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Gair gan y Cadeirydd
Mae’n bleser gen i unwaith eto fel
Cadeirydd, gyflwyno’r Adroddiad Blynyddol
yma sy’n amlinellu gwaith yr Antur am y
flwyddyn 2017-2018.
Fel gwelwch o’r adroddiad mae wedi bod
yn flwyddyn gyffrous iawn yn hanes yr
Antur gyda’r Banc yn agor ei ddrysau i
brosiect newydd sbon. Mae wedi bod yn
wirioneddol wych gweld cynllun yn troi o
fod yn syniad ar bapur i gael ei wireddu, a
phobl a busnesau yn elwa. Mae bellach ar
agor ac yn barod rydym wedi dod yn rhan
bwysig o’r Stryd Fawr yma ym Mhenygroes
ac yn hwb i’r holl ardal. Rydym wedi creu
dwy swydd rhan amser yn uniongyrchol
yma, yn ogystal â’r swyddi yn y Deli.
Mae’r Banc yn gartref ar hyn o bryd i nifer
dda o gynhyrchwyr lleol i werthu eu
cynnyrch a braf yw gweld gymaint o blant
yn mwynhau’r ardal chwarae.
Eto eleni mae Canolfan Awyr Agored Rhyd
Ddu wedi parhau i fynd o nerth i nerth,
gyda’r llogiadau yn gyson dda ar hyd y
flwyddyn. Cawsom newyddion gwych eleni
bod y Ganolfan wedi ei dyfarnu i fod yn un
o’r deg caban cysgu annibynnol gorau ym
Mhrydain. Mae hyn yn bluen yn ein het
wedi dim ond tair blynedd wrth y llyw.

Rydym hefyd wrth gwrs yn cael y pleser i
gydweithio gyda’n tenantiaid a braf yw
gweld eu llwyddiant nhw eto eleni a’r
cyfraniad gwych maent yn ei wneud i’r
economi lleol. Rydym yn parhau i wella a
buddsoddi yn ein hadeiladau sydd yn ei sgil
yn gwarchod dros 90 o swyddi lleol.
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. Rydym
yn wirioneddol ddiolchgar iddo am ei waith
ar brosiect y Banc eleni.
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 2018 - 2019.
Diolch yn fawr,

OWAIN ROWLANDS
CADEIRYDD
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Aelodau’r Bwrdd Rheoli
Owain Rowlands
CADEIRYDD
Richard Wyn Huws IS-GADEIRYDD
Myrddin Williams
Dafydd Owen
Gwynne Williams
Beryl Fretwell
Emrys Jones
John Pritchard
Karen Owen
Dyfed Edwards
Judith Humphreys
Talfryn Griffiths
Eifion Davies
Alun Ffred Jones

Rheolwr lleoliadau digwyddiadau
Gŵr camera gwobrwyedig a gŵr busnes
Uwch swyddog tai wedi ymddeol
Cyfarwyddwr gwasg a chwmni teithio
Peiriannydd gwresogi wedi ymddeol
Swyddog menter gymdeithasol wedi ymddeol
Prif Swyddog Tân Cynorthwyol wedi ymddeol
Cyfrifydd wedi ymddeol
Bardd a newyddiadurwraig
Dirprwy Gadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru
Cynghorydd Penygroes ar Gyngor Gwynedd
Cyfreithiwr a Barnwr wedi ymddeol
Rheolwr cwmni deunyddiau adeiladu
Aelod Cynulliad wedi ymddeol

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 7 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 Lun, Tachwedd 20fed 2017 ym Mhant Du,
Penygroes. Yn unol â’r cyfansoddiad bu i bedwar o’r cyfarwyddwyr ymddeol o’r Bwrdd –
Gwynne Williams, Dafydd Owen, Emrys Jones ac Eifion Davies. Ail etholwyd y pedwar.

Staff
Robat Jones
Bet Hughes
Nerys Jones
Nia Noone
Diane Owen
Lona Jones

Prif Swyddog Antur Nantlle
Gofalwraig y Ganolfan Dechnoleg, Swyddfa’r Antur, y Llyfrgell a Siop 22
Gofalwraig y Ganolfan Fenter
Gofalwraig Tŷ Iorwerth a Chapel Salem
Cynorthwyydd Siop Cynnyrch Lleol a Lle Chwarae i Blant, Y Banc
Cynorthwyydd Siop Cynnyrch Lleol a Lle Chwarae i Blant, Y Banc
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Prif Gyflawniadau’r Flwyddyn

58 wedi derbyn addysg a hyfforddiant

Gwaith marchnata cynyddol i hybu Canolfan Awyr
Agored Rhyd Ddu a Dyffryn Nantlle yn gyffredinol fel
cyrchfan i ymwelwyr: Y Ganolfan wedi ei adnabod yn
un o’r 10 caban cysgu annibynnol gorau ym Mhrydain.
Agor Y Banc i ddenu pobl i Ddyffryn Nantlle er mwyn
cryfhau’r economi leol.

30 o fudiadau, cynlluniau a
gweithgareddau cymunedol wedi

4,500

cael cefnogaeth;
wedi cael
budd o’r gwasanaethau a gynigir

153,000

Buddsoddiad o £
i greu Y Banc ym
Mhenygroes – deli, siop cynnyrch a chrefftau
lleol, lle chwarae i blant bach, pwynt gwybodaeth
i’r gymuned a phwynt Wi-Fi ffeibr am ddim – hwb
i’r gymuned a’r economi leol

£39,000 o fuddsoddiad gan
ddefnyddio crefftwyr lleol ble bynnag bo
hynny’n bosibl, fel rhan o raglen waith
barhaol i gadw adeiladau lleol mewn
cyflwr da er budd ein tenantiaid a’r
gymuned

90

Dros
o swyddi wedi eu creu neu eu gwarchod yn ardal Dyffryn Nantlle –
cyfraniad sylweddol i’r economi leol
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Y Banc
DATBLYGIAD NEWYDD SBON YN NYFFRYN NANTLLE...

3
2
1

menter wedi’u creu siop cynnyrch a
chrefftau lleol, deli a lle chwarae i blant

swydd newydd uniongyrchol a 5
swydd ychwanegol yn y deli

co-op o gynhyrchwyr lleol sy’n
cydweithio i ddenu pobl i’r ardal drwy
greu cynnyrch amrywiol o safon uchel

O FEWN 2 FIS O AGOR...

pobl wedi ymweld â’r Banc
nifer ohonynt wedi teithio yma yn
unswydd o du allan i’r ardal

incwm wedi ei greu i’r
cynhyrchwyr arian sy’n

5,000+

£5,500+

cynnal busnesau bach
annibynnol Cymreig
a llawer o gyhoeddusrwydd da i’r ardal yn y wasg ac
ar y teledu, sydd o fudd i holl fusnesau Dyffryn
Nantlle wrth i ni barhau gyda’n gwaith adfywio er lles
yr ardal

6

Cam wrth gam...
Dan arweiniad Grŵp gwaith Y Banc, a Gadeiriwyd gan Karen Owen, cafodd pob rhan o’r
cynllun i drawsnewid llawr gwaelod a seler cyn fanc y Midland ei gynllunio a’i gyflawni yn
effeithiol. Rydym yn ddiolchgar i gwmni pensaernïol Ap Thomas Cyf, ein pensaer ar y
cynllun, ac i gwmni adeiladu Hefin Williams Cyf, y prif gontractwr, a’r holl is gontractwyr am
eu gwaith caled a thrylwyr i greu ased gwerthfawr i’r gymuned yng nghanol pentref
Penygroes.
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Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu
O NERTH I NERTH... ystadegau

ers agor yn 2015

*

**

* YN CYNNWYS TAW

** HYD AT DDYDDIAD PARATOI’R ADRODDIAD

gwaith cynnal a chadw
amrywiol wedi ei wneud
i barhau i wella’r cyfleusterau gan
ddefnyddio crefftwyr a chontractwyr lleol

cynnig telerau ffafriol i ysgolion a
chymdeithasau lleol ac elusennau
fel bod pawb yn cael y cyfle i fwynhau
gwyliau awyr agored

gweithio mewn partneriaeth
gyda’r Urdd i ddarparu amrywiaeth
o weithgareddau awyr agored
arbenigol drwy gyfrwng y Gymraeg
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Ennill gwobr...
Eleni, â’r Antur ond wedi bod yn rhedeg Canolfan
Awyr Agored Rhyd Ddu ers tair blynedd, cafodd
ei ddyfarnu yn un o’r 10 caban cysgu annibynnol
gorau ym Mhrydain.
Mae hyn yn cadarnhau ein gweledigaeth
wreiddiol bod modd i fentrau cymunedol nid yn
unig chware rhan, ond yn wir arwain y ffordd yn
y diwydiant twristiaeth yng Nghymru, a sicrhau
dyfodol llewyrchus a hyfyw i’n cymunedau drwy
arweiniad gadarn a chreu swyddi lleol.

Mae’r ganolfan arbennig yma ar droed yr Wyddfa yn
enwog wrth gwrs fel cartref T.H. Parry-Williams. Yn
wir roedd gwarchod yr adeilad hanesyddol bwysig
hwn i Gymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn un
o’r prif resymau daeth yr Antur ynghlwm â’r prosiect
yn y lle cyntaf.

9

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 unedau gwaith sydd ar osod yn y
Dyffryn gan berchnogion eraill yn
cynnwys Cyngor Gwynedd hefyd yn
llawn, 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 mae’r Antur yn cynnig hwb i
fusnesau newydd sbon drwy roi dau fis
o rent yn rhad ac am ddim iddynt.

Mae rhaglen yr Antur o brynu a datblygu eiddo segur
yn Nyffryn Nantlle ers 1991 wedi sicrhau fod nifer
fawr o adeiladau – portffolio eiddo gwerth dros
£1miliwn – wedi eu diogelu at ddefnydd busnesau
lleol, sy’n hwb mawr i’r gymuned a’r economi.
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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 rheolaidd 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.

Mae’r Antur yma i greu cyfleoedd
a rhoi seiliau cadarn yn eu lle fel gall
entrepreneuriaid lleol fentro a llwyddo.
Drwy gefnogaeth a chymorth yr Antur mae
cyfleoedd yma yn Nyffryn Nantlle i fusnesau
lleol sefydlu a thyfu. Gyda syniadau, gweledigaeth
a gwaith caled y busnesau yma a chefnogaeth ffyddlon
trigolion lleol iddynt hwythau, rydym gyda’n gilydd yn
cydweithio tuag at y nod o adfywiad economaidd yr ardal.

Mae’n bwysig iawn nodi cyfraniad staff glanhau'r Antur sy’n gofalu am yr eiddo sef Bet
Hughes (Gofalwraig y Llyfrgell, y Ganolfan Dechnoleg, Siop 22 a Swyddfa’r Antur), 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 unwaith eto eleni.
Braf iawn hefyd yw cael cyflwyno dau aelod newydd o staff sef Diane Owen a Lona
Jones sy’n rhedeg y siop a’r lle chwarae i blant yn Y Banc. Croeso atom, a diolch yn fawr
am eich gwaith trefnus a thrwyadl.
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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, ond er hyn braf yw adrodd ein
bod wedi llwyddo i ddenu grantiau sylweddol i Ddyffryn Nantlle eleni i’n galluogi i
wneud gwaith pellach tuag at y nod o welliant economaidd i’r ardal.
Yr ydym o hyd 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.
Yn ogystal â rhedeg ein safleoedd presennol, cynnal cyrsiau a rhedeg Canolfan Awyr
Agored Rhyd Ddu, eleni mae ein prif ffocws wedi bod ar brosiect Y Banc.

Y Banc: gwireddu cynllun cyffrous yn y gymuned
Datblygiad diweddaraf yr Antur yw Y Banc ym Mhenygroes, ac rydym yn falch iawn
ohono.
Ar ôl blynyddoedd o waith ymchwil, cynllunio, trafod a pharatoi, gyda diolch i grantiau o
gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol
Magnox, yn ogystal â buddsoddiad ariannol gan yr Antur, llwyddwyd i ailagor llawr
gwaelod 39 Heol y Dŵr - oedd wedi
eistedd yn wag ers i’r HSBC gau ym
Mehefin 2014 - fel Deli, Siop cynnyrch
a chrefftau lleol a Lle chwarae i blant.
Bwriad y cynllun o’r cychwyn, yn
ogystal â dod a gofod gwag yng
nghanol y pentref yn ôl i ddefnydd,
oedd creu Hwb i’r gymuned yng
nghanol pentref Penygroes, a rhoi
Hwb i’r economi leol drwy greu
lleoliad a chynllun i alluogi crefftwyr a
chynhyrchwyr lleol i gydweithio,
arddangos a gwerthu eu cynnyrch
sydd i gyd o safon uchel.
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Mae’r Banc ar ei newydd-wedd yn cyfuno...
•
•
•
•

•

Deli sy’n gweini bwyd lleol, iach a danteithion blasus o bob math;
Gofod chwarae i blant bach a man cyfarfod i rieni yng nghanol y pentref;
Siop cynnyrch a chrefftau lleol sy’n cadw amrywiaeth eang o gynnyrch Dyffryn
Nantlle;
Co-op cynhyrchwyr Dyffryn Nantlle sy’n gweithio i gryfhau’r economi leol drwy a)
ehangu eu busnesau a chodi gwerthiant a b) denu rhagor o bobl i’r ardal i fwynha u
cynnyrch Dyffryn Nantlle a thra yma ymweld gyda nifer o fusnesau bach eraill yr
ardal;
Pwynt Wi-Fi ffeibr am ddim i’r gymuned.

Crëwyd menter newydd sbon yn y Deli gan fam
a mab lleol sef Iwan ac Amanda Williams,
tenantiaid diweddaraf yr Antur. Mae’r Deli yn
barod wedi creu cyfleoedd cyflogaeth i bump o
bobl, ac yn denu pobl i Benygroes bob dydd.
Ers y cychwyn cyntaf mae’r Deli wedi bod yn
hynod o boblogaidd a phrysur gyda phob math
o fwydydd iach a diodydd blasus ar gael. Mae’r
holl fwydydd werth eu gweld (â’u blasu), a’r
prydau arbennig sydd ar gael yn ddyddiol
wastad yn denu adborth da iawn.
Mae’n braf iawn gweld y gymuned (ac
ambell un o enwogion yr ardal) yn
dod at eu gilydd o amgylch y bwrdd
dros baned yn Y Banc, a gweld y plant
(a’r rhieni a neiniau a theidiau!) yn
mwynhau’r lle chwarae.

Bryn Terfel, Iwan (Deli’r Banc) a Robat (Antur Nantlle)
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Mae’r siop yn cael ei redeg ar fodel arloesol, gyda’r nod o alluogi’r busnesau sy’n rhan
o’r cynllun ehangu mewn modd cynaliadwy a hyfyw i’r dyfodol.
Yr Antur sy’n rhedeg y siop o ddydd i ddydd, gan gyflogi dau aelod o staff profiadol i
wneud hynny. Mae cynnyrch amrywiol y cynhyrchwyr yn cael ei werthu yn Y Banc gan
eu gadael yn rhydd i ganolbwyntio ar greu. Mae’r Antur yn codi ffi gwasanaeth isel i fod
yn rhan o’r cynllun a’r holl incwm o werthu’r cynnyrch yn cael ei dalu yn llawn i’r
cynhyrchwyr. Felly siop y cynhyrchwyr yw Siop Y Banc mewn gwirionedd, ond heb y
costau na’r cyfyngiad amser sydd fel arfer yn perthyn i hynny.
Y gobaith i’r dyfodol, yn enwedig gydag un llygad ar y cais presennol i adnabod chwareli
llechi Gogledd Cymru fel safle Treftadaeth y Byd gydag UNESCO, a’r manteision
twristiaeth ddaw yn sgil hynny, yw y bydd y cynhyrchwyr yn symud ymlaen i agor eu
siopau eu hunain yn y Dyffryn, a chreu cyfleoedd cyflogaeth ychwanegol yn ogystal â
denu mwy fyth o bobl i Ddyffryn Nantlle i gefnogi busnesau bach yr ardal.

Diane Owen a Lona Jones, sy’n rhedeg y Siop Cynnyrch Lleol a Lle Chwarae i Blant yn Y Banc

Deli, siop cynnyrch lleol, ‘co-op’ cynhyrchwyr lleol, man
chwarae i blant bach, pwynt Wi-Fi ffeibr am ddim
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Diweddglo
Bu’r flwyddyn yma yn un fawr i’r
Antur ac yn un pwysig i’r Dyffryn.
Gwireddwyd y rhan helaeth o’n
cynlluniau am y flwyddyn drwy:
• ddatblygu’r banc i greu ased
newydd ac amrywiol i’r
gymuned;
• ddenu rhagor o ymwelwyr i’r
Dyffryn a datblygu’r diwydiant
twristiaeth lleol; a
• gwasanaethu ein tenantiaid a
chynnal a chadw ein heiddo.
Wrth edrych yn ôl ar y gwaith â
wnaed eleni, rydym yn ymfalchïo
yn yr hyn a gyflawnwyd er lles yr
ardal. Mae bwrlwm amlwg wedi ei
greu a nifer o ddatblygiadau eraill
yn yr ardal ar y gweill yn sgìl hyn.
Gobeithio bydd y momentwm yma
yn parhau ac mai hwn fydd Y cyfle
y mae Dyffryn Nantlle ei angen.
Rydym yn byw mewn cyfnod heriol
ac ansicr iawn. Mae’r wasgfa ar
gyllid, gwasanaethau ac adnoddau
yn gyffredinol yn amlwg ac yn
niweidiol iawn i gymunedau bach a
mawr ar hyd a lled y wlad.

O ran y Dyffryn hwn, mae’r Antur
eto eleni wedi gorfod gweithio yn
gynnil i gynnal ein gwasanaethau
craidd er lles trigolion lleol, gydag
ond un swyddog. Wrth
ddyfalbarhau gyda’n gwaith a
pharhau i ymchwilio am gyfleon
newydd i’r ardal rydym unwaith
eto yn edrych ymlaen at y
flwyddyn sydd o’n blaenau ac i
barhau i wneud gwahaniaethau
positif er lles ardal Dyffryn Nantlle.
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’r drws ar agor i
bawb.

DIOLCH
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Cyfrifon Blynyddol
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Swyddfa 8
Tŷ Iorwerth
39 Heol y Dŵr
Penygroes
Gwynedd
LL54 6LW
01286 882688
post@anturnantlle.com
www.anturnantlle.com
www.canolfan-rhyd-ddu.cymru
www.facebook.com/anturnantlle
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