolygon rhagwelir y bydd y
fenter yn dechrau gwneud syrffed gweithredol o 2018/19 ymlaen a cy bydd y  cwmni yn gwneud
syrffed digonol i dalu llogau  i gyfranddalwyr  yn ogystal â chronfeydd  benthyca.
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1. Disgrifiad o’r Busnes

Y Cefndir 

Pwy sydd y tu ôl i’r fenter a pham? 

1. Mae Caernarfon yn cael ei gydnabod fel y ganolfan drefol fwyaf â’r mwyafrif helaeth o’r 
boblogaeth yn siarad yr iaith Gymraeg yn y byd. Mae dros 90% o’r boblogaeth oed 3 a 
throsodd yn medru siarad neu ddeall  Cymraeg.  O ganlyniad mae ganddi statws eiconig fel 
lleoliad lle gellir clywed y Gymraeg ar ei strydoedd, wrth ddefnyddio gwasanaethau ac wrth 
gymdeithasu. Clywyd degau o ieithoedd ar strydoedd Caernarfon ers canrifoedd, o adeiladu’r
castell yn y 13eg ganrif, i’r ieithoedd a siaradai’r morwyr a ddeuai i Gaernarfon oherwydd y 
porthladd hyd at y twris aid sy’n dal i grwydro i Gaernarfon hyd heddiw.  

2. Fodd bynnag, nid yw Cymreictod y Dref bob tro wedi cael yr haeddiant briodol wrth  ystyried
sut i ddenu gweithgaredd economaidd ychwanegol – a thwris aeth yn benodol – i adfywio 
Caernarfon.  Er fod hyn yn dechrau newid yn raddol  Credir  fod llawer mwy y gellir ei wneud 
er mwyn denu pobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt i brofi iaith a diwylliant Gymraeg y dref.  
O dan arweiniad Menna Machreth sylweddolwyd fod angen mynd i’rafael o ddifrif gyda’r  
potensial hwn drwy ddatblygu adnodd o fewn y dref a fyddai’n ffocws I farchnata iaith a 
diwylliant y bobl i weddill Cymru a thu hwnt. 

3. Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus I drafod y syniad yn ystod Gŵyl Arall 2014 ac yn sgil 
cefnogaeth frwd I’r syniad aed a  i ddechrau cynllunio’r prosiect.  Yn ddelfryndol roeddwn yn
chwilio am leoliad yng nghanol y dref a fyddai’n cynnig mynediad hawdd oddi ar y stryd a 
digon o le i gynnal gweithgareddau a lletyi ymwelwyr.  Adnabwyd sawl adeilad posibl o fewn 
canol y dref ond yr oedd un yn arbennig yn cael ei ffafrio.  Er fod yr adeilad dan sylw wedi 
bod yn wag ers sawl blwyddyn bellach bu’r broses o negodi a chytuno ar bris prynu gyda’r 
perchnogion yn hirwyntog.  Heb y sicrwydd o adeilad pwrpasol yn ei le nid oedd modd 
symud ymlaen i gynllunio’r prosiect o ddifrif. Ni lwyddwyd I gael cytuneb amodol ar y 
gwerthiant hyd Hydref 2016.  Sicrhawyd caniatâd cynllunio ar gyfer newid defnydd yr adeilad
gwag o glwb ffitrwydd i siop, ystafell gyfarfod ac wyth ystafell wely ym mis Ionawr 2017. 

4. Mae’r enw unigryw ‘Llety Arall’ yn dod o’r awydd gan y criw i wneud rhywbeth annibynnol ac
amgen, gan efelychu’r ysbryd sydd y tu ôl i’r ŵyl lwyddiannus, Gŵyl Arall, sef yr ŵyl flynyddol
a gynhelir yng Nghaernarfon  sydd yn cynnig golwg wahanol ar gelf a llenyddiaeth Cymru.  Fe
fydd ‘Llety Arall’ yn rhiniog drws i ymwelwyr sydd am weld a phrofi’r Caernarfon go iawn!’

5. Y bwriad  yw cwblhau pryniant 9 Stryd y Plas  yn Haf 2017 ac ymgymeryd â gwaith 
cychwynnol i  addasu rhannau o’r llawr daear a thair ystafell wely ar y llawr cyntaf ar gyfer 
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agor yn y Gwanwyn 2018.  Bydd ail a thrydydd cymal i gwblhau’r llawr daear ac addasu’r ail 
lawr yn dilyn yng ngaeaf 2018/19. 

Y Weledigaeth

6. Erbyn 2022 y nod yw creu canolbwynt cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau a fydd yn denu a 
chroesawu ymwelwyr sydd eisiau cael blas a phrofiad o dref Gymreiciaf Cymru drwy gynnig 
llety a chanolfan  i wasanaethau dehongli yng nghanol y dref a fydd â naws hollol Gymraeg a 
Chymreig.

Crynodeb Busnes

7. Y mae’r achos busnes wedi ei seilio ar ddarparu a gosod 20 gofod gwely drwy’r flwyddyn.  Ar 
sail nifer o ragdybiaethau gofalus, byddwn yn anelu at werthu tua 2,200 o nosweithiau aros  
erbyn 2021.  Bydd y gwerthiannau hyn wedi eu rhannu rhwng grwpiau, teuluoedd ac 
unigolion sydd â’u prif reswm yw gloywi eu hiaith (40%) ac ymwelwyr eraill (60%) sydd wedi 
eu denu i Gaernarfon am y diwylliant a’r dre adaeth.   Rhagwelwn y bydd oddeutu 24% o’r 
nosweithiau ar i grwpiau , 39% i deuluoedd a 37% i gyplau ac unigolion.   Erbyn diwedd 
2022/23 rhagwelir y bydd incwm gros o £85,000 neu 84% o’r incwm o’r ffynhonnell hon.   
Bydd incwm ychwanegol  ar gael wrth osod y  siop (11%) a’r ystafell gyfarfod (5%) ar y llawr 
daear.  

8. Rhyngddynt anelir at werthiant gros o tua £40,000 erbyn diwedd 2018/19 a thua £100,000 
erbyn diwedd 2022/23.  

9. Cyflogir Rheolydd i orcuhwylio’r gwaith o redeg y fenter o ddydd i ddydd.  Bydd y 
dyletswyddau yn cynnwys prosesu  archebion, croesawu a chofrestru gwesteion a threfnu i 
lanhau a chynnal yr adeilad.  Gan y bydd y llety yn cynnig steil weddol syml o ystafelloedd 
cysgu ac yn rhoi anogaeth i’r gwesteion fwyta allan ni ragwelir y bydd angen goruchwyliaeth 
noswyl a chynnar yn y bore. Bydd ef neu hi yn derbyn cymorth oddi wrth m o wirfoddolwyr 
a gwasanaeth cefnogol oddi wrth Palas Print a Phenpal yn rhif 10 cyfagos.  Cyflogir 
glanhawyr i baratoi’r ystafelloedd.  Rhagwelir y bydd y costau gweithredol o redeg y busnes 
ar y lefel a ragwelir o 2019 ymlaen  yn caniatáu syrffed gweithredol gyda chyfradd y syrffed 
hwnnw yn amrywio ar gyfartaledd rhwng 27% a 37% gyda chyfartaledd o 31%. 

10. Yn ogystal ag ad-dalu cyfalaf a llogau ar fenthyciadau eraill yn flynyddol, bydd hyn yn 
galluogi’r busnes i ystyried dechrau talu llog i fuddsoddwyr preifat o 2020/21 ymlaen. 

Strwythur Gyfreithiol

11. Cymdeithas Budd Cymunedol  a gofrestrwyd dan Ddeddf Budd Cydweithredol a Chymuned 
2014 fydd yn rheoli’r busnes (gweler y cyfansoddiad yn Atodiad 1).  Dewiswyd y strwythur hwn
gan ei fod yn adlewyrchu dyheadau a gweledigaeth y grŵp  sef gwerthoedd o berchnogaeth 
gymunedol a rheolaeth leol wrth sefydlu a datblygu busnes cynaliadwy.
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Crynodeb Ariannol

12. Mae Tabl 1 isod yn crynhoi rhychwant o bosibiliadau o sut i symud ymlaen gyda’r prosiect.

TABL1 CRYNHOAD O’R PROSIECT

COSTAU SEFYLDU

Gofynion Cost(£) Cost(£)
Cam 1 Pryniant a Gwelliannau Gwedd 1 277,281 277,281
Gwedd 2 a 3 (2018)   174,416 174,416

Offer a Dodrefn 20,632 20,632
Ffioedd Proffesiynol 11,800 11,800
Cyfalaf Gweithredu 8,500 8,500
CYFANSWM 492,629 492,629

I’W GYLLIDO DRWY
Ffynhonnell Isafswm Uchafswm
Cyfranddaliadau 80,000 125,000
Cronfeydd y Gymdeithas 40,000 60,000
Benthyciadau Preifat 15,000 15,000
Morgais 20 mlynedd 160,000 140,000
Benthyciad 5 mlynedd 70,000 25,000
Grant Cronfa Datblygu Gwledig 128,000 128,000
CYFANSWM 493,000 493,000

13. Mae’r Tabl cyntaf  yn dangos yr amcangyfrifon a ddarparwyd gan ein cynghorwyr proffesiynol
o’r gost debygol ar gyfer y Prosiect (£492,629 (heb TAW).

14. Mae’r ail Dabl yn rhoi ein barn ar y paramedrau ariannol sy’n berthnasol ar gyfer gwireddu y
Prosiect. Mae’n dangos y senarios sy’n bosibl yn ddibynnol ar faint a gesglir gan yr cynnig
cyfranddaliadau a’r isafswm sydd ei angen i’r prosiect fod yn hyfyw.  

15. Yn unol â chynnwys y Cynllun Busnes hwn ein  nôd cyntaf yn ystod gweddill 2017/18 yw codi 
o leiaf £140,000 tuag at brynu ac addasu rhan gyntaf o’r adeilad. Y mae’r ymgyrch anffurfiol  
erbyn diwedd Mawrth 2017  wedi denu ychydig dros £40,000 gydag oddeutu £10,000 wedi 
codi ers hynny.    Y nod yw casglu £80 - 100,000 drwy’r Cynnig Cyfranddaliadau  i gwblhau’r 
gwelliannau ac i’w ddefnyddio fel cyllid gweithredol. 

16. Mae’r Cynllun Busnes wedi ei seilio ar wireddu’r isafswm buddsoddiad cyfrannau o 
£140,000.  Fodd bynnag, po fwyaf ybydd modd inni gynhyrchu cyfalaf drwy gyhoeddi 
cyfrannau, yna po leiaf y bydd angen i ni sicrhau cyfalaf drwy benthyciadau mwy costus. 
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17. Yr isafswm i’w godi drwy’r Cynnig hwn yw £80,000.  Dyma’r isafswm sydd ei angen yn ein 
barn ni i’r cynnig fod yn hyfyw’n ariannol.  Pe na lwyddir i godi’r swm yna bydd y Bwrdd 
Cyfarwyddwyr Cysgodol yn ail-asesu’r sefyllfa ond y mae’n annhebyg y byddai’r Prosiect 
cyfan yn cael ei gyflawni yn ei ffurf bresennol.  Os byddai’r Bwrdd Cysgodol yn penderfynu 
fod y risg gweddilliol yn ormod a bod yn rhaid rhoi’r gorau i’r prosiect, bydd camau yn cael 
eu cymryd wedyn i ad-dalu buddsoddiadau (yn ddarostyngedig i ffi gweinyddu) a wnaed cyn 
ac yn ystod y Cynnig Cyfranddalaidau.

18. Â bwrw y bydd y ffynonellau cyllid eraill yn eu lle bydd cyrraedd yr isafswm targedau o ran 
cyfranddaliadau(£80,000)  a benthyciadau preifat (£15,000) yn caniatau’r cwmni  i brynu’r 
adeilad a gwneud addasiadau Rhan 1  ac mewn theori yn rhoi digon o gyfalaf wrth gefn i 
gefnogi ein gweithrediadau.  Fodd bynnag byddai hyn yn rhoi risg uwch pe na bai’r 
rhagoygon llif incwm yn unol â’r Cynllun Busnes a byddai rhaid i’r Bwrdd  wedyn benderfynu 
nail ai  addasu’r cynlluniau gwreiddiol (e.e. drwy ohirio addasu rhan uchaf o’r adeilad), neu 
geisio codi rhagor o gyllid o ffynonellau eraill.  Bydd ystyriaethau yn cynnwys parodrwydd y 
cyllidwyr  presennol i gytuno  i hyn, effaith y newidiadau  ar yr achos busnes  ac amodau a 
thelerau y ffynonellau neillog o gyllid. O dan y senario hwn mae ein model yn rhagweld y 
bydd y prosiect yn dal yn hyfyw ond bydd rhagor o bwysau i wneud syrffed gweithredol a 
bydd risg mwy i’r buddsoddwyr.  Mae’n debygol y bydd cyfyngiadau ar y gallu i didynnu 
buddsoddiadau hefyd.

19. Uchafswm targed y Cynnig Cyfrannau hyn yw £125,000. Ni allwn dderbyn ceisiadau am 
gyfrannau unwaith y cyrrhaeddir yr uchafswm a bydd y Cynnig Cyfrrannau yn cau ar y pwynt 
hwn.  Â bwrw y bydd y ffynonellau cyllid eraill yn eu lle bydd cyrraedd yr uchsafswm 
targedau o ran cyfranddaliadau (£125,000)  a benthyciadau preifat  (£15,000)  yn galluogi’r 
cwmni  naill ai lleihau lefel y morgais/benthyciadau neu i fuddsoddi mewn capasi  
gweithredol y dyfodol ynghynt (e.e. staff cefnogol ychwanegol).  Bydd hyn yn ei dro  yn 
arwain at sicrhau y gellir cry au cynaliadwyedd ariannol y cwmni.  Mae’n bosibl hefyd y 
bydd  hyn yn galluogi’r Bwrdd  i lacio rhywfaint  ar y ganran o’r cyfranddaliadau y gellir ei 
didynnu yn flynyddol.

20. Sail y cynnig yw  gofyn i bersonau  ymrwymo i brynu gwerth o leiaf £250 o gyfranddaliadau 
(mae gwerth cyfran mewn enw yn £1) hyd at uchfaswm o £15,000. Nid dim ond trwy arian y 
gellir cyfrannu chwaith – gellir cyfrannu llafur neu sgiliau a fydd yn gyfwerth â’r isafswm 
cyfranddaliadau o £250.   Er mwyn rhoi cychwyn cadarn i’r fenter dros y cyfnod datblygu ni 
thelir llog ar y cyfrannau hyd o leiaf y bedwaredd flwyddyn, er y bydd y cyfrannau yn ennill 
llôg drosy dair mlynedd cyntaf o fasnachu.

21. O ran cyfrannau y mae categorïau penodol o aelodaeth trwy ddeiliadaeth cyfranddaliadau, o
fewn y strwythur:

• Aelod Sylfaenu – yr aelodau hynny sydd wedi buddsoddi ac ymuno cyn Ebrill 6 2017;

5



• Aelod Unigol – Isafswm cyfranddaliad o £250. Gall unigolion fuddsoddi mwy trwy brynu 
mwy o gyfranddaliadau  (hyd at £15,000) ond un bleidlais sydd i bob aelod.

• Aelodaeth Grŵp - £250 – gall  nifer o unigolion ddod at ei gilydd i brynu aelodaeth grŵp; 
un bleidlais sydd i’r grŵp.

• Aelodaeth Grwpiau/Mentrau Gwirfoddol neu Gymunedol -  isafswm cyfranddaliad o £250
– un bleidlais i bob grŵp/menter.

• Aelodaeth Busnes – isafswm cyfranddaliad o £500 (hyd at £50,000) – un bleidlais i bob 
busnes.

22.
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2. Y Farchnad a‘r Strategaeth i Sicrhau Llwyddiant

23. Nod Llety Arall yw dod yn gyrchfan i’r bobl hynny sydd eisiau croeso a llety cyfleus, 
cyfforddus a rhesymol i flasu iaith, diwylliant a thre adaeth ac atyniadau eraill Caernarfon 
a’r cylch.  Yr ydym yn rhagweld fod marchnad sy’n datblygu ond sydd heb ei diwallu ar hyn o 
bryd ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg (o rannau eraill o Gymru’n bennaf) sydd eisiau 
siarad, clywed neu  ymarfer eu Cymraeg mewn cymuned lle’r Gymraeg yw prif gyfrwng 
cymdeithasol a busnes y gymuned.   Mae dros  85% o bobl Caernarfon  yn siarad Cymraeg a 
chyfran gynyddol o fusnesau a chyrff cyhoeddus lle’r Gymraeg yw’r prif gyfrwng cyfathrebu.

24. Y prif farchnadoedd  yr anelir atynt yw:

• siaradwyr lled rhugl a dysgwyr sydd angen atgyfnerthu eu sgiliau iaith drwy ymarfer yn 
gymdeithasol;

• eraill (yn bennaf ond nid yn gyfyngedig ) sydd eisiau profi iaith, diwylliant a thre adaeth 
Caernarfon a’r cylch;

25. Yn ôl Cyfrifiad 2011 mae’r ganran o boblogaeth Cymru oed 3 a throsodd sy’n medru siarad 
Cymraeg yn 19.8%. (gweler Ffigur 1)  Fodd bynnag, fel y gwelir o’r map isod mae’r canran 
sy’n gallu gwneud hynny yn amrywio’n sylweddol ar draws Cymru.  Yr hyn sy’n drawiadaol 
yw – ag eithrio Llangefni – mae’r cymunedau lle mae dros 80% o’r boblogaeth yn siarad 
Cymraeg oll yng Nghaernarfon a’r cyffiniau.  Mae’r Gymraeg i’w chlywed a’i gweld yn gryf yn 
y dref.
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FFIGUR 1 CANRAN POBLOGAETH CYMRU 3 A THROSODD SY’N SIARAD CYMRAEG (FESUL 
ARDAL CYNNYRCH HAEN ISAF 

26. Yr ydym yn credu y gall Llety Arall Cyf. chwarae rhan bwysig i hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith 
gymdeithasol ar draws Cymru.  

27. Uchelgais Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o siaradwyr y Gymraeg erbyn 2050.  Mae’r 
strategaeth ddra  yn cynnwys y datganiad canlynol: 

“Rydym am weld cynnydd yn nifer y bobl sy’n gallu siarad yr iaith, ac sy’n ei defnyddio. Ein 
chwe nod yw:

• annog a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg o fewn teuluoedd;
• cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a  phobl ifanc a 

chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith;
• cry au safle’r Gymraeg o fewn y gymuned;
• cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle;
• cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion;

• cry au’r seilwaith ar gyfer yr iaith, gan gynnwys technoleg digidol.”1

28. Ein nod yw cyfrannu at adfywiad economaidd a diwylliannol Cymru drwy gry au’r Gymraeg 
o fewn y gymuned a’r economi.  

29. Mae Tabl 2 yn dangos y niferoedd a chofrestriadau Cymraeg i Oedolion yn 2014. Mae’r Tabl 
yn dangos fod oddeutu 15,000 yn cofrestru fel dysgwyr yn flynyddol gyda 65% o’r rheini 

1 Llywodraeth Cymru (2016) Strategaeth Iaith Byw iaith Fyw 2017 – 2022 (Papur Ymgynghorol)
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mewn sefydliadau tu allan i Ogledd Cymru.  Yn ogstal bydd nifer o’r 5,000 sydd wedi eu 
cofrestru gyda Phrifysgol Bangor yn dod o Ogledd ddwyrain Cymru. Yn ôl ffigyrau Cymraeg i 
Oedolion mae 1,700 ar gyfartaledd o oedolion yn sefyll arholiad yn y Gymraeg bob blwyddyn
gyda 750 o rheini wedi camu ymlaen o’r lefel mynediad i lefelau uwch.  Mae 25,000 o 
ddisgyblion yn sefyll arholiad TGAU Cymraeg ail iaith bob blwyddyn yng Nghymru.  Mae hyn 
i’w gymharu â 5,000 sy’n sefyll yr arholiad fel iaith gyntaf. 

TABL 2 Dysgwyr Cymraeg i Oedolion 

Ffynhonell: Llywodraeth Cymru (Mai 2016) Dysgwyr Cymraeg i Oedolion

30. Mae cyrsiau Cymraeg i Oedolion yn cael eu rhedeg ar lefel rhanbarthol gyda chanolfannau yn
cwmpasu’r canlynol:

• Caerdydd a’r Fro;

• Abertawe;
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• Morgannwg Ganol;

• Gwent

31. Mae cyrsiau wedi eu strwythuro fel a ganlyn:

• Blasu;

• Mynediad

• Sylfaen

• Canolradd

• Uwch

32. Mae cyrsiau hefyd yn cael eu trefnu i’r sawl sydd eisiau gloywi eu hiaith.

33. Mae hyd cyrsiau yn amrywio o ddiwrnod yr wythnos, penwythnosau, ac yna cyrsiau mwy 
dwys o wythnos i bedair wythnos.

34. Rhagwelir cyfle i dargedu trefnwyr cyrsiau sy’n chwilio i ategu profiadau eu myfyrwyr drwy 
gynnys cyfle iddynt ymweld â chymuned Gymraeg ac ymarfer eu sgiliau iaith.

35. O fewn cyd-destun y farchnad hon nid ydym yn meddwl fod anelu at ddenu’r niferoedd a 
ddangosir yn Nhabl 3 isod yn afresymol:

TABL 3: PROFFIL LLETYWYR

Categori Cyfansoddiad 2018 2019 2020 2021

G U G U G U G U

Grwpiau o 
ddysgwyr

8 dysgwr +  1 
wtor

9 162 15 270 21 362 28 504

Teluoedd Gloywi 
Iaith

2 oedolyn+ 2 
blentyn

9 72 15 120 20 160 27 216 

Dysgwyr 
Unigol/Cyplau

1 oedolyn/ 2 
oedolyn

24 48 40 80 53 106 67 134

Cyfanswm Nifer 
yr Archebion

328 42 70 94 122

Cyfanswm Nifer y 
Gosodiadau 

1,235

Cyfanswm Nifer y 
Nosweithiau

2,116
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 G – Nifer y grwpiau U – Nifer yr Uigolion 

Marchnadoedd Eraill

36. Mae Llety Arall yn anelu at fod yn gartref a chanolbwynt  i dair ffynhonell ffrwd incwm

• Llety dros nos;

• Siop fwyd/bwyty;

• Man cyfarfod.

Llety dros nos

37. Mae Adroddiad Tueddiadau Terfynol STEAM 20014 – 15 yn rhoi rhai ystadegau i ni am y Sir.  
Fe groeaswodd Gwynedd 6,879,000 o ymwelwyr yn 2015 gyda 2,579,000 o’r rhain yn aros 
mewn llety heb wasanaeth.  Mae’r elfen hon o’r sector llety yn tyfu ar draul y sector llety â 
gwasanaeth.  Mae Ffigur 3 yn dangos y tueddiadau dros y deuddeng mlynedd diwethaf.

FIFUR 3 NEWIDIADAU MEWN NIFEROEDD LLETY HEB WASANAETH A GYDA GWASANAETH 
2004 - 205
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38. Caernarfon yw un o gyrchfannau mwyaf poblogaidd Cymru. Mae Castell Caernarfon yn un o 
Safleoedd Tre adaeth y  Byd ac fe groesawodd 195,000 ymwelydd yn 2015 – cynnydd o 11% 
dros ffigyrau 2014 (a disgwylir cynnydd pellach yn 2016).  Yn ogystal mae 85,000 yn teithio ar
Reilffordd Ucheldir Cymru gyda 75% o’r rhain yn debygol o gychwyn eu taith o Gaernarfon.  
Mae’r Ganolfan Groeso yn y Dref yn rhoi cymorth ar gyfartaledd tua 50,000 person y 
flwyddyn.

39. Mae ychydig o dan 4,000 o ofod gwelyau yng nghylch Caernarfon.  Mae hyn yn cynrychioli 
ychydig dros 2% o ofod gwely’r sir gyfan.  Caernarfon yw’r pumed mwyaf o ran cyfanswm y 
llety ymwelwyr yn y Sir.  Fodd bynnag, mae 842 o’r rhain yn y sector â gwasanaeth sef 
ychydig mwy nag 1 o bob pum gwely yn y sector hon.  Y dref hon sydd â’r nifer mwyaf  o lety 
â gwasanaeth o’r cyrchfannau o fewn y  Sir.

40. Nid oes arolygon diweddar wedi eu gwneud i asesu faint o ymwelwyr dyddiol sydd yng 
Nghaernarfon ar frig y tymor.  Mae’r Cynllun Cyrchfan Gwynedd yn dyfynnu ystadegau sy’n 
awgrymu fod poblogaeth Gwynedd fwy neu lai yn dyblu ar frig y tymor i tua 240,000 (yn 
cynnwys tua 10% o ymwelwyr dydd a 90% o ymwelwyr sy’n aros mewn llety o fewn y Sir.   

41. Wrth addasu’r proffil i sefyllfa Caernarfon, gan ystyried fod bron i 3,000 o ofod gwelyau 
mewn safleoedd carafanio a gwersylla ar gyrion neu du allan i’r dref a bod y lleoedd parcio ar
ac oddi ar y stryd dros 1,250 gofod mae’r nifer o ymwelwyr dyddiol ar ddiwrnod brig ym mis 
Awst yn debygol o fod rhywle rhwng  5,000 a 6,000 – tua dau draean o boblogaeth y dref.

Sectorau Marchnadoedd Penodol

42. Mae modd disgrfio Llety Arall fel llety croes rhwng tŷ gwestai neu wely a brecwast 
(ystafelloedd dwbl/efaill) ond fod ganddo hefyd ystafelloedd bync debyg i hostel.
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43. Mae ystadegau diweddaraf yn awgrymu fod llety o’r fath yn tyfu.  Mae Arolwg Deiliadaeth 
Llety Ymwelwyr  Cmru (Ebrill 2016 – Mawrth 2017)2yn crynhoi darpar berfformiad y sectorau
perthnasol fel a ganlyn O fewn y farchnad gyffredinol y mae sawl marchnad benodol iawn 
gan Llety Arall:

• “Mae’r deiladaeth tai gwestai/gwely a brecwast dros y 12 mis yn diweddu Mawrth 
2017 ar 40%, cynnydd o 2% dros yr un cyfnod yn 2016;

• Mae deiladaeth gwelyau hostelau am y 12 mis yn diweddu Mawrth 2017 wedi codi 
2% i 51%, o’i gymharu â’r cyfraddau deiliadaeth ar gyfer yr un cyfnod yn 2016.

44. Mae’r adroddiad hefyd yn awgrymu fod perfformiad y sector hostelau yng Ngogledd 
Cymru hyd yn oed yn well ar 52%. 

45. Mae Ffigur 4 drosodd yn atgynhyrchu ffigur o ystadegau Twrisitaeth Prydain fawr sy’n 
dangos gwariant llety ar gyfartaledd a hyd yr arhosiad ar gyfer twris aeth cartref.

46. Mae hyn yn awgrymu mai cyfartaledd hyd yr arhosiad mewn hostel yw pum diwrnod ond 
fod gwariant y noson ar gyfartaledd yn gymharol isel.  Fodd bynnag, mae hyd cfartalog yr 
arhosiad mewn Tai Gwestai/ Gwely a Brecwast yn is ar dri diwrnod ond fod gwariant 
cyfartalog yn gymharol uwch ar tua £34 y noson.

2 Llywodraeth Cymru  (Mai, 2017) Arolwg Deiliadaeth Llety Ymwelwyr (Ebrill 2016 – Mawrth 2017)
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FFIGUR 4 GWARIANT CYFARTALOG AR LETY YN ÔL HYD YR ARHOSIAD (PRYDAIN FAWR)

Ffynhonnell: wedi ei atgynhyrchu o  Lichflelds (2017) Rural Estates: Economic Benefits of Rural Tourism

47. O fewn nodweddion cyffredinol y farchnad mae sawl nodwedd arall sy;n cynyddu 
deniadolrwydd marchandoedd Llety Arall: 

• Y mae’r ymwelwyr cyffredin sydd yn cael eu denu gan y Castell yn farchnad sylweddol ac 
fe fydd canran ohonynt yn chwilio am le aros a fydd yn gydnaws â’r hyn y mae Llety Arall 
yn ei gynnig;

• Denir ymwelwyr sydd â diddoreb mewn hanes i’r dref gan sawl elfen o bwys i ymweld â 
nhw. Yn ogystal â’r castell y mae olion gwersyll Rhufeinig Segon wm;

• Saif y dref ar lwybr y pererinion Cristnogol cynnar a oedd ar eu ffordd i Ynys Enlli. Yn yr 
oes a fu yr oedd tair taith i Enlli gyfystyr ac un i Rufain ac fe fyddai cannoedd o bobl yn 
ymgymryd â’r teithiau yn flynyddol gan aros mewn eglwysi a mannau penodol ar y daith, 
gan gynnwys Caernarfon a oedd hanner ffordd rhwng Cadeirlan Bangor ac eglwys 
fawreddog Clynnog Fawr. Y mae’r diddordeb yn y pererinion yn parhau gyda’r Eglwys yng 
Nghymru yn hyrwyddo hanes pwysig drwy eu buddsoddiad yn Eglwys Clynnog Fawr ac 
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maent yn gefnogol iawn i’r prosiect hwn fel man aros ynghanol y gymuned i bererinion 
cyfoes;

• Mae Caernarfon yn gorwedd ar Lwybr Arfordir Cymru.  Er nad oes ystadegau penodol ar 
gyfer y defnydd o’r llwybr yng Nghaernarfon mae ystadegau Adroddiad Effaith 
Economaidd Cyfoeth Naturiol Cymru yn awgrymu fod 40 miliwn ymwelydd wedi 
defnydiio’rllwybr ar draws Cymru.

48. Dengys ystadegau niferoedd ymwelwyr i Wynedd (STEAM 2015) fod 17.3 miliwn  o 
nosweithiau aros (ymwelydd x nosweithiau) wedi eu cofnodi  gydag ymwelydd yn aros am
5 noson ar gyfartaledd. Gan fod 33% o’r gwelyau yn Arfob gellir amcanu felly fod hyd at 
5.9 miliwn  o nosweithiau aros yn Arfon.

49. Gan ystyried y ddarpariaeth sydd yn Llety Arall, a’r ddeiladaeth (occupancy) ar gyfartaledd
o 43% golygai hyn fod targed potensial o 20,800 noson ymwelydd gan Llety Arall neu 8.7%
o’r ddarpariaeth gyfan.

50. Yn ogystal, yn ôl yr un ddogfen y mae mwy o nosweithiau aros yng Ngwynedd nac un o 
awdurdodau lleol erall Cymru, ac yn ogystal mwy o wariant y pen gan ymwelwyr sydd yn 
aros hefyd.

51. Y mae’r ffeithiau yn yn argoeli yn dda ar gyfer y busnes, o fewn y fachnad bresennol, ac yn
galonogol iawn o ystyried mai’r bwriad yw creu marchnad newydd i’r llety sef ymwelwyr 
sydd am gael profiad ieithyddol “Gymraeg”.

Siop

52. Y mae llawr daear presennol yr adeilad wedi cael defnydd yn ddiweddar fel siop ddillad ac
offer awyr agored, siop ddillad disgownt a chlwb ffitrwydd.  Bu’r adeilad yn wag ers dros 
dwy flynedd.

53. Yn ein tyb ni nid yw’r llawr daear yn ddeniadol i fusnes fel mae’n sefyll oherwydd bod 
arwynebedd y llawr yn ormod i gynnal busnes cynaliadwy a’r diffyg mynediad addas i 
gerbydau dosbarthu’r siopau cadwyn.  

54. Y mae ein cynllun busnes felly wedi ei seilio ar rannu’r defnydd o’r llawr daear fel a 
ganlyn:

• Tu blaen (arwynebedd  55m2 )   - Siop Fwyd/Lluniaeth/arall;
• Canol (arwynebedd  100m2) – ystafell aml-bwrpas; (gweithgareddau/cyfarfodydd)
• Cefn (arwynebedd 24m2)– ystafell llety pob gallu wedi ei addasu i gymryd person mewn 

cadair olwyn.

Y farchnad ar gyfer Siop Fwyd/Lluniaeth/Cynnyrch lleol
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55. Mae diddordeb uchel am ofod addas ei faint ar Stryd y Plas. Rydym wedi adnabod bwlch 
posibl yn y farchnad  ar gyfer siop fwyd “Delicatessen”.  Ar hyn o bryd mae gan 
Gaernarfon un siop ar y Maes sy’n arbenigo ar fwydydd iach.  Fodd bynnag, ni fyddwn yn 
cyfyngu ar yr opsiynau ond defnyddio’r prif faen prawf swef ei fod yn cydfynd gydag ethos
gweithgareddau eraill yn yr adeilad.

Ystafell Aml Bwrpas (Gweithgareddau/Cyfarfodydd)

56. Y nod yw creu hwb ar gyfer gweithgareddau diwylliannol, celfyddydol a thre adol.  Yn y 
cynllun busnes yr ydym wedi rhagdybio y bydd y farchnad yn cael ei rannu rhwng y rhai 
sydd eisiau ei logi am hyd at hanner diwrnod a’r rhai sydd eisiau llogi am gyfnod hwy. 
Erbyn 2022 yr ydym yn rhagweld y bydd cyfanswm o tua 60 gosodiad y flwyddyn gyda tua
70% o’r rhain am gyfnod llai na 4 awr.  Bydd hyn yn cynhyrchu incwm gross o tua £3,450.  
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3. Y Gystadleuaeth

57. Fel cyrchfan ymwelwyr amlwg y mae nifer fawr o fannau aros yng Nghaernarfon a hynny 
ar draws yr holl ystod  o ddarparwyr. Un pegwn yw gwestai safonol iawn megis Seiont 
Manor yn Llanrug (tua 3 mill r o Gaernarfon) i “byncws” yng Nghaernarfon ei hun ac yn 
ardal Cwm y Glo  (tua 8 mill r o Gaernarfon) . Rhwng y ddau begwn hyn ceir nifer o 
westai bach, tai yn cynnig gwely a brecwast a nifer fawr o sefydliadau hunan arlwyo ac 
wrth gwrs meysydd carfannau a phebyll. Yn ôl ystadegau Cyngor Gwynedd a Chroeso 
Cymru  y mae 2,600 o welyau ar gael i ymwelwyr yn ardal Arfon.

58. Mae Tabl 4 isod yn rhoi syniad o’r gystadleuaeth a’u prisiau 
TABL 4 Y BRIF GYSTADLEUAETH A PHRISIO
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59. Mae gan y brif hostel yng Nghaernarfon (To ers) 30 gofod gwely o fewn saith ystafell.  
Mae cyfradd pris ar gyfer 2017 yn dechrau ar £20 y person y noson o fewn dormitori 3 a 4
gwelyhd at £40 y noson ar gyfer Dwbl Pentws en-suite3. (noder bod polisi o isafswm tair 
noson).

60. Yr ydym hefyd yn ymwybodol o ddau ddatblygiad gwely a brecwast newydd o fewn 
muriau Dref, gyda’r ddau yn cynnig 10 gofod gwely mewn 5 ystafell.  Nid ydym yn gwybod
ar hyn o bryd beth fydd eu cynnig. Gellir dadlau nad yw’r busnesau hyn yn cystadlu â Llety
Arall gan fod yr hyn a gynigir gan y llety mor wahanol ac arbenigol a’r busnes yn 
gwasanaethu marchnad arbennig a phenodol.  

3 Ffynhonnell: gwefan Tro ers 
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4. Cynllun Marchnata

61. Prif amcanion y Cynllun Marchnata yw:
• Gwireddu’r pecyn cyllido sydd ei angen i ddatblygu’r prosiect ac yn beodol o fewn 

hynny sicrhau targed y cynnig cyfranddaliadau o £100,000;

• Sicrhau, neu wella, targed deiladaaeth cyfartalog o 43% erbyn 2020.

62. Yn ogystal bydd gweithgareddau marchnata yn digwydd i sicrhau un tenant ar gyfer y 
gofod adwerthu a 46 huriad  ar gyfer  yr ystafell gyfarfod

63. Sefydlir pob cynllun marchnata ar egwyddor y “5 P” sef yn Saesneg  
Product/Place/Promo on/Price/People a gweler isod sut y mae defnyddio’r egwyddor hon
i farchnata cynnyrch neu wasanaeth. Yn y cyd-destun hwn ychwanegwyd un  “P” arall yn y
Gymraeg  sef Profiad.

64. Yn ogystal y mae’n rhaid deall a dadansoddi sectorau gwahanol o’r farchnad, hynny yw, y  
rhannau penodol o’r farchnad sydd angen eu targedu gyda dulliau gwahanol er mwyn 
effeithiolrwydd trosglwyddo’r neges .

65. Yn olaf, trafodir creu brand i’r busnes gan gadarnhau‘r weledigaeth sydd gan sylfaenwyr y 
fenter.

66. Y pum “P”  - Nid yw pob un o’r elfennau “P” yn gyfartal o ran pwysigrwydd ac felly y mae 
yn bwysig iawn rhoi’r pwyslais marchnata trwy’r “P” sydd yn fwyaf effeithiol i gyrraedd y 
farchnad. Er enghrai , os mai eich garej chi yw’r unig un o fewn 20 mill r sy’n gwerthu 
tanwydd yr hyn sy’n dod â phobl yno yw’r lleoliad (Place). Nid yw’r cynnyrch (Product), 
sef brand y tanwydd, y pris na’r ansawdd gwasanaeth yn gwneud llawer o wahaniaeth, 
felly i farchnata’r garej rhaid pwysleisio’r lleoliad –“dyma eich garej lleol, yr agosaf atoch 
chi mewn argyfwng tanwydd”.

67. Gellir defnyddio’r un egwyddor wrth drafod marchnata Llety Arall.
Cynnyrch (Product)

68. Rhaid diffinio’r “cynnyrch“ i gychwyn, ac yma y mae pedwar cynnyrch:
• Y cynnig Cyfranddaliadau Cychwynnol; 
• Yr ystafelloedd aros
• Y siop i’w rhentu
• Yr ystafell aml-bwrpas
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69. Her gyntaf y Gymdeithas fydd hyrwyddo’r cynnig cyfranddaliadau  i’n galluogi i 
ddatblygu’r busnes. Yr ydym yn deall yniawn fod y cynnyrch yn wahanol yn y cyswllt hwn 
a bod y farchnad yn wahanol.  Mae adran sy’n delio gyda chyllid yn dangos beth gall y 
buddsoddwr ei dderbyn yn ôl.  Fodd bynnag,  byddwn yn targedu’r cynnig gan 
ddefnyddio’r dull sydd wedi ei amlinellu yn y Cynllun Gweithredu drosodd(Ffigur 5).

70. Rhaid rhoi pwyslais trwm ar y “cynnyrch “ wrth farchnata’r busnes gan mai dyma graidd y 
busnes. Fe fydd y dair elfen o’r busnes yn targedu tair marchnad wahanol ac felly fe grëir 
is-gynlluniau marchnata ar gyfer yr elfennau unigol. Gan mai busnes yn cynnig llety yw 
hwn canlbwyn r ar yr elfen hwn o’r busnes .

71. Lleoliad (Place)– Tanlinellir y lleoliad canolog yng Nhaernarfon a’r mynediad cyfleus i 
ymwelwyr o ran darganfod adnoddau a mwynderau eraill y dref a chael profiad o fywyd 
Cymraeg naturiol y boblogaeth.

72. Hyrwyddo (Promo on) – Y mae’r ffaith syml bod busnes newydd yn cael ei greu , gyda 
gwasanaethau newydd yn gyfle gwych i ddenu sylw a diddordeb ac fe ddylid defnyddio 
hyn i greu straeon ar y cyfryngau lleol a chenedlaethol ar gychwyn y prosiect.

73. Yn ogystal, y mae strwythur cymunedol a chydweithredol y fenter yn ychwanegu gwerth 
at y busnes ac yn gyfle ychwanegol i’w hyrwyddo.

74. Pris (Price)  – Edrychwyd ar y gost o aros mewn sefydliadau tebyg yng Nghaernarfon a’r 
ardal ac fe welwyd bod y ffioedd llogi yn gystadleuol iawn, yn enwedig o sylweddoli 
mynediad ac argaeledd y Llety. 

75. Pobl  (People) – Busnes Cymunedol yw Llety Arall wedi ei pherchnogi a’i rheoli’n bennaf 
gan bobl leol felly y mae elfen o berchnogaeth y gymuned yn bwysig i’w thanlinellu. Hefyd
bydd ansawdd ac agweddau’r staff cyflogedig a’r Cyfarwyddwyr a’r aelodau yn allweddol i
greu’r ddelwedd gywir o’r adnodd, gyda’r Gymraeg yn cael lle blaenllaw iawn wrth 
reswm.

76. Profiad – Y mae’r weledigaeth ar gyfer y busnes yn gogwyddo’n drwm ar gyflwyno profiad
Cymraeg  ’r gwesteion ac o’r herwydd fe fydd hyn elfen bwysig iawn o’r cynllun 
marchnata.
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FFIGUR 5 CYNLLUN GWEITHREDU’R CYNNIG CYFRANNAU
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Strategaeth Farchnata a’r Sectorau

77. Yn gyffredinol fe fydd y strategaeth farchnata yn cynnwys y canlynol:

78. Gellir cael hysbysebu am ddim yn y wasg leol trwy wahodd gohebwyr i ymweld a’r 
adnodd newydd . 

79. Canolbwyn r yn bennaf ar fwydo straeon i bapurau wythnosol a dyddiol Cymru er mwyn 
creu ymwybyddiaeth o’r Fenter a’i hadnodau,  fe fydd y rhain hefyd yn dargedau ar gyfer 
hysbysebu’r busnes. Fe gyrhaeddir canran sylweddol o siaradwyr Cymraeg a dysgwyr 
trwy’r papurau bro ac fe fydd rhain yn rwydwath pwysig iawn i hyrwyddo a hysbysebu. Y 
mae Radio Cymru a’r gorsafoedd masnachol yn chwilio am straeon lleol yn gyson ar gyfer 
eu rhaglenni cylchgrawn, a gwelsom eisoes fod gwasanaeth teledu BBC Cymru, BBC Wales
ac ITV Cymru yn barod iawn i drafod datblygiadau cymunedol yn eu rhaglenni newyddion.

80. Un agwedd ddiddorol o’r cynllun yw’r ffaith fod y gymuned leol wedi bod yn rhan o 
gynllunio’r busnes a gellir defnyddio’r nodwedd hwn mewn datganiadau i’r wasg i 
danlinellu perchnogaeth gymunedol yr adnoddau.

81. Bydd agoriad swyddogol yn gyfle i ddenu sylw, ac fe fydd enwogion lleol a ffigyrau 
cenedlaethol yn cael eu gwahodd i’r agoriad. 

82. Fe fydd y rhan fwyaf o’r gwaith marchnata yn digwydd yn ystod y cyfnod datblygu er 
mwyn sicrhau y defnydd gorau posibl o’r adnoddau pan fyddant yn barod.

83. Byddwn yn gwneud defnydd helaeth o’r we gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol 
Twi er, Facebook ac Instagram.

84. Y mae sectorau penodol o’r farchnad i’w targedu gan ddefnyddio’r dulliau uchod; gellir 
disgrifio’r sectorau a’r dulliau o’u cyrraedd  fel a ganlyn:

TABL 5 DULLIAU MARCHNATA 

Y Sector Dulliau Marchnata

Y boblogaeth yn gyffredinol ar 
gyfer cysyll adau cyhoeddus a 
chodi a chynnal diddordeb

Adroddiadau a straeon yn y wasg yn 
rheolaidd- targedu mudiadau a 
sefydliadau Cymreig a Chymraeg.

Y Cynnig Cyfrannau
Cyfarfod Lansio
Cyhoeddusrwydd Cyffredinol
Ymgyrch Cyfryngau Cymdeithasol

Darpar westeion
Hysbysebion cyffredinol yn y wasg 
Gymraeg a’r cyfryngau a chydweithio a 
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sefydliadau Cymraeg a Chymreig yng 
Nghymru ac thu hwnt.

Yr Ystafell Gyfarfod Hysbysebion lleol a thrwy fudiadau 
asefydliadau trydydd sector lleol.

Y siop Hysbysebu yn lleol.

Brandio 

85. Er mwyn i’r brand lwyddo y mae’n angenrheidiol i’r ddelwedd a gyfleuir gan y brand 
gyffwrdd yr unigolyn yr annelir atynt, a chreu rhyw fath o gyswllt emosiynol. Mae’n haws 
gwneud hyn hefo cynnyrch (e.e. car) na chysyniad neu brofiad (ymlacio neu fywyd iach). 
Mae’n anoddach fyth i greu brand llwyddiannus wrth sôn am brofiad sydd yn ddieithr i’r 
farchnad gyffredinol megis diwylliant ac iaith.

86. Yng nghyd-destun Llety Arall, mae’r sialens o greu’r cyswllt emosiynol yn haws i raddau
gan fod y farchnad yr anelir amdani eisoes wedi ‘prynnu i mewn’ yn emosiynnol i’r iaith
a’r diwylliant Cymraeg.

87. Y mae “USP”(Unique Selling Proposi on) arbennig gan Llety Arall sef:
• Awyrgylch a marchnad Gymraeg
• Lleoliad yng nghanol Caernarfon
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5 Datblygu’r Adeilad a’r Busnes

Pam yr Adeilad hwn?

88. Edrychwyd ar sawl opsiwn adeilad gwag neu ar werth ar gyfer lleoli’r “hwb”  gan gynnwys tri 
adeilad yn y Stryd Fawr, un ar y Maes a’r un a ffafriwyd yn Stryd y Plas.  Ystyrir bod 9 Stryd y Plas
yr opsiwn orau gan fod ganddo sawl rhinwedd, gan gynnwys :

• fe’i lleolir yng nghanol un o brif strydoedd masnach y dref;

• mae ar y llwybr troedio at y Castell ac o fewn hen furiau’r dref; 

• mae ar gael gyda mediannaneth di-rwystr;

• mae iddo wyneb siop sy’n ddeniadol o ran denu tenant adwerthu; 

• mae lle digonol ar y tri llawr i ganiatau nifer o elfennau cynhyrchu incwm i’r prosiect; 

• mae strwythur yr adeilad mewn cyflwr rhesymol ac yn rhesymol i’w  addasu;

• mae pris pryniant yn cynrychioli gwerth rhesymol am arian.
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89. Derbyniwyd cynnig amodol gan y  perchnogion i brynu’r adeilad yn Hydref 2017.   
Sicrhawyd caniatâd cynllunio ar gyfer ei addasu yn Ionawr 2017.  Bydd hyn yn caniatau’r 
defnyddiau canlynol:

• Llawr Gwaelod: Siop, Ystafell Gyfarfod, llo  mynediad cadair olwyn.
• Llawr Cyntaf: 2 llo  ddwbwl ac 1 ystafell bync
• Ail Lawr: 3 llo  ddwbwl ac 1 ystafell bync

90. Cyfanswm yr arwynebedd yw 376 metr sgwâr.  Defnyddir mwyafrif y gofod fel a ganlyn:

• Siop adwerthu – 7.6m * 6.4m (48.6 m. sg);

• Ystafell gyfarfod/gweithgareddau - 7.6 m *11.0 (83.6 m. Sg.);

• wyth ystafell gyda lle i 20 gofod gwely

o Llawr Daear

Ystafell mynediad hawdd –  18.0 m. Sg.

o Llawr Cyntaf

Ystafell 2 – 14 m. Sg.

Ystafell 3 – 14 m.sg.

Ystafell 4 – 12 m. Sg.

o Ail Lawr

Ystafell 5 – 16 m. Sg.

Ystafell 6 – 15 m. Sg.

Ystafell 7 – 13 m. Sg.

Ystafell 8 – 12 m. Sg.

91. Mae Ffigur drosodd yn dangos y cynlluniau sy’n sail i’r cynllun busnes. 

92. Derbyniwyd adroddiad gan Brisiwr Siartredig sy’n rhoi gwerth presennol4 yr adeilad ar 
£220,000.  

Costau Cyfalaf 

4 Dafydd Hardy Mawrth 2017

25



93. Ar sail amcangyfrifon gan Faintmesurydd5 amcangyfrifir y bydd y gost o brynu ac addasu a
dodrefnu’r rhan gyntaf yr adeilad, ynhŷd â chostau proffesiynol  (heb TAW), yn £292,975.

94. Mae cyfanswm y buddsoddiad cyfalaf i wireddu’r fenter yn ei gyfanrwydd yn £466,963 
(heb TAW). 

95. Mae Tabl 6 yn crynhoi’r costau.

5 Wakemans 
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TABL 6 CRYNODEB O’R COSTAU

96. Gweler dadansoddiad pellach o’r bras gostau hyn yn Atodiadau 5a a 5b.
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FFIGUR 6 DRYCHIAD I’R STRYD
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FFIGUR 7 CYNLLUN BWRIADEDIG YR ADEILAD
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Datblygu’r Busnes

97. Y mae angen cyfalaf sylweddol i wireddu Cymal Cyntaf y cynllun yn ei gyfanrwydd.  Mae 
Tabl 7 isod yn dangos y ffynnonellau cyllid y cafwyd cefnogaeth mewn egwyddor iddynt a 
hynny trwy gyfuniad o gyfrannau a cymorthdaliadau:

TABL 7  FFYNONELLAU BUDDSODDI 
Gofynion Isafswm Op mwm Uchafswm
Gwariant 2017/18(£) 2018/19 (£) 2019/20  (£)
Cam 1 Pryniant a Gwelliannau Gwedd 1 292,975 0 0
Cam 2 Gwelliannau  Gwedd 2 a 3 Dodrefnu 80,000 107,416 0
Ffioedd Proffesiynol 11,800 0 0
Cyfalaf Gweithredol/wrth Gefn 8,500 0 0
Cyfanswm 393,275 107,416 0

Ffynhonell Incwm Cyfalaf 2017/18 (£) 2018/19 (£) 2019/20 (£)
Cronfa Bresennol 40,000 0 0
Cyfrannau6 125,000 0 0
Morgais Cronfa Eiddo CGGC 150,000 0 0
Cronfa Benthyciad Canol Tref Caernarfon 56,600 0 0
Grant Cronfa Datblygu Rhaglen Wledig Cymru 128,000 0 0
Cyfanswm 499,600 0 0

98. Y mae hawl gan y Cwmni dalu llog ar gyfranddaliadau gydag uchafswm o 4% neu 2% ar 
ben y raddfa sylfaenol.  Bydd yn rhan o’r telerau na fydd modd tynnu’r cyfranddaliadau na
derbyn llôg am dair mlynedd. Y mae’r Cynllun Busnes yn rhagweld y telir llôg blynyddol 
cychwynnol o 2% ond na fydd modd rhannu hwnnw nes fod y buddsoddiad wedi ei gadw 
am o leaif tair mlynedd. 

6 Cyfran yn unig o’r Cyfrannau a ddefnyddir ar gyfer Buddsoddiad Cymal 1.  Bydd y gweddill yn cael i fuddsoddi yn y 
cymalau dilynol ac yn cael ei ddefnyddio fel cyfalaf gweithredol.
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6. Rheolaeth a Rhedeg y Busnes

Cyflwyniad

99. Mae’r adran hon yn disgrifio’r trefniadau presennol a’r cynlluniau a gynigir ar gyfer rheoli 
a gweithredu Llety Arall Cyf.  

Sefydlu a Datblygu’r Prosiect

100. Sefydlwyd y weledigaeth ar gyfer y prosiect yn 2014.  Ar sail mynegiant o 
gefnogaeth gref i’r egwyddor o’r prosiect a dderbyiwyd gan aelodau o’r gymuned bu grŵp
sefydlu Llety Arall yn ffurfio ac arwain y darpar brosiect nes ymgorffori’r cwmni ynm mis 
Awst 2016 a sefydlu’r Bwrdd Cysgodol ym mis Medi 2016.  

Ymgysylltu a Chyfranogiad yr Aelodau a’r Gymuned Ehangach

101. Mae’r prosiect wedi esblygu dros y tair mlynedd diwethaf, yn rhannol yn sgil 
ymgynghori eang gyda’r gymuned.  Mae hyn wedi cynnwys:

• Cyfarfod Cymunedol Cychwynnol Gorffennaf 2014

• Diwrnod Agored ac Arddangosfa Gwanwyn 2015

• Cyfarfod Cymunedol i ddiweddaru Gorffennaf 2016

• Taflen – gwahoddiad i ddod yn aelod sylfaenol   Chwefror 2017 

102. Mae nifer o gyfryngau cendlaethol a phapurau lleol wedi cyhoeddi straeon 
rheolaidd am ddatblygiad y prosiect.  Mae’r Bwrdd Cysgodol ei hun wedi datblygu a 
defnyddio cyfryngau cymdeithasol (gwefan, Facebook, Twi er) i ddiweddaru cefnogwyr 
ac eraill am hynt diweddaraf y prosiect. 

103. O ganlyniad i’r gwaith paratoi mae 126 person a busnes  wedi buddsoddi oddeutu 
£40,000 i ddod yn aelodau sylfaenu’r cwmni.  

104. Mae prynu isafswm o gyfranddaliadau  yn rhoi aelodaeth awtoma g  o’r 
gymdeithas budd cymunedol hon and yn roi hawl i’r aelod gael  llais cyfartal yn y 
rheolaeth o’r busnes, yn yr etholiad blynyddol o gyfarwyddwr ac ar benderfyniadau ar 
faterion o bwys mewn cyfarfodydd rheolaidd.  Bydd aelodau yn derbyn diweddariad 
rheolaidd 65 members of the ar ddatblygiad a rheolaeth y busnes and fe roddir anogaeth 
iddynt gynorthwyo gyda’r gwaith o orffen dodrefnu’r adeilad a gyda croesawu a rheoli 
ymwelwyr maes o law.
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105. Mae Cyngor Tref Caernarfon wedi pleidleisio i gefnogi’r fenter ac y mae nifer o 
fusensau lleol wedi dangos eu hawydd i gydweithio gyda Llety Arall i gyfoethogi profiad yr
ymwelydd.   

106. Mae 65  o’r gymuned yng Nghaernarfon a’r cylch eisoes wedi dangos eu 
cefnogaeth i’r prosiect drwy fuddsoddi mewn cyfranddaliadau.  Daw 75% o’r cyfanswm 
cyfranddalwyr(126)  o Wynedd.  

Llety Arall Building (9 Stryd y Plas) 

107. Bydd  yr  ased  ym  mherchnogaeth  Llety  Arall  Cyfyngedig.  Dewisiwyd  y  model
cyfreithiol hwn oherwydd ei fod yn tanlinellu budd cymunedol y prosiect tra, ar yr un
pryd, yn rhoi gwarchodaeth rhwymegiiaet gyfyngedig.   Mae’n gwarantu “clo ar yr ased” a
fydd yn sicrhau fod ased y  gymdeithas   yn cael  ei  ddefnyddio  er  udd y  gymuned ac
nadyw’n  bosibl  i’w  waredu  ar  gyfer  elw  preifat.  Mae  rheolau’r  Gymdeithas  wedi  eu
cymardwyo gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac ymaent ar gael ar wahân.  

Rheolaeth a Chyfeiriad Strategol 

108. Bwrdd y cwmni fydd yn gyfrifol am reolaeth a  chyfeiriad strategol. Ein bwriad yw 
sefydlu bwrdd a fydd yn tynnu ei aelodau ar draws yr aelodaeth gyffredin, gan gynnwys 
llawer o gymuned Caernarfon.  Bydd yn cael ei ethol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
Fe fydd y Bwrdd yn cyfarfod yn fisol i ddechrau ac yna wedi i’r busnes sefydlu ei hun o 
leiaf unwaith bob chwarter.

109. Bydd y Bwrdd Cysgodol yn penderfynu ar faint y cynnig cyfranddaliadau ac yn
rhedeg y Gymdeithas tan y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol cyntaf y Gymdeithas.  Bydd hyn
yn  digwydd  cyn  gynted  ag  y  bydd  y  cyfalaf  wedi  ei  godi.   Unwaith  y  bydd  y
cyfranddaliadau wedi ei cymeradwyo a’u dosbarthu ac aelodaeth lawn y Gymdeithas yn
hysbys  fe  all  aelodau  wedyn  gynnig  eu  henwau  ymlaen  i  gael  ei  (h)ethol  i  fod  yn
Gyfarwyddwr yn y Cyfarfod Cyffredinol cyntaf. Fe all aelodau sylfaenu hefyd gynnig eu
hunain ar gyfer eu hethol.  Bydd cyfanswm o hyd at naw Cyfarwyddwr. 

110. Er mwyn sicrhau ymgysyll ad aelodau a phobl leol â’r Gymdeithas ac is isicrhau y
bydd pwll o bobl i greu Byrddau’r dyfodol, bydd y Bwrdd  yn gwneud y canlynol:

• Cynhyrchu newyddlenau rheolaidd;

• Cynnal presenoldeb we a chyfryngau cymdeithasol 

Y Bwrdd Cysgodol Presennol
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111. Mae aelodau’r Bwrdd presennol yn cynig amerediad eang o sgiliau a phrofiadau 
sy’n berthnasol i’r tasgau o sefydlu menter newydd, codi arian, marchnata a rheoli’r 
gwaith gwelliannau.  Aelodau’r Bwrdd Cysgodol yw:

Selwyn Jones - Cadeirydd

112. Mae Selwyn  yn bensaer cofrestredig a bu’n rhedeg cwmni Pensel Cymunedol ers 
1996 ac yn byw yng nghylch Caernarfon ers 1981. Mae’r cwmni yn arbenigo ar brosiectau 
cymunedol cynaliadwy gyda’r gwaith yn cwmpasu pob math o brosiectau pensaerniol 
cymunedol.   Mae’r gwaith yn cynnwys 2 brosiect efo llety cymunedol -  Caban Gerlan (yn 
cynnwys paratoi’r cynllun busnes) a Llys Ednowain, Trawsfynydd. 

113. Gyag Eirian James, ei bartner  yn Penpal, mae wedi datblygu a rheoli dau eiddo 
cyfagos yn Stryd y Plas Caernarfon a osodir fel siopau a swyddfeydd. 

114. Mae ei swyddi amser hamdden yn cynnwys bod yn is Gadeirydd Gweinyddol 
Cymdeithas yr Iaith ac yn gyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Rheoli Hwb Caernarfon 
Cyf. (cynllun BID)

Menna Machreth – Ysgrifennydd y Cwmni

115. Mae Menna yn  byw yng Nghaernarfon ers wyth mlynedd. Yn wreiddiol o 
Landdarog, Sir Gaerfyrddinr, symudodd i’r gogledd er mwyn astudio ar gyfer MA ac yna 
PhD yn y Gymraeg gan ymchwilio i’r ymateb mewn llenyddiaeth i refferendwm datganoli 
1979 ac 1997. Bu’n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac yn y rôl honno cafodd 
brofiad o arwain ymgyrchoedd a datblygu syniadau am bolisïau yn ymwneud â statws y 
Gymraeg, addysg a chymunedau. Y mae bellach yn gweithio i Undeb Bedyddwyr Cymru ac
yn helpu eglwysi i ddatblygu gweledigaeth ymarferol ar gyfer eu dyfodol yn seiliedig ar y 
sgiliau sydd gennynt. Mae hi wedi teithio’n helaeth ac ar sail y profiadau hynny yn credu 
bod gan Gaernarfon lawer i’w gynnig i’r teithiwr annibynnol a diwylliannol.

Eirian James 

116. Bu Eirian yn  rhedeg ei siop lyfrau ei hun, Palas Print,  ers 2002.  Ers hynny bu’n 
cydlynu rhaglen o weithgareddau amrywiol i blant, pobl ifanc ac oedolion yn Gymraeg, 
Saesneg a dwyieithog, yn y siop a thu hwnt, y mwyafrif yn gysyll edig â llenyddiaeth a 
cherddoriaeth. Mae hi’n un o sylfaenwyr a threfnwyr Gŵyl Arall, gŵyl gelfyddydol sydd yn
ei 8fed blwyddyn yn mynd o nerth i nerth yng nghanol tref Caernarfon. Cyn hynny bu’n 
gweithio fel swyddog marchnata a chysyll adau cyhoeddus a threfnydd digwyddiadau yn 
Adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Bangor. 

117. Yn ogystal â chydlynnu rhaglen o gannoedd o gyrsiau byr i oedolion mewn 
lleoliadau cymunedol ar draws gogledd Cymru, roedd hefyd yn gyfrifol am lunio, rheoli a 
gweithredu rhaglen o wyliau diwyllannol, hanesyddol, a thre adaeth i grwpiau o 
Americanwyr hyn, a thwris aid o Brydain oedd â diddordeb yn ein tre adaeth. 
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118. Bu Eirian yn gyfarwyddwr gweithgar ar Fwrdd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, 
Llanystumdwy am 5 mlynedd, lle’r bu’n cefnogi staff y Ganolfan i lunio a hyrwyddo 
rhaglen o gyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl, cynorthwyo i reoli cyllideb ac adeilad 
hynafol.  Bu hefyd, cyn hynny yn trefnu cynadleddau gwleidyddol, ac yn gweithio i gwmni 
PR. Mae ganddi ddealltwriaeth dda ar sut i fynd a  i drefnu digwyddiadau ac i sicrhau eu 
bod yn addas ac yn denu cynulleidfa .

Wyn Roberts

119. Mae Wyn yn byw yn Llandwrog tu allan i Gaernarfon ers un ar ddeg mlynedd. Bu’n
gyfarwyddwr Marchnata AQUA Marke ng Cyf, cwmni a sefydlwyd fel busnes ym mis 
Mawrth 2007, ac yn gwmni ymgorfforedig ers mis Medi 2007.

120. Mae’r cwmni yn arbenigo mewn datblygu strategaeth farchnata, marchnata 
digidol a rheoli ymgyrchoedd, yn enwedig o fewn y maes twris aeth, mae gan AQUA 
lwyddiant profedig o gyflawni amcanion marchnata ar amser ag o fewn cyllid. Erbyn hyn, 
mae AQUA wedi ennill rhestr drawiadol o gleien aid led led Cymru, Llundain, Bryste, 
Manceinion, Caer, a’r Ariannin, gyda phrofiad eang o reoli ymgyrchoedd drwy gyfrwng y 
Gymraeg.

121. Cyn hynny, roedd gan Wyn dros 20 mlynedd o brofiad marchnata cenedlaethol 
dros sawl sector diwydiannol mewn sefydliadau megis:

• HSBC

• Ford

• CAIS Cyf

• Working Links

122. Mae Wyn yn aelod o’r cyrff proffesiynol canlynol: 

• Cymdeithas Twris aeth

• Sefydliad Siartredig Marchnata

• Sefydliad y Cyfarwyddwyr

Ac yn gyfarwyddwr ar y mudiadau canlynol, oll yn wirfoddol:
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• Rhwydwaith Busnes Gwynedd

• Galeri Caernarfon Cyf

• Y Grochan Gelf Cyf

• Datblygiadau Egni Gwledig 

• Hwb Eryri

Owain Wyn

123. Mae Owain yn byw yng Nghaernarfon ers 29 mlynedd.  Bu’n rhedeg busnes ei 
hun, BURUM,  fel ymgynghorydd busnes ers 1998.  Mae hyn yn cynnwys prosiectau rhoi 
cyngor a chymorth i nifer o fudiadau a busnesau cymunedol ar ymarferoldeb a 
chynaliadawyedd eu syniadau ac yna ar  sefydlu a datblygu eu menter. Mae ganddo  
gymwysterau ôl- radd mewn cynllunio gwlad a thref a gweinyddu busnes.  Bu’n 
weithredol yn y maes twris aeth ar wahanol adegau o’i yrfa gan gynnwys cyfnod fel 
Pennaeth Twis aeth a Datblygu’r Economi ar gyngor lleol a – tan yn ddiweddar -  rhedeg 
busnes llety gwyliau hunan-arlwyol gyda’i chwaer.  Mae’n  aelod ac Is Gadeirydd o 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac y mae’r dyletswyddau hynny yn cynnwys bod yn 
Gadeirydd ar Fwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch, canolfan astudiaeth amgylcheddol yr 
Awdurdod.  Mae hefyd yn ymddiriedolwr a thrysorydd ar elusen cenedlaethol.

124. Unwaith y sefydlir y prosiect bydd aelodau’r Bwrdd Cysgodol yn cynnig eu hunain i
gael eu hethol fel Cyfarfwyddwyr ac yn annog a gwahodd cyfranddalwyr eraill i enwebu 
cyfarwyddwyr ychwanegol.

Rheolaeth Dydd i Ddydd 

125. Crëir swydd lawn amser i  gychwyn i reolwr fod yn gyfrifol am holl 
weithgareddau’r busnes o ddydd i ddydd. Fel y bydd y busnes yn tyfu bydd y swydd hon 
yn cael ei rannu ac yn cael ei gefnogi gan gyorthwy-ydd yn ystod misoedd o alw uchel o 
2020 ymlaen.  Mae rhagdybiaethau cost wedi eu seilio ar y rhagdybiaeth y swydd o 2019 
ymlaen yn cael ei rhannu rhwng dau berson er mwyn sicrhau presenoldeb dydd i ddydd 
yn y llety a darparu goruchwyliaeth adeg gwyliau.  Nid yw’r ffigur o 1.5 swydd c.ll.a yn 
annhebyg i brofiad cyffredin y sector sydd ar gyfartaledd syn cyflogi 1 swydd am bob 5 
ystafell wely7.

7 Gweler Homes and Communi es Agency Emplyoment Density Guide 2015
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Y Llety 

126.   Mae Tabl 8  yn atgynhyrchu’r rhagdybiaethau a wnaed am y nifer o nosweithiau 
ystafell a fydd yn cael eu prynu erbyn 2021/2022.

TABL 8 GOSODIADAU YSTAFELLOEDD

Sector I Ch M E M M G A M H T Rh Bl

Cyfanswm 94 83 121 145 185 203 247 246 191 159 87 38 1799

% Deiladaeth17 18 27 33 43 50 59 58 49 36 21 17

127. Fel y mae’r Tabl yn dangos mae’r ffigyrau misol yn amrywio’n sylweddol rhwng y 
cyfnod brig ym mis Gorffennaf ac Awst a misoedd y geaaf (Tachwedd, Rhagfyr a Ionawr). 
Gyda bodolaeth yr amrywiad hwn mae’r Bwrdd Cysgodol yn cynnig y dylid mabwysiadau 
trefn o Gytundeb Oriau Blwyddyn gyda’r staff rheoli allweddol. Mae’r model wedi ei seilio
ar 1520 awr y flwyddyn a disgywlir y bydd rhaid iddo amrywio rhwng 24 awr dros 4 
diwrnod gwaith yn y cyfnod gaeaf distaw i hyd at 54 awr dros saith diwrnod gwaith yng 
nghyfnod brig yr Haf.

128.    Disgwylir i’r rhan fwyaf o’r ymwelwyr sy’n aros (gan gynnwys y rhai hynny sydd 
eisiau gloywi eu Cymraeg) archebu o flaen llaw drwy archebu ar-lein drwy wefan y busnes
neu drwy ffonio ffôn symudol y Rheolwr.  Bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn grwpiau neu 
deuluoedd a byddant yn aros am isafswm o ddwy noson a bydd gofyn iddynt nodi eu 
hamser cyrraedd disgwyledig  (fel arefer diwedd pnawn dechrau min nos),  Os yw’r 
ymwelwyr yn cyrraedd cyn 6 yr hwyr bydd gofyn iddynt gofrestru  a chasglu allwedd o 
siop Palas print gyferbyn (10 Stryd y Plas).  Bydd mynediad I’r adeilad a’r ystafelloedd 
wedi ei reoli gan allwedd electronig. 

129. Bydd gopfyn i geisiadau gan arhoswyr am archebion munud olaf a chyrfaeddiadau 
ar ôl 6 yr hwyr (a dim hwyrach na 9 yr hwyr) wneud trefniadau o flaen llaw a byddant yn 
cael eu croesawu a’u cofrestru gan un o’r Rheolwr.  Yn ystod cyfnod brig yr Haf, gwyliau’r 
Rheolwr, ac ar Suliau bydd y gwasanaeth hon yn caelei gefnogi gan wirfoddowyr.  

130. Mae’n debyg y byddi yn bolisi gan y Cwmni i annog ymwelwyr sy’n aros i wneud 
defnydd o fwytai’r dref ar gyfer eu prydau bwyd er y bydd diodydd a brecwast syml ar 
gael am gost ychwanegol drwy drefniant o flaen llaw. Mae hyn yn adlewyrchu naws a 
theimlad byncws/gwesty y mae’r Cwmmni am ei greu ar gyfer y  cyfleusterau dan sylw 

131. Bydd y Cyd-reolwyr yn gyfrifol am oruchwylio’r modd y bydd yr adeilad yn cael ei 
lanhau a’i gynnal.  Mae’r model yn rhagdybio y bydd angen comisiynu tua 700 o oriau 
glanhau y flwyddyn a fydd yn amrywio rhwng 21 awr ym mis Rhagfyr i tua 88 awr y mis yn
y cyfnod brig.
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Y Siop

132. Bydd y siop yn cael ei brydlesu I fân werthwr a fydd yn eui dro yn gyfrifol am reoli 
a chynnal a chadw’r gofod hwn.  Bydd mynediad at y siop drwy ddrws ffrynt ar wahân ac 
nii fydd felly yn amharu gyda rheoaleth gweddill yr adeilad.  Mae nifer o adrwerthwyr 
wedi dangos diddordeb mewn cymeryd y brydles.

Ystafell Gyfarfod/Gweithgaredd

133.   Bydd y gofod hwn ar gael yn ystod oria’yr wythnos waith arferol (o 0900 – 1800). 
BYdd darpar ddefnyddwyr y gofod hwn yn medru archebu lle ar – lein.  Bydd y Cyd-reolwr 
yn goruchwylio I sicrhau fod yr archeb yn cael ei gyflawni er mwyn sicrhau fod y gofod 
wedi ei ddarparu o flaen llaw, I sicrhau fod y drws wedi ei ddad-gloi, a bod y gfod wedi ei 
glirioa’I gloi ar ôl yr archeb.  

134. Bydd y gofod ar gael ar adegau eraill (min nos a phenwythnosau) drwy archebu o 
flaen llaw ac argaeledd wirfoddowyr I gynorthwyo.    
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7. Cynaliadwyedd Ariannol a’r Rhagolygon Ariannol 

135. Pwrpas yr adran hon yw cyflwyno crynodeb o’r rhagolygon ariannol.  Caiff hyn ei 
gyflwyno mewn dwy ran sef Cymal Un (2017/18 – 2018/19) – sefydlu a datblygu’r busnes 
–  a Chymal Dau – cyfnod gweithredol llawn y busnes (o’r flwyddyn 2019/20 ymlaen). 

136.  Mae Atodiad 3 yn cyflwyno’r darlun llawn o ran rhagdybiaethau ac yn darparu’r  
rhagolygon llif arian fesul mis dros y ddau gymal hwn.

137. Adnabuwyd tair prif ffynhonellau incwm i’r busnes:

• Gosod ystafelloedd

• Gosod siop i denant tymor hir

• Llogi’r ystafell aml-bwrpas 

Gosod ystafelloedd.

138. Datblygwyd proffil incwm ar gyfer gosod ystafelloedd sy’n gyfuniad o 
ragdybiaethau am bris a deiliadaeth ystafelloedd.  Wedi ystyried nifer, natur ac ansawdd  
yr ystafelloedd – a’r gystadleuaeth – ystyriwyd mai priodol fyddai i’r Cwmni gynnig  pris 
sydd ychydig yn uwch na graddfeydd sefydliadau gwely a brecwast ond ychydig yn is na 
gwestai bach.  

139. Mae’r pris hefyd yn amrywio yn ôl y math o ystafell. Mae Tabl 9 isod yn crynhoi’r 
rhagdybiaethau hyn.

TABL 9 RHAGDYBIAETHAU PRIS (YSTAFELL + TYMOR)

Tymor

Math o Ystafell Gaeaf Gwanwyn Haf Hydref

Ystafell Ddwbl £60 £65 £70 £65

Ystafell Bync £85 £95 £105 £95

Ystafell Cadair 
Olwyn

£55 £65 £70 £65

140. Amryweb arall sy’n allweddol hefyd yw’r rhagdybiaeth a wneir am ddeiliadaeth yr 
ystafelloedd. Yr ydym wedi edrych ar broffil deiliadaeth ar y gwahanol sectorau llety 
(gwestai bach, gwely a brecwast a hostelau a hynny ar gyfer Gogledd Cymru.   Mae Tabl 
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10 yn dangos proffil deiliadaeth diweddaraf a gyhoeddwyd ar gyfer y sectorau hyn yng 
ngogledd Cymru ar gyfer 2015.

TABL 10 PROFFIL DEILIADAETH SECTORAU PERTHNASOL (GOGLEDD CYMRU 2015)

Sector I Ch M E M M G A M H T Rh

Gwesty 
Bach

23 30 40 40 45 45 55 60 50 40 30 30

G a B 35 45 50 50 65 70 55 60 50 40 30 30

Hostelau 15 27 45 32 51 54 60 64 41 37 19 22

Cyfartaled
d yr 
Uchod

24 34 45 41 54 56 57 61 47 39 26 27

Ffynonnell Croeso Cymru 2016

141.  Mae ystadegau ar gyfer y cyfnod mwyaf diweddar hefyd yn awgrymu fod twf yn y 
sectorau perthnasol.  Er enghrai  mae Ffigur 8 yn atgynhyrchu gwybodaeth o Arolwg  
Deiliadaeth diweddaraf Croeso Cymru ar hostelau.  Mae’r Arolwg yn awgrymu y bu twf o 
2% ar gyfartaledd ar draws Cymru dros y ddwy flynedd diwethaf a 3% ar gyfartaledd yn y 
Gogledd.
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FFIGUR 8 DEFNYDD GOFODAU GWELY HOSTELAU CYMRU

Ffynhonnell Arolwg Defnydd Llety Twris aeth Cymru, mis Ebrill 2016 hyd Mawrth 2017(darpariaethol)

142. Gan fod rhain wedi eu seilio ar sectorau sy’n weddol aeddfed fe addaswyd y 
rhagdybiaethau misol ar gyfer y cynllun busnes i rhai weddol geidwadol  i ystyried 
newydd-deb y busnes a’r math o fusnes.  Mae Tabl 11 yn crynhoi’r rhagdybiaethau a 
wnaed ar gyfer dyfalu’r llif arian. 

TABL 11 RHAGDYBIAETHAU DEILIADAETH LLETY ARALL 2021(CANRANNAU)

I Ch M E M M G A M H T Rh

Rhagdybiaethau
Llety Arall

17 18 27 33 43 50 59 58 49 36 21 17

143. Rhagdybiwyd mai dyma fydd y proffil erbyn 2021/22 gyda’r gyfradd ddeiliadaeth 
yn adeiladu’n gyson rhwng 2018 a 2020.   Rhagdybiwyd y byddai’r cyfraddau fel ganlyn:
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• 2020/21 – 80% o ffigur 2021/22;

• 2019/20 – 80% o ffigur 2020/21;

• 2018/19 – mae’r model hwn wedi ei seilio ar y bedair  ystafell wely fydd ar gael.

144. Yn olaf, rydym wedi rhagdybio y bydd elfen o dan-daliadaeth gyda’r ystafelloedd 
dwbl a bync lle byddwn yn codi pris gostyngol.  Rhagdybiwyd y byddai 25% o’r gosodiadau
ar y pris gostyngol hwn.

145. Mae Tabl 12  yn gosod allan proffil y nifer o nosweithiau fesul person a ragdybiwyd
y bydd yn aros fesul mis (2021/22).  

 TABL 12 RHAGDYBIAETHAU NIFER Y NOSWEITHIAU FESUL MIS

Sector I Ch M E M M G A M H T Rh

Ystafell 
Ddwbl

46 44 73 87 117 131 160 157 129 98 55 22

Ystafell Bync 44 35 42 51 58 61 73 76 51 53 27 14

Ystafell 
Cadair Olwyn

4 4 6 7 10 11 14 13 11 8 5 2

Cyfanswm 94 83 121 145 185 203 247 246 191 159 87 38

146.   Mae’r ffigyrau wedyn wedi eu addasu ar gyfer Cymal Un ( (tair ystafell ddwbl ac 
un ystafell bync) ac i gymryd ystyriaeth y bydd yn cymryd amser i adeiladu busnes 
ailadrodd.

CYMAL UN (2017/18 – 2018/19)

147. Mae Tabl  13 yn dangos y tŵf hwn yn ystod dwy flynedd gyntaf weithredol.

TABL 13 GWERTHIANT YSTAFELLOEDD (YN CYNNWYS TAW)

Blwyddyn Gwerthiant Ystafelloedd(£)

2017/18 4,566

2018/19 36,247

 CYMAL DAU (2019/20 YMLAEN)

Gosod ystafelloedd.

148. Mae Tabl 14 a Ffigur9  yn dangos y tŵf hwn rhwng 2019/20 a 2022/23.

TABL 14 GWERTHIANT YSTAFELLOEDD (2019/20 – 2022/23)
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Blwyddyn Gwerthiant 
Ystafelloedd(£)

2019/20 55,758
2020/21 69,698
2021/22 83,571
2022/23 85,650

FFIGUR 9 GWERTHIANT YSTAFELLOEDD

149. Canlyniad hyn yw creu model sy’n darogan y bydd incwm gros blynyddol o’r 
ystafelloedd yn tyfu dros bum mlynedd i ffigur fydd tua £85,000 erbyn diwedd 2022/23.

Rhentu’r Siop

150. Erbyn 2021/22 disgwylir y bydd tua 11% (neu un o bob £10) yn cael ei ennill drwy 
rentu’r siop.

151. Gan fod y cynllun yn rhoi blaenoriaeth i greu incwm o’r llety, rhagdybiwyd y bydd 
modd addasu gofod y siop yn 2018 ac y bydd y gofod yn dechrau rhoi enillion yn fuan yn 
2019.  Mae’r ffigur o £10,800 y flwyddyn(tua £19.50 y droedfedd)  yn cymryd i ystyriaeth 
lefelau rhent ar gyfer gofod adwerthu o’r fath yng Nghaernarfon. Er enghrai  mae gofod 
ychydig yn fwy ar gael yn y stryd am £17 y droedfedd sgwar).  Ni ragwelir y bydd foidiau 
yn ystod pum mlynedd cyntaf y gosodiad.

Gosod Ystafell Aml-Bwrpas

152. Erbyn 2022/23 disgwylir y bydd ychydig dros 4% o’r incwm gros yn cael ei ennill 
drwy osod yr ystafell gyfarfod.   Y mae’r gyfradd osod yn cymryd i ystyriaeth yr 
adnabuwyd defnyddiwr “angor” ar gyfer y gofod ynghyd â deniadolrwydd y gofod 
oherwydd ei fod ar y llawr daear ac nad oes cymaint â hynny o gyfleoedd eraill yng 
nghanol y dref i gael cyfleuster mynediad hawdd tebyg.  Seiliwyd pris i hurio’r ystafell ar yr
hyn sydd i’w gael ar gyfer cyfleusterau tebyg yn yr ardal (e.e. Cyngor Tref Caernarfon).
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Costau

153. Rhagwelir y bydd cyfanswm costau gros erbyn 2022/23 yn £77,276 y flwyddyn.

154. Mae’r prif gostau fel a ganlyn:

• Staffio – 39%

• TaliAdau TAW Net – 16%

• Ad-dalu Benthyciadau a Llogau – 16%

• Cyfleustodau a Threthi – 13%

• Cyflenwadau – 8%

• Eraill (yswiriant, cyfrifydd, cynnal a chadw) – 4%

• Ariannol – 3%

155. Mae Ffigur 10 yn crynhoi’r proffil costau a ragwelir erbyn 2021/22.

FFIGUR 10 PROFFIL COSTAU
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156. Mae Tabl 15 a Ffigur 11  yn dangos tŵf y gwerthiant gros yn erbyn y costau 
gweithredol am y cyfnod hyd at 2022/23.

TABL 15 INCWM A CHOSTAU 2019/20 – 2022/23
Blwyddyn Gwerthiant Gros Costau 

Gweithredol
Gwahaniaeth 

(Syrffed Gros)
% Syrffed

2019/20 69,178 50,512 27,304 37%
2020/21 83,948 62,557 21,391 34%
2021/22 97,821 76,739 21,082 27%
2022/23 99,900 77,276 22,625 29%

FFIGUR 11 PROFFIL GWEITHREDOL 2019/20 – 2022/23

Crynodeb Ariannol 

Mae Tabl 16 drosodd yn rhoi crynodeb o allbynnau allweddol y Cynllun Busnes.
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TABL 16 CRYNODEB O’R RHAGOLYGON ARIANNOL
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Dadansoddiad Dal Uwchben y Dŵr (Break Even Analysis)

157. Defnyddir dadansoddiad o’r fath i asesu’r pwynt lle nad yw’r sefydliad yn medru 
dal ei ben uwchben y dŵr.  I gyrraedd at syniad bras o’r pwynt hwn, adnabuwyd bod 
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sicrhau gwerthiant gros yn ystod pedwar mis brig yr Haf yn allweddol i lwyddiant y 
prosiect.  Erbyn Haf 2021 rhagamcanir y bydd tua 48% o’r gwerthiant gros yn cael ei 
gynhyrchu gan osod ystafelloedd yn ystod misoedd Mai hyd ddiwedd Awst.   I bwrpas yr 
ymarfer rhagdybiwyd y gellid amrywio costau gweithredol fel oriau glanhau a chostau 
golchi ond na fyddai lleihad yn oriau’r staff rheoli.

158. Pe bai gwerthiant yn ystod y cyfnod hwn ond yn 50% o’r hyn a  ddisgwylir  byddai’r
fenter yn dal i wneud elw net ar ei weithredoedd o tua £14,194 (23%).  Fodd bynnag, 
byddai’n golygu nad yw mewn sefyllfa i ad-dalu benthyciadau’n heb dynnu ar cronfeydd 
wrth gefn y cwmni.

159. Pe bai gwerthiant yn ystod y cyfnod hwn ond yn 80%  o’r hyn a  ddisgwylir  
byddai’r fenter yn dal i wneud elw net ar ei weithredoedd o £24465 (tua 39%).  Byddai’n 
golygu y gall ad-dalu’r morgais a benthyciad Cronfa Canol Tref Caernarfon.  Fodd 
bynnag,ni fyddai mewn sefyllfa i roi llog ar fuddsoddiadau.

160. Pe bai gwerthiant yn ystod y cyfnod hwn ond yn 90%  o’r hyn a  ddisgwylir  
byddai’r fenter yn dal i wneud elw net ar ei weithredoedd o£13,106 (tua 17%).  Byddai’n 
golygu y gall ad-dalu’r morgais a benthyciad Cronfa Canol Tref Caernarfon.  Fodd 
bynnag,ni fyddai mewn sefyllfa i roi llog ar fuddsoddiadau.
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8. Risgiau Allweddol

161. Yr ydym wedi adnabod  nifer o risgiau sydd angen eu rheoli/lliniaru  i lefel 
dderbyniol a allai fod yn allweddol i lwyddiant y prosiect ai peidio.  Mae Tabl 17 drosodd 
yn crynhoi’r prif risgiau a adnabwyd.

162. Mae’r paragraffau isod yn manylu ar y prif risgiau hyn.

Rhwystr(au) rhag ein gallu  i brynu’r adeilad dan sylw am bris cynaliadwy.  

163. Y mae cynaliadwyedd y prosiect yn ddibynnol ar sicrhau pryniant yr adeilad am 
bris nad yw’n fwy na £230,000.  Sicrhawyd cytundeb mewn egwyddor yn ddarostyngedig 
i brisiad gan brisiwr annibynnol, llwyddiant i gael caniatâd cynllunio a llwyddiant i gael 
cymeradwyaeth i’r cais gan y Gronfa RhDWC.   Er y cydnabyddir fod y cyfnod o hyn tan 
cyfnewid cytundeb yn gyfnod o risg y mae’r Bwrdd Cysgodol yn weddol ffyddiog y bydd y 
prosiect yn medru symud ymlaen yn ystod yr Hydref 2017. 

Methiant i godi cyfalaf cyfrannau digonol.  

164. Os nad yw’r Cynnig am gyfrannau’n llwyddo i gyrraedd yr isafswm o £64,000 ni 
fydd y prosiect yn mynd yn ei flaen. Ad –delir y cyfan o unrhyw arian a godwyd eisoes 
trwy’r Alwad am Gyfrannau yn llawn.

Methiant i gael benthyciad gan Gronfa Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).   

165. Os nad yw’r cais am fenthyciad yn llwyddo y mae’n annhebyg y bydd y prosiect yn 
mynd yn ei flaen os na ellir canfod darparwr neillog sy’n cynnig telerau tebyg.  Ad –delir y 
cyfan o unrhyw arian a godwyd eisoes trwy‘r Cynnig Cyfrannau yn llawn (llai costau 
gweinyddol).

Methiant i ddenu incwm digonol   

166. Bydd y Bwrdd yn monitro cynnydd y busnes yn erbyn y rhagdybiaethau yn gyson.  
Bydd modd teilwrio dulliau codi refeniw neu gostau yn ôl y brethyn. Os yw colledion yn 
parhau am gyfnod ac nad oes rhagolygon fod y busnes yn mynd i wneud syrffed 
cynaliadwy yna bydd yr adeilad yn cael ei werthu. Gan ragdybio y bydd cyfnod y gwaith 
datblygu wedi dod i ben ac y bydd modd gwerthu’r adeilad am o leiaf y pris a dalwyd yna 
fe ddylai cyfranddalwyr gael yr oll o’u buddsoddiad yn ôl.  Fodd bynnag, mae natur 
buddsoddiad o’r fath yn golygu  fod risg ynghlwm wrth y mater ac  y gellid colli cyfran 
neu’r cyfan o’r arian.
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TABL 17 RISGIAU ALLWEDDOL 
Beth yw’r 
perygl?

Pa mor 
debygol 
ydyw o 
ddigwydd
?

Beth fyddai’r canlyniadau 
pe bai’n digwydd?

Beth allai ei atal rhag digwydd neu sut y gellid
lleihau’r effaith?

Rhwystr(au) 
rhag ein gallu 
i brynu’r 
adeilad

Isel - canol Ni fyddai’r prosiect yn 
medru parhau

Cyflwyno a chwblhau’r camau canlynol cyn 
gweithredu (hyd at y cyfnod cyfnewid 
cytundeb):
• Cynnal arolwg a phrisiad o’r eiddo
• Cynnal deialog a pherthynas gyda’r 
darpar werthwr a phar on cysyll edig eraill. 

Methiant i 
gael digon o 
gefnogaeth 
ariannol oddi 
wrth y 
cyhoedd 
mewn da bryd

Isel - canol Dibynnu ar lefel y 
gefnogaeth. Efallai byddai 
angen ailstrwythuro’r pecyn
ariannol gan fenthyca mwy i
dalu am Gamau Un a Dau 
o’r Prosiect  

Mae rhywfaint o’r risg wedi ei liniaru drwy 
ddenu tu £40,000 oddi wrth aelodadu 
Sylfaenu.  
Sicrhau fod y Cynnig Cyfrannau yn cael 
cyhoeddusrwydd a sylw digonol a chyson   

Methiant i roi 
gweddill y 
pecyn 
ariannol yn ei 
le mewn da 
bryd

Isel Efallai byddai angen 
ailstrwythuro’r pecyn 
ariannol gan fenthyca o 
ffynonellau gwahanol i dalu 
am fuddsoddiadau pellach   

Cafwyd cytundeb mewn egwyddor gan 
Lywodraeth Cymru am uchafswm grant o  
£128,000.  Nid oes rhesymau i feddwl nad yw’r
gytundeb honno mewn perygl.
Cafwyd cytundeb mewn egwyddor gan y CCGG
am fenthyciad o hyd at   £160,000.  Cadwyd y 
CCGG yn y darlun ac nid oes rhesymau i feddwl
nad yw’r gytundeb honno mewn perygl.
Cafwyd gwahoddiad gan Gyngor Gwynedd i 
gyflwyno cais o dan  gan Gronfa Benthyciad 
Canol Tref Caernarfon am fenthyciad o  hyd at 
£82,400.  Cadwyd Cyngor Gwynedd  yn y 
darlun ac nid oes rhesymau i feddwl nad yw’r 
gytundeb honno mewn perygl.

Methiant i 
ddenu incwm 
digonol yn 
unol â’r 
Cynllun 
Busnes

Canol Ni fyddai’r busnes yn 
gynaliadwy a byddai’n rhaid
ystyried cau’r busnes ac ad-
dalu’r grant neu ganfod 
defnydd addas a derbyniol 
arall i’r adeilad 

Sicrhau fod fframwaith fonitro cynhwysfawr a 
chyson i fesur y perfformiad yn erbyn y Cynllun
Busnes a gweithredu’n gynnar i fynd i’r afael â 
hynny pe bai rhaid.

Methiant i 
reoli costau 
yn unol â’r 
Cynllun 
Busnes 

Isel Ni fyddai’r busnes yn 
gynaliadwy a byddai’n rhaid
ystyried cau’r busnes ac ad-
dalu’r grant neu ganfod 
defnydd addas a derbyniol 
arall i’r adeilad 

Sicrhau fod fframwaith fonitro cynhwysfawr a 
chyson i fesur y perfformiad yn erbyn y Cynllun
Busnes a gweithredu’n gynnar i fynd i’r afael â 
hynny pe bai rhaid.

Methiant i 
ddenu 
gwirfoddolwy
r i ddarparu 
digon o 
gefnogaeth 
gweithredol i 
staff

Isel- 
Canolog

Byddai lefelau boddhâd 
cwsmeriaid yn llai a pherygl 
o golli busnes ailarchebion.  
Difrod i enw da’r busnes

Sicrhau fod Cynllun Denu Gwirfoddolwyr yn 
cael ei lunio, gweithredu a’i fonitro
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Mae gwerthiant ystafelloedd yn llai na’r hyn a ddisgwylir.  

167. Erbyn diwedd 2021 rhagwelwyd y bydd 84% o refeniw’r fenter yn dod trwy 
werthiant ystafelloedd.  Yr ydym o’r farn i ni fod yn weddol geidwadol o ran 
rhagdybiaethau.  Fodd bynnag, fel ymhob busnes twris aeth, mae sensi frwydd uchel i 
refeniw’r Haf sydd yn ei dro’n ddibynnol ar ffactorau megis y tywydd, cyfraddau cyfnewid 
a ffasiwn am lety gwyliau.  Mae 48% o’r refeniw llety rhagdybiedig i’w ennill yn ystod y 
misoedd Mai hyd ddiwedd Awst ac er yn uchel mae’n llai na’r  cyfartaledd ar gyfer y 
sectorau perthnasol. Os bydd archebion a rhagolygon gwerthiant yn ymddangos yn isel 
yna buaswn yn ceisio rhoi mesurau yn eu lle i ysgogi archebion ychwanegol (e.e.. cynigon 
pris arbennig)  a lleihau costau (e.e.. glanhau a golchi).  Mae ein rhagolygon ar gyfer 2021 
yn dangos y byddai’r busnes yn parhau i wneud syrffed a fyddai’n ddigonoli gynnal ad-
daliadau ar fenthyciadau  hyd yn oed pe bai archebion 50% yn is ar gyfer cyfnod brig yr 
Haf (Mai – Awst).  Fodd bynnag, ni fyddai’n ddigonoli dalu llog i fuddsoddwyr eraill.

Methiant i ddenu rhai sydd am brofiadau “Cymreig”.  

168. Craidd y busnes yw rhoi profiadau Cymraeg i ddysgwyr a’u teuluoedd o rannau 
eraill o Gymru a thu hwnt. Os yw’r gwerthiant i’r sector graidd honno yn parhau’n isel 
dros gyfnod o flynyddoedd yna bydd rhaid ystyried nad oes galw am wasanaeth craidd y 
fenter. Bydd y Bwrdd yn ystyried galw cyfarfod o’r cyfranddalwyr i drafod cau’r fenter ac 
ystyried opsiynau o ran gwerthu’r adeilad.

Methiant i gael tenant i’r siop.  

169. Mae refeniw o’r siop i gychwyn ddechrau 2019 sy'n caniatáu cyfnod sylweddol i 
ganfod tenant .  Er ond yn ffurfio llai na 10% o’r ffrwd refeniw erbyn 2021 y mae’r Bwrdd 
Cysgodol o’r farn y bydd yn bwysig i’w lenwi gan ei fod yn wynebu stryd y Plas ac yn rhoi 
delwedd bosi f i’r fenter.  Os na fydd golwg o gael llwyddiant i ddenu tenant o fewn 6 mis 
yna bydd y Bwrdd yn cymryd mesurau i newid telerau.

Diffyg capasi  neu sgiliau rheol priodol   

170. Er fod profiad a sgiliau perthnasol sylweddol gan y Bwrdd Cysgodol cydnbyddwn 
na fydd hyn yn ddigonol yn y tymor hir a bydd angen cry au llywodraethiant yn fuan.  

171. Bwriedir penodi Rheolydd/Cyd-Rheolyddion  o 2018 ymlaen a bydd mesurau yn ei 
lle i sicrhau penodiad a pherfformiad priodol. Os na fydd mesurau i wella perffomiad yn 
gweithio yna buaswn yn cymryd camau i gael rhywun yn ei l(l)e.  
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Y Rheolydd yn gadael heb rybudd.  

172. Ein bwriad yw y byddai un neu ragor o’r Bwrdd yn cymryd drosodd y 
dyletswyddau yn y tymor byr ac yn rhannu’r dyletswyddau gyda’r derbynnydd pe bai hyn 
yn digwydd yn ystod cyfnod brig 2019 – 2021  a thu hwnt.

Methiant i gael gwirfoddolwyr i gefnogi’r fenter

173. Os bydd arwyddion fod problem cael gwirfoddolwyr neu bod gwirfoddolwyr yn 
anwadal yna bydd rhaid ystyried newid yr oriau agor neu ymestyn oriau cyflogedig i 
sicrhau yfod gwesteion yn derbyn gwaanaeth dda.

174. Y mae’r Bwrdd Cysgodol yn ystyried fod y prif risgiau wedi eu hadnabod yn yr 
adran hon a’r atebion priodol wedi eu rhoi yn eu lle i liniaru’r risgiau hynny.
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Atodiadau

Atodiad 1 Rheolau Llety Arall Cyf

Atodiad 2 – Llythyrau Marchnad Potensial 

Atodiad 3 a: Rhagdybiaethau Deiliadaeth

Atodiad 3b: Rhagamcanion Mantolen, Cyfrif Elw a Cholled a Llif Arian

Atodiad 4a: Cynlluniau bras

Atodiad 4b: Map yn dangos lleoliad y prosiect

Atodiad 5a: Cost addasiadau Cymal 1 + Cyfanswm

Atodiad 5b: Dodrefn
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