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Rhaglen Waith y Gwasanaeth Adfywio Cymunedol – Ardal Dwyfor

Swyddog: Alys Lloyd Jones Wedi diweddaru: Gorffennaf 2018

Ymateb i Gyfle

Prosiect 
Strategol/ Cyfle 
Lleol

Enw’r Mudiad
(a chyfeiriad e bost)

Teitl y prosiect Wedi Gwneud I’w Wneud Mesuryddion 
Perfformiad

Cyfle Lleol O Ddrws i ddrws
oddrwsiddrws@yahoo.co.uk

Bws mini newydd i’r 
gwasanaeth craidd

Datganiad o ddiddordeb wedi’i gyflwyno 
i Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig  
[RCDF] tuag at bws mini ac wedi derbyn 
gwahoddiad i gyflwyno cais llawn i’r 
gronfa.

Cefnogi gyda’r 
gwaith o gyflwyno 
cais llawn i gronfa 
RCDF.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=1
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol Prosiect Plas Carmel
alundwyros@btinternet.com

Cynllun i adfer Capel, Tŷ 
Capel a hen siop gan 
gyfuno hanes, diwylliant 
a’r amgylchedd lleol

Gwaith gwedd 1 ar yr adeilad wedi’i 
gwblhau yn llwyddiannus. Y Cyd-
gysylltydd wedi gorffen yn y swydd 
oherwydd cyflwr iechyd. Wedi mynychu 
cyfarfod gyda Swyddogion Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri. Grantiau wedi eu 
denu ar gyfer ymestyn y swydd ac ar 
gyfer mireinio’r cynllun busnes. Os bydd 
cais cam 02 yn llwyddiannus bydd yn 
creu swydd rhan amser a chyfleoedd 
gwirfoddol amrywiol megis sgiliau 
digidol a staffio’r safle. 

Parhau i gefnogi 
gweithgareddau yn 
ystod y cyfnod 
datblygu a gyda’r 
cheisiadau ariannol.

Cymuned o angen= 0
Incwm new= 1
Swyddi=0.15
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol Amgueddfa Forwrol Llŷn
meinir.pj@tiscali.co.uk

Adeiladu storfa ar ffurf 
mezzanine yn yr 
amgueddfa i gadw a 
diogelu’r casgliad
a chyfleusterau i gynnal 
a gwella gwasanaethau 
a ddarperir.

Cais llawn wedi’i gyflwyno i Rhaglen 
Datblygu Cymunedau Gwledig [RCDF] 
wedi bod yn llwyddiannus. Y gwaith ar y 
storfa wedi’i gyflawni,ac addasiadau i’r 
siop i ddilyn.

Cefnogaeth gyda 
hawlio taliad olaf y 
grant.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=1
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1
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Cyfle Lleol Hafod Ceiri
sianelen@live.co.uk

Canolfan Mentergarwch 
Hafod Ceiri

Cais cam 2 wedi’i gyflwyno i 
Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2, 
Gronfa’r Loteri Fawr tuag at ail 
ddatblygu’r Capel heb fod yn 
llwyddiannus. 
Cais i Arloesi Gwynedd Wledig am arian i 
ailymweld a’r cynllun wedi bod yn 
llwyddiannus.

Cefnogi’r pwyllgor 
gyda’r gwaith o 
gyflwyno ceisiadau 
ariannol ar gyfer y 
wedd gyntaf sef y 
gwaith ail doi.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=1
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol Swyddfa CAB Pwllheli
Tal@cabgwynedd.cymru

Ail ddatblygu Canolfan 
Cynghori Pwllheli, llawr 
gwaelod a chynllun llawr 
cyntaf ar gyfer datblygu 
gwasanaeth llinell 
gymorth gan greu 
cyfleon gwaith a 
gwirfoddoli.

Cais i Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol, 
LLC ac i’r Rhaglen Datblygu Cymunedau 
Gwledig [RCDF] wedi bod yn 
llwyddiannus. Y gwaith adeiladu yn 
mynd ymlaen.

Cadw mewn 
cysylltiad

Cymuned o angen= 1
Incwm new=1
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol Antur Aelhaearn Llanaelhaearn
lynda.cox@llanaelhaearn.com

Datblygu Capel Babell 
fel adnodd lleol

Gwaith adnewyddu’r to wedi  digwydd 
ac wedi ei hariannu gan Antur 
Aelhaearn.

Cysylltu gyda’r 
grŵp i ddilyn i fyny.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =0

Cyfle Lleol Antur Aelhaearn
lynda.cox@llanaelhaearn.com

Prosiect digideiddo 
cofnodion a lluniau lleol 
i gadw a dathlu hanes 
lleol. 

Cais am grant bychain i Gronfa 
Buddsoddi Cymunedol, Cartefi 
Cymunedol Gwynedd wedi bod yn 
llwyddiannus

Wedi cwblhau Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =0

Cyfle Lleol Cylch Meithrin Porthmadog
cylchmeithrinport@yahoo.co.uk

Creu ardal chwarae 
allanol i’r Cylch Meithrin 
ar dir yr ysgol.

Wedi cwrdd ar y safle gyda Swyddog 
Uned Eiddo sydd wedi cefnogi’r prosiect 
drwy gael prisiau am y gwaith. Pecyn 
ariannol o ffynonellau grantiau amrywiol 
wedi’i sicrhau, a’r gwaith wedi’i raglennu 
dros gwyliau’r haf.

Cadw mewn 
cysylltiad

Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol Neuadd Mynytho Cynllun adnewyddu Cais i gronfa AHNE wedi bod yn 
llwyddiannus ar gyfer Adroddiad cyflwr 
ac ymgysylltu yn y Sioe gynnyrch yn mis 
Awst. Cais dilynol i Gronfa Cymunedau 
Creadigol ar gyfer astudiaeth 
dichonolrwydd wedi bod yn 

Cysylltu gyda’r 
grŵp i ddilyn i fyny.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=1
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1
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llwyddiannus. Cais hefyd wedi’i gyflwyno 
i Gronfa Buddsoddi Cymunedol.

Cyfle Lleol Cae Chwarae Edern Ail datblygu’r man 
chwarae

Wedi cefnogi  ceisiadau grant ar gyfer y 
wedd nesaf. Cais Cist Gwynedd heb fod 
yn llwyddiannus fodd bynnag cais grant 
bychain i Gronfa Buddsoddi Cymunedol 
a Grŵp Cynefin wedi bod yn 
llwyddiannus.

Bydd angen 
cymorth i gwblhau 
cais Pawb a’i Le a 
gyda llunio cynllun 
codi arian. 

Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =0

Cyfle Lleol Capel Salem Porthmadog
twmed@tiscali.co.uk

Edrych ar opsiynau 
datblygu Capel Salem

Wedi cwrdd gyda aelodau’r capel. Gan 
nad oedd anghenion penodol wedi’i 
hadnabod, wedi awgrymu iddynt yn y lle 
cyntaf i ymgysylltu a’r gymuned a 
mapio’r ddarpariaeth bresennol ac 
adolygu’r hyn sydd wedi gwneud eisoes 
o ran ymgynghoriadau, cyn symud 
ymlaen gydag astudiaeth 
dichonolrwydd.  

Cadw mewn 
cysylltiad a rhannu 
gwybodaeth am 
unrhyw gronfa 
perthnasol.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =0

Cyfle Lleol Hendragarreg Cyf
hendragarreg@gmail.com

Datblygu adnodd sy’n 
dehongli hanes lleol sy’n 
cynnwys chwarel ithfaen 
fydd yn gynaladwy i’r 
dyfodol.

Cyllid wedi’i ddenu gan Gronfa Datblygu 
Cynaladwyedd, AHNE tuag at astudiaeth 
dichonolrwydd ar adeilad cyn doiledau 
ar y traeth yn Nhrefor. Cais Cam 01 
wedi’i gyflwyno i Gronfa Datblygu 
Cymunedau Gwledig [RCDF].

Edrych ar yr 
astudiaeth 
dichonolrwydd. 
Cefnogaeth ar 
gyflwyno  cais llawn 
i Gronfa Datblygu 
Cymunedau 
Gwledig ac i 
ffynonellau 
ariannol eraill.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=1
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol
Eglwys Sant Pedr, Pwllheli
tadhuw@hotmail.com

Uwchraddio’r adeilad i 
ehangu gwasanaethau 
i’r gymuned sy’n 
cynnwys y Banc Bwyd.

Wedi mynychu cyfarfodydd gyda 
Swyddogion Grŵp Cynefin.Cais am grant 
bychain i gronfa Ardal Harddwch 
Naturiol Eithriadol ar gyfer gwelliannau 
mewnol wedi bod yn llwyddianus.

Aros i ddisgwyl gan 
y grŵp

Cymuned o angen= 1
Incwm new=1
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol Tafarn y Heliwr Hwb Cymunedol yn 
cynnwys Tafarn a chaffi 
a llety i ymwelwyr. 

Wedi cefnogi ceisiadau ariannol ar gyfer 
cymorth hefo’r Cynllun Busnes a gyda 
agweddau datblygol. Cais i gronfa AHNE 
am waith pensaernïol a chais i 

Cefnogi ceisiadau 
ariannol pellach ar 
gyfer adnewyddu’r 
dafarn.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=1
Swyddi=
Diog/creu gwas =1
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Cymunedau Creadigol tuag at y Cynllun 
Busnes wedi bod yn llwyddiannus. Cais 
Cist Gwynedd am £5,000 wedi bod yn 
llwyddiannus tuag at bryniant y dafarn. Y 
Pwyllgor wedi llwyddo i brynu’r adeilad 
drwy werthu siârs.

Cyfle Lleol
Tŷ Newydd Cymunedol / Llên 
Pawb

Prosiect ‘Tipi Olaf’; 
cyfres o weithdai 
ysgrifennu creadigol 
mewn cysylltiad 
mudiadau sy’n trais yn y 
cartref

Wedi rhoi cefnogaeth hefo’r cais 
ariannol. Cais am grant bychain i Gronfa 
Buddsoddi Cymunedol wedi bod yn 
llwyddiannus

Cymuned o angen= 0
Incwm new=
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol Plas Heli Safle yr Hen Glwb 
Hwylio

Wedi rhoi cefnogaeth gyda chais i 
Cymunedau Creadigol, Arloesi Gwynedd 
ar gyfer Astudiaeth Dichonolrwydd. Cais 
i Cymunedau Creadigol wedi bod yn 
llwyddiannus

Gwaith ymchwil  ar 
ffynonellau ariannu 
pellach.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=1
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol Adran yr Urdd, Llanengan Datblygu sgiliau celf a 
gwirfoddoli o fewn yr 
ardal

Wedi rhoi cefnogaeth hefo’r cais grant 
bychan i Cist Gwynedd.  Y cais wedi bod 
yn llwyddiannus

Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Cyfle Lleol Canolfan Golan Awdit ar effeithiolrwydd 
ynni

Wedi cydweithio gyda aelodau’r 
Pwyllgor gyda chais am awdit ynni 
gyda’r nod o uwchraddio’r ganolfan a’r 2 
uned waith, sydd bellach yn cael ei 
ddefnyddio fel man gwaith.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Prosiect 
strategol

Cymydmaen Cyf
Edrych ar opsiynau Egin 
Cegin i ehangu’r 
defnydd  o’r adnodd

Wedi cael cyfarfod gyda Menter Môn a 
Chanolfan Congl Meinciau ynglyn ag ail 
leoli’r Egin Cegin.

Bod yn barod i 
gynnig syniadau a 
thrafodaeth 
pellach.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1
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Ymateb i Newid

Categori o Newid Enw’r Mudiad / Gwasanaeth
(a chyfeiriad e bost)

Teitl y prosiect Wedi Gwneud I’w Wneud Mesuryddion 
Perfformiad

Adrannol Llyfrgell Nefyn Darpariaeth llyfrgell 
cymunedol

Wedi bod yn bwynt cyswllt rhwng 
aelodau’r Cyngor Tref ac adran 
Cyfreithiol ac Eiddo Cyngor Gwynedd  
mewn perthynas a’r brydles . Wedi 
cwblhau’r brydles ddiwedd mis 
Mawrth 2018.

Wedi cwblhau Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1

Adrannol Amgueddfa Lloyd George, 
Llanystumdwy

Trosglwyddo’r Amgueddfa Wedi cyfarfod gyda chynrychiolwyr 
Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George 
gyda Nest Thomas, Rheolwr 
Amgueddfeydd ac Orielau a mynychu 
cyfarfod gyda Swyddog, Cronfa 
Drefadaeth y Loteri. 
Cais i Rhaglen Treftadaeth Gydnerth, 
Gronfa Dreftadaeth y Loteri heb fod 
yn llwyddiannnus. Yn dilyn adborth 
cyflwynir cais ariannol am 
werthusiad opsiynau fel cam cyntaf a 
chais dilynol cyn Ionawr.

Cais yn cael ei 
gyflwyno cyn 
Ionawr 2019. Rhoi 
cefnogaeth  gyda’r 
cais os oes angen.

Cymuned o angen= 0
Incwm new=0
Swyddi=0
Diog/creu gwas =1
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Mesuryddion y Gwasanaeth Adfywio Cymunedol (18/19)
Ardal: Dwyfor

Cyfeirnod Mesurydd Dull cyfrif Amlder 
casglu

Uchelgais y 
Gwasanaeth

Perfformiad Lleol

AC01 Nifer y prosiectau adfywio cymunedol yn y Rhaglen Waith nifer chwarterol
100

AC02 Nifer y prosiectau adfywio cymunedol sy'n cefnogi 
cymunedau i ymateb i newid

nifer chwarterol
30

AC03 Nifer y prosiectau adfywio cymunedol sy'n cefnogi 
cymunedau i ymateb i gyfle strategol

nifer chwarterol
20

AC04 Nifer y prosiectau adfywio cymunedol sy'n cefnogi 
cymunedau i ymateb i gyfleon lleol

nifer chwarterol
50

AC05 %  y prosiectau adfywio cymunedol a gefnogir sy’n cefnogi 
cymunedau i ymateb i newid

% chwarterol
30

AC06 % y prosiectau adfywio cymunedol a gefnogir sy’n cefnogi 
cymunedau i ymateb i gyfle strategol

% chwarterol
20

AC07 % y prosiectau adfywio cymunedol a gefnogir sy’n cefnogi 
cymunedau i ymateb i gyfleon lleol

% chwarterol
50

AC08 % y prosiectau adfywio cymunedol a gefnogir sy’n cefnogi 
cymunedau i ymateb i gyfle

% chwarterol
70%
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AC09 % y prosiectau adfywio a gefnogir sy’n hyfyw / gynaladwy 
ymhen 3 blynedd

% blynyddol
70%

 AC10 % y brosiectau a gefnogir sydd o fewn yr ardaloedd Cym 1af % chwarterol
10%

AC11 % y prosiectau a gefnogir sydd o fewn y cymunedau o angen % chwarterol
60%

AC14 Nifer y mentrau a gefnogir sy’n cynyddu / datblygu ffrwd 
incwm newydd / ychwanegol

nifer chwarterol
25

AC15 Nifer o swyddi sy’n cael eu creu trwy’r prosiectau adfywio 
cymunedol

nifer chwarterol
10

AC16 Nifer o brosiectau sy’n datblygu gwasanaeth newydd/ 
diogelu mynediad at wasanaeth

nifer chwarterol
60
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