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Gair gan y Cadeirydd

 

Mae’n bleser gen i, am y tro cyntaf fel 

Cadeirydd, gyflwyno’r Adroddiad 

Blynyddol yma sy’n amlinellu gwaith 

yr Antur am y flwyddyn 2016-2017. 

Fel gwelwch o’r adroddiad mae wedi 

bod yn flwyddyn brysur unwaith eto 

i’r Antur, lle rydym yn gwneud 

gwahaniaeth go iawn yma yn Nyffryn 

Nantlle. Er yr ansicrwydd economaidd 

ar hyn o bryd, nid yn unig rydym wedi 

dal ein tir yn gryf ond hefyd wedi 

datblygu prosiectau newydd. 

Mae’n wirioneddol wych gweld 

Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu yn 

ffynnu dan ofal yr Antur gyda’r 

ganolfan bellach yn rhan amlwg o’r 

sector twristiaeth lleol. Rydym hefyd 

yn parhau i wella a buddsoddi yn ein 

hadeiladau sydd yn ei sgil yn 

gwarchod dros 80 o swyddi lleol. 

Rydym wedi bod wrthi yn cynllunio a 

pharatoi ceisiadau grant ar gyfer 

prosiect newydd cyffrous a fydd yn 

rhoi bywyd newydd i hen fanc yr 

HSBC ym Mhenygroes. Yn ystod y 

flwyddyn nesaf rydym yn obeithiol 

bydd ein cais am gymorth ariannol yn 

llwyddiannus ac y bydd modd i ni 

wireddu’r cynllun i drawsnewid llawr 

 

gwaelod yr adeilad yn ganolfan 

gymunedol yn cynnwys deli, siop 

cynnyrch lleol ac ardal chwarae plant. 

Ni fyddai yr holl waith yma yn bosib 

heb waith diflino Robat, Prif Swyddog 

yr Antur, a mawr yw ein diolch iddo 

fel cyfarwyddwyr am ei ddyfalbarhad 

a’i ymroddiad. 

Fel sefydliad rydym yn cysidro ein 

hunain yn rhan o’r gymuned a’n holl 

waith er budd yr ardal. Rydym yn 

awyddus i wrando ar unrhyw 

fewnbwn ac awgrymiadau sydd gan 

bobl y Dyffryn, felly hoffwn ymestyn 

gwahoddiad i chi gysylltu â’r swyddfa 

i drafod unrhyw syniad sydd gennych. 

Hoffwn gloi drwy ddiolch i bawb sydd 

wedi cyfrannu at waith yr Antur eleni, 

yn swyddogion, gofalwyr, tenantiaid, 

gwirfoddolwyr, cyfarwyddwyr, 

adeiladwyr a thrigolion y Dyffryn. 

Edrychwn ymlaen at flwyddyn 

lwyddiannus arall yn 2017 - 2018. 

 
Diolch yn fawr, 

OWAIN ROWLANDS  

CADEIRYDD 
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CADEIRYDD 
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IS-GADEIRYDD 
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Myrddin Williams 
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Karen Owen Judith Humphreys 
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Aelodau’r Bwrdd Rheoli 

Owain Rowlands       CADEIRYDD  Rheolwr lleoliadau digwyddiadau 

Richard Wyn Huws    IS-GADEIRYDD  Gŵr camera gwobrwyedig a gŵr busnes 

Myrddin Williams    Uwch swyddog tai wedi ymddeol 

Dafydd Owen     Cyfarwyddwr gwasg a chwmni teithio 

Gwynne Williams    Peiriannydd gwresogi wedi ymddeol 

Beryl Fretwell     Swyddog menter gymdeithasol wedi ymddeol 

Emrys Jones     Prif Swyddog Tân Cynorthwyol wedi ymddeol 

John Pritchard     Cyfrifydd wedi ymddeol 

Karen Owen     Bardd a newyddiadurwraig 

Dyfed Edwards     Aelod bwrdd Awdurdod Cyllid Cymru 

Judith Humphreys    Cynghorydd Penygroes ar Gyngor Gwynedd 

Talfryn Griffiths    Cyfreithiwr wedi ymddeol 

Eifion Davies     Rheolwr cwmni deunyddiau adeiladu 

Alun Ffred Jones    Aelod Cynulliad wedi ymddeol 

 

Craig ab Iago     Cynghorydd Llanllyfni ac aelod Cabinet Cyngor 

(wedi ymddeol ar 6ed Hydref 2017)  Gwynedd 

 

Ysgrifennydd y Cwmni    Bancwyr 
Robat Jones         HSBC, Cangen Caernarfon 

 

Archwilwyr 
A. Hughes-Jones, Dyson & Co. (Cyfrifwyr Siartredig), Capel Moreia, South Penrallt, Caernarfon, 
Gwynedd, LL55 1NS 

 

Cyfarfodydd 
Cynhaliwyd 6 cyfarfod o Fwrdd Rheoli Antur Nantlle yn ystod y flwyddyn. Cyfarfu’r Pwyllgor Eiddo a 

Thenantiaeth a’r Pwyllgor Diwydiant ac Economi hefyd. 

Cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar nos Iau, Tachwedd 17eg 2016 ym Mhant Du, 

Penygroes. Yn unol â’r cyfansoddiad bu i bedwar o’r cyfarwyddwyr ymddeol o’r Bwrdd – Owain 

Rowlands, Talfryn Griffiths, Dyfed Edwards a John Pritchard. Ail etholwyd y pedwar. 

 

Staff 
Robat Jones    Prif Swyddog Antur Nantlle 

Bet Hughes    Gofalwraig y Ganolfan Dechnoleg, y Llyfrgell a Siop 22 

Nerys Jones    Gofalwraig y Ganolfan Fenter 

Nia Noone    Gofalwraig Tŷ Iorwerth a Chapel Salem  
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Prif Gyflawniadau’r Flwyddyn
 

 

     108 wedi derbyn addysg a hyfforddiant 

 

 

Gwaith marchnata cynyddol i hybu Canolfan Awyr 
Agored Rhyd Ddu a Dyffryn Nantlle yn gyffredinol fel 
cyrchfan i ymwelwyr, er mwyn cryfhau’r economi leol  

 

28 o fudiadau, cynlluniau a 

gweithgareddau cymunedol wedi cael 

cefnogaeth; 3,250 wedi cael budd 

o’r gwasanaethau a gynigir 

 

Gweithio ar gais i ddenu buddsoddiad o £130k 

i roi bywyd newydd i’r hen fanc ym Mhenygroes 
fel deli, siop cynnyrch lleol, man chwarae i blant 
bach, pwynt gwybodaeth i’r gymuned a phwynt 
wi-fi ffeibr am ddim 

 

£61k o fuddsoddiad gan ddefnyddio 

crefftwyr lleol ble bynnag bo hynny’n bosibl, 
fel rhan o raglen waith barhaol i gadw’r 

adeiladau mewn cyflwr da er budd ein 
tenantiaid a’r gymuned 

 

 

81 o swyddi wedi eu creu neu eu gwarchod yn ardal Dyffryn Nantlle – 

cyfraniad sylweddol i’r economi leol 
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Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu 
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Y Pwyllgor Eiddo a Thenantiaeth 
 

Cadeirydd: Myrddin Williams 

 

Pwyllgor Eiddo a Thenantiaeth 

Antur Nantlle sy’n cadw llygad 

ar holl eiddo’r Antur, yn cynnal, 

cadw ac uwchraddio er mwyn 

sicrhau’r gwerth gorau am arian 

i’n tenantiaid. Dyma’r pwyllgor 

sy’n trin a thrafod ceisiadau am 

unedau’r Antur a braf yw 

adrodd fod y mwyafrif helaeth 

o’n hunedau a’n swyddfeydd yn 

parhau yn llawn, sydd unwaith 

eto yn dangos y galw am lefydd 

gwaith yn ardal Dyffryn Nantlle. 

Mae’n werth nodi fod y rhan fwyaf o unedau 

Cyngor Gwynedd a pherchnogion preifat yn yr 

ardal hefyd yn llawn, a phan fydd un yn dod yn 

wag mae’n cael ei osod eto yn syth, sy’n 

galonogol iawn. 

Mae cyfraddau rhenti swyddfeydd ac unedau 

busnes yr Antur yn parhau i fod yn gystadleuol 

a’n telerau yn rhesymol iawn, ac fel rhan o’n 

polisi i gefnogi menter yn yr ardal leol, mae’r 

Antur unwaith eto yn falch iawn o roi hwb i fusnesau newydd sbon drwy roi dau fis o rent 

yn rhad ac am ddim iddynt. Rydym yma i’ch helpu i fentro a llwyddo. 

 

 

 

 

Rhaglen o brynu a datblygu eiddo segur yn Nyffryn 

Nantlle mewn modd cynaladwy dros 25+ mlynedd 

sydd erbyn heddiw wedi arwain at bortffolio 

adeiladau gwerth £1miliwn wedi eu diogelu ar 

ran y gymuned er budd trigolion a’r economi leol 
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Rydym o hyd yn awyddus i gydweithio gydag unrhyw gorff neu asiantaeth sy’n gweithredu i 

hybu menter a chreu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant yn ardal Dyffryn Nantlle, felly mae 

ein hystafelloedd hyfforddiant a chyfarfod ar gael i unrhyw un sydd eisiau cynnal 

gweithgareddau o’r math yma. Mae’r ystafell hyfforddiant gyfrifiadurol mewn defnydd bob 

wythnos gan Addysg Oedolion Cymru sy’n darparu hyfforddiant cyfrifiadurol a digidol , a 

hefyd gan swyddogion Pecyn 25 / TRAC ar raglen cynhwysedd addysgol i blant a phobl ifanc 

rhwng 11-24 oed sydd mewn perygl o ddisgyn allan o addysg, hyfforddiant neu waith. 

 

Unwaith eto eleni bu ychydig bach o newid yn rhestr tenantiaid yr Antur, gyda rhai 

tenantiaid yn symud ymlaen i unedau mwy ac ehangu eu busnesau, tenantiaid newydd yn 

dod yn eu lle i gychwyn ar eu taith o sefydlu busnes newydd yn Nyffryn Nantlle, a 

thenantiaid presennol yn parhau i weithio a chynnig eu gwasanaethu i Ddyffryn Nantlle a 

thu hwnt. Mae’n gyffrous iawn cael gweld a bod yn rhan o’r datblygiadau yma, a braint yw i 

ni gael chwarae rôl gynorthwyol yn hyn i gyd. 

 
 

Bwriad yr Antur yw creu cyfleoedd a rhoi 

seiliau cadarn yn eu lle fel gall pobl leol fentro 

a llwyddo; ond chi fel entrepreneuriaid – y 

mentrwyr – y gweithwyr – sydd wir yn gwneud 

gwahaniaeth i economi’r ardal. Heb gefnogaeth 

a chymorth yr Antur byddai’r cyfleoedd i fusnesau 

lleol i sefydlu a thyfu eu busnesau yn hynod o brin, ond heb y 

busnesau yma a chefnogaeth trigolion lleol iddynt hwythau, ni 

fyddai’r holl beth yn gweithio. Trwy gydweithio a dyfalbarhau 

fel un teulu mawr, byddwn yn sicrhau llwyddiant. 

 

 
Mae’n bwysig nodi cyfraniad staff glanhau yr Antur sy’n gofalu am yr eiddo sef Bet Hughes 

(Gofalwraig y Llyfrgell, y Ganolfan Dechnoleg a Siop 22), Nerys Jones (Gofalwraig y 

Ganolfan Fenter) a Nia Noone (Gofalwraig Tŷ Iorwerth a Chapel Salem). Diolch yn fawr am 

eich gwaith caled yn cadw’r adeiladau yn dwt ac yn daclus er budd y tenantiaid a’u 

cwsmeriaid. 
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Y Pwyllgor Diwydiant ac Economi 
 

Cadeirydd: Dafydd Owen 

 

Is-grwpiau Pwyllgor Diwydiant ac Economi Antur Nantlle sydd yn cyfarfod i drin a thrafod 

cynlluniau economaidd a chwilio am brosiectau newydd er budd Dyffryn Nantlle.  Mae hi’n 

parhau i fod yn gyfnod anodd ac ansicr iawn ar hyn o bryd, sydd wedi gweld lleihad pellach 

fyth mewn grantiau sylweddol i gwmnïau fel yr Antur ond mae’r drafodaeth yn mynd yn ei 

blaen a’r dyhead am weld gwelliant economaidd i Ddyffryn Nantlle yn dal i sbarduno.  

Yr ydym yn barod i drafod gydag unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno gyda ni neu 

sydd â gweledigaeth ac yn barod i weithio o’i wirfodd er lles yr ardal.  

Cynnal y presennol  a chynllunio i’r dyfodol 

Un o ddatblygiadau diweddaraf yr Antur 

yw Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu. 

Dyma’r ail flwyddyn gyfan i ni fod yn 

rhedeg y Ganolfan ac mae wedi bod yn 

un brysur iawn eto. 

Rydym wedi bod wrthi yn cynnal 

gweithgareddau marchnata amrywiol i 

godi ymwybyddiaeth a lefel defnydd y 

caban cysgu arbennig hwn ym mhentref 

Rhyd Ddu – lleoliad delfrydol i ganolfan 

o’r fath ar droed Crib Nantlle a llwybr 

Rhyd Ddu i gopa’r Wyddfa. Mae hefyd 

gerllaw un gorsaf y rheilffordd dreftadaeth hiraf yn Ewrop ac o fewn cyrraedd i holl 

atyniadau Gogledd Cymru – a gydnabyddwyd fel un o’r 10 lle gorau yn y byd i deithwyr yn 

2017 gan ‘Lonely Planet’ (rhywbeth yr ydym fel pobl leol wedi bod yn ei ddweud ers 

blynyddoedd wrth gwrs, ond braf serch hynny yw cael cydnabyddiaeth mwy eang o’r ffaith 

i godi proffil a rhoi hwb i’r economi). Rydym yn awr yn denu ymwelwyr o bob rhan o 

Brydain a thu hwnt ac yn eu hannog yn gryf i ddod i mewn i’r Dyffryn i weld, i fwynhau ac i 

gyfrannu i’r adfywiad economaidd mae’r Antur yn ceisio ei sbarduno yn yr ardal drwy wario 

gyda busnesau bach lleol. 
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Rydym wedi defnyddio sgiliau crefftwyr lleol i gynnal a chadw’r adeilad yn ystod y 

flwyddyn, ac hefyd i ddatblygu ystafelloedd sychu pwrpasol ar gyfer offer cerdded ar y 

safle i wella’r cynnig ymhellach fyth i westeion. Mae safon y cyfleuster yn codi o hyd dan 

arweiniad profiadol yr Antur. 

Pleser yw cael adrodd eto eleni fod dwsinau lawer o ddisgyblion 

ysgolion Gwynedd a Môn wedi cael y cyfle i aros yn y ganolfan a 

hynny am bris gostynedig iawn, a dan arweiniad ein partneriad 

gweithgareddau awyr agored proffesiynol a phrofiadol – 

Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd (a darparwyr eraill) – wedi 

mwynhau profiadau awyr agored o’r safon uchaf yn ogystal a 

chael aros mewn adeilad hanesyddol bwysig gan mai Tŷ’r 

Ysgol oedd cartref T.H. Parry-Williams. 

 

Cynllunio’r cam nesaf o welliannau a chreu swydd Swyddog 

Datblygu yw ein nod ar gyfer y ddwy flynedd nesaf ac mae 

seiliau cadarn ar gyfer hynny yn eu lle yn barod yn dilyn ein 

gwaith ers cymryd y ganolfan drosodd yn 2015. Mae llawer o 

waith eto i’w wneud ond rydym yn barod i dorchi llewys i 

sicrhau dyfodol disglair i Ganolfan Awyr Agored Rhyd Ddu. 

 

Yr ail brosiect mawr i ni weithio 

arno eleni yw datblygu cynllun 

ddaw a dyfodol newydd, hyfyw a 

disglair i hen fanc yr HSBC ym 

Mhenygroes a gaeodd ei ddrysau 

yn y pentref am y tro olaf yn 2014.  

Arweiniodd ein profiad o weithio 

yn y gymuned yn ddyddiol, a 

chynnal sawl darn o ymchwil i’r hyn 

oedd ei angen yn y gymuned dros y 

blynyddoedd, at ddatblygu cynllun 

cyffrous a chymysg ar gyfer y banc i 

ateb y galw sy’n bodoli yn lleol. 
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Hwb Gymunedol Dyffryn Nantlle yw enw’r cynllun a bydd yn cynnig: 

 Deli a fydd yn gweini bwyd lleol ac iach yn cynnwys prydau i fynd, prydau bwyta i 

mewn, te a choffi, pecynnau bwyd, gwasanaeth arlwyo allan, a mwy; 

 Gofod chwarae i blant bach a man cyfarfod i rieni yng nghanol y pentref;  

 Gwasanaethau gwybodaeth i drigolion lleol (bwyta’n iach, trechi tlodi, arbed ynni, 

cynilo, a mwy) mewn partneriaeth gydag asiantaethau arbenigol; 

 Gwasanaethau gwybodaeth i ymwelwyr (pamffledi busnesau lleol, gwybodaeth ar 

atyniadau, ayb.) fel ffordd i hybu yr hyn sydd gan Ddyffryn Nantlle a’r cylch i’w gynnig;  

 Siop cynnyrch lleol i alluogi cynhyrchwyr lleol i werthu eu cynnyrch yn uniongyrchol, 

gweithio gyda’i gilydd fel co-op cynhyrchwyr Dyffryn Nantlle a chryfhau’r economi leol 

drwy a) ehangu eu busnesau a chodi gwerthiant a b) denu rhagor o bobl i’r ardal i 

fwynhau cynnyrch Dyffryn Nantlle a thra yma ymweld gyda nifer o fusnesau bach eraill 

yr ardal; 

 Pwynt Wi-Fi ffeibr am ddim i’r gymuned. 

Rydym wedi gweithio gyda chwmni pensaerniol 

profiadol lleol i ddatblygu rhan cyntaf y cynllun, 

ac yn seiliedig ar hynny gwnaethpwyd gais am 

grant i’n galluogi i wireddu’r prosiect i Gronfa 

Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth 

Cymru a chronfa gymunedol Magnox. 

Fel mae’r adroddiad yn mynd i’w hargraffu 

rydym mewn trafodaethau gyda’r swyddogion 

ac mae’r adborth wedi bod yn ffafriol iawn i’r 

bwriad a’n cais. 

Os cawn y gefnogaeth ariannol angenrheidiol 

yma, erbyn yr amser yma flwyddyn nesaf fe 

fydd y banc ar ei newydd wedd wedi agor ei 

ddrysau i wasanaethu trigolion Dyffryn Nantlle 

unwaith eto. Croesi bysedd rwan! 
 

Deli, siop cynnyrch lleol, ‘co-op’ cynhyrchwyr lleol, man 

chwarae i blant bach, pwynt gwybodaeth i’r gymuned, pwynt 

Wi-Fi ffeibr am ddim a sesiynau blasu TG a digidol 
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Cynhyrchwyr 
lleol yn cael 

cyfle i 
gydweithio ar 

gynllun arloesol i 
rannu adnoddau 

a phecynnu 
cynnyrch Dyffryn 

Nantlle mewn 
modd hyfyw a 

fydd yn galluogi i 
bawb elwa a 

thyfu eu 
busnesau. 

 
Cyfle i berson lleol 
redeg busnes deli 
yn cynnwys offer 
coginio o safon 
uchel – cyfle gwych 
i fentro heb gostau 
cychwynnol 
rhwystredig. 

Man cyfarfod i rieni newydd 
gael dod at eu gilydd i 

gymdeithasu gyda lle diogel 
i’r plant chwarae. 

 
 

Cyswllt Wi-Fi ffeibr yn rhâd 
ac am ddim fydd yn dod â’r 

dechnoleg ddiweddaraf i 
drigolion y Dyffryn. 

 
 

Hwb i’r gymuned gyda chyfuniad o elfennau cymdeithasol ac economaidd i roi budd i 

bawb, a rhan arall o’n gwaith i gryfhau’r economi a chreu cyfleoedd yn lleol . 
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Diweddglo

 

 

Dyma ddiwedd blwyddyn brysur 

arall, ac wrth edrych yn ôl rydym yn 

ymfalchio yn yr hyn a gyflawnwyd. 

Rydym ynghanol cyfnod mwy heriol 

ac ansicr nag a welwyd mewn 

degawdau o ran yr hyn sy’n 

wynebu’r sectorau preifat, 

cyhoeddus a’r trydydd sector yng 

Nghymru, heb son am rai o’r 

problemau a’r tensiynau sy’n creu 

pryder mawr yn y byd ehangach ar y 

funud. 

O ran y Dyffryn hwn, mae’r Antur 

wedi gweithio yn gynnil i gynnal ein 

gwasanaethau craidd er lles 

trigolion lleol, ac wrth ddyfalbarhau 

gyda’n gwaith a pharhau i ymchwilio 

am gyfleon newydd i’r ardal rydym 

yn edrych ymlaen at y flwyddyn 

sydd o’n blaenau ac i wneud 

gwahaniaethau positif er lles yr 

ardal unwaith eto. Datblygu mewn 

modd cynaladwy a hyfyw yw’r nod. 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i 

symud ymlaen gyda’n prif amcanion 

ar gyfer y flwyddyn nesaf sef: 
 

 

 

 datblygu’r banc i greu ased 

newydd ac amrywiol i’r 

gymuned  

 cyflogi swyddog i rannu gwaith a 

dyletswyddau cynyddol yr Antur 

 denu rhagor o ymwelwyr i’r 

Dyffryn a datblygu’r diwydiant 

twristiaeth drwy Ganolfan Awyr 

Agored Rhyd Ddu 

 gwasanaethu ein tenantiaid a 

chynnal a chadw ein heiddo 

Yr un yw nod yr Antur ers ei sefydlu 

ym 1991: datblygu cynlluniau ddaw 

a gwelliannau economaidd a 

chymdeithasol i ardal Dyffryn 

Nantlle a chreu cyfleoedd i bobl leol 

fentro eu hunain. 

Rydym wastad yma i wrando a 

thrafod syniadau. Gweithio gyda’n 

gilydd fel un yw’r ffordd orau i 

warchod a gwella ein cymunedau. 

Byddwn yn falch o glywed gan 

unrhyw un sydd â diddordeb mewn 

ymuno â ni i weithio er lles yr ardal. 

Mae ein drws wastad ar agor. 

DIOLCH

  



14 

 

Cyfrifon Blynyddol
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Canolfan Dechnoleg Antur Nantlle 
20 Heol y Dŵr 

Penygroes 
Gwynedd 
LL54 6LR 

 
 

01286 882688 
post@anturnantlle.com 

 
www.anturnantlle.com 

www.canolfan-rhyd-ddu.cymru 
www.facebook.com/anturnantlle 

 

“Gweithio er lles yr ardal  ” 


