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1. Cyﬂwyniad a Chefndir
Astudiaeth yw hon sydd yn ceisio cyfrannu at ﬀyrdd o gyrraedd yr amcanion canlynol:
‘Gwarchod a chadw capel hynod a hanesyddol a chreu prosiect a fyddai’n cynnal, neu’n
cyfrannu at (1) gynnal y capel o ddydd i ddydd, gan gyfrannu ar yr un pryd at (2) y gymuned leol
yn gymdeithasol ac o bosib yn (3) economaidd’.

1.1. Cefndir

Lleolir Capel Carmel yng nghymdogaeth Anelog ger Aberdaron, ym mhen gorllewinol Penrhyn
Llŷn. Gerllaw mae traeth Porthor a Llwybr yr Arfordir ac mae o fewn cerddediad i Fynydd Anelog
a’r Mynydd Mawr sydd â golygfeydd o’r Penrhyn, o Enlli a’r môr o’i amgylch. Mae’r wlad o’i
gwmpas wedi’i ddynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), a’r arfordir wedi ei
ddynodi yn ‘Arfordir Treftadaeth’ ac yn rhan o ‘Adral Gadwraeth Arbennig’ Pen Llŷn a’r Sarnau.
Mae’r adeilad, sydd yn dyddio yn wreiddiol o ddechrau’r 19G, yn cyfuno capel â thŷ capel dan yr
un tô, mewn libart go helaeth, a gerllaw, o fewn y libart hwnnw, mae hen siop cwt sinc, a godwyd
yn hanner cynta’r 20G.
Nid yw’r Capel yn cael ei ddefnyddio yn rheolaidd bellach, oherwydd ei gyflwr, ac mae’r tŷ sydd
ynghlwm hefyd wedi bod yn wag ers nifer o flynyddoedd. Caeodd y siop dros ugain mlynedd yn
ôl a bu’n ddiddefnydd ers hynny.
Mae cyflwr yr adeiladau yn gyﬀredinol yn gofyn sylw, - a’r siop yn fwy na’r lleill, oherwydd natur ei
adeiladwaith.
Mae’r holl safle yn eiddo i Ymddiriedolwyr Capel Carmel ar les 999 mlynedd, ac mae’r
gweithredoedd yn eu meddiant.

Yn dilyn trafodaethau lleol a chyfarfod cyhoeddus ﬀurfiwyd Pwyllgor Prosiect Plas Carmel
i symud ymlaen i edrych ar wahanol bosibiliadau. Maent yn gweithredu gyda
chydweithrediad llawn yr Ymddiriedolwyr.

1.2. Arwyddocad hanesyddol

Mae’r adran hon yn nodi arwyddocad y Capel yng nghyddestun diwylliannol a chymdeithasol
Cyrmu yn y 19G, a rhan Ymneilluaeth yn yr hanes hwnnw.
Byddai hanes Cymru gyfoes yn wahanol iawn onibai am hanes Ymneilltuaeth yn y ddeunawfed
ganrif. Dyma pryd y sefydlwyd amryw o gyrﬀ cenedlaethol cynhenid gan gosod y Gymraeg yn
ganolog ym mywyd deallusol y genedl.
“Ar gwr arall Sir Gaernarfon bu Dafydd Jones, Pen y Garn, yn pregethu yng nghyﬃniau tref
Pwllheli a chorﬀorwyd eglwys yno yn 1784 a chael capel yn fuan. Bu pregethu hefyd yn
ardaloedd pellaf Llŷn lle bu Richard Michael o Fôn yn weithgar. … Cyfarfyddai’r frawdoliaeth
yn fuan yng Nghapel Tyndonnen, gyda’i furiau pridd a tho gwellt … ac yr oedd pregethu yng
Nghae How, ym mhlwyf Bryncroes
“Bedyddwyr Cymru” T.M.Bassett 1977 Ty Ilston / Gomer t.99
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“The stirrings of revival had been strongly felt among the Baptists of South Wales, where the
cause had struck strong roots in the age of the Propagation. In 1776 … a small band of
Baptist missioners set out to evangelise the north. They took a familiar route … to Llŷn,
preached at Pwllheli and Nefyn. In both regions they left a nuceleus of disciples … their
open air baptisms in streams or tarns often drew even larger crowds than the field preaching
of the Methodists. t229
From 1783 the Baptists began to look beyond mkeshift arrangements … to build themsleves
chapels… Much of their sucess was due to the tireless evangelism of (Cardiganshire born)
Christmas Evans (who) from 1789 to 1791 … served as itinerant evangelist to the Baptists of
Llŷn T.339
“A History of Caernarvonshire: 1284 - 1900” A.H.Dodd 1968 Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon
O ganlyniad i ymdrechion cenhadol ac i wewyr diwygiadol y cyfnod, sefydlwyd achos Bethesda,
Rhoshirwaun tua 1814 ac yn gymharol fuan wedyn, tua 1830, caed eglwys yn Anelog. Ychydig
yw’r dystiolaeth sydd i law am hanes cynnar yr achos, ond mae’n bur debyg y bu’r ddwy yn
chwaer eglwysi, gyda Bethesda, oherwydd ei dalgylch ehangach a phoblogaeth fwy, yn cael ei
gweld fel y brif eglwys.
(Mae manylion pellach i’w gweld yn y cyfnodolyn “Hanes y Bedyddwyr Ymhlith y Cymry” 1885,
gol. B.Davies t.580-2)
Y Capel
Mae hynodrwydd y capel, a’i berthnasedd hanesyddol, yn y ﬀaith fod ei naws yn ddigyfnewid ers
ei adeiladu, a’i fod yn ymgnawdoliad o ymdrech y gymdeithas gyﬀredin i lunio ﬀurfiau perthnasol
o weithredu’n ysbrydol a chymunedol drwy gydgynnal a brawdoliaeth.

y capel: tu allan - y talcen tua’r gogledd orllewin ar wyneb ôl tua’r gogledd ddwyrain

Yn bensaernïol mae’r ﬀurf yn nodweddiadol o gapeli cynnar, wedi ei seilio ar adeiladwaith wledig
syml gyda waliau cerrig a chalch. Tô llechi sydd arno, er y gellid ystyried y byddai tô gwellt neu
frwyn arno yn wreiddiol. Mae’r gwaith saer cain tu mewn yn nodweddiadol o’r cyfnod cynnar, yn
osgeiddig a syml, i gydfynd ag ethos adeiladau crefyddol ymneilltuol y pryd. Gyda thô newydd ers
canrif, hefyd, mae’n debyg fod y gofod yn llai cryno nag oedd yn wreiddiol
Mae’r pulpud pumochrog yn ganolog i ymwybyddiaeth pawb yn yr adeilad, ac mae ﬀenest fawr y
tu ôl iddo. Yr hyn sy’n hynod, efallai, yw fod y pulpud wedi’i osod i’r neilltu rhyw ychydig i
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y capel - tu mewn

ganiatau goleuni i ddod dros ysgwydd y pregethwr er mwyn defnyddio golau naturiol i ddarllen o’r
Beibl.
Nid yw’r lampau, o bosib, yn wreiddiol, ac yn sicr mae’r harmoniwm yn gymharol ddiweddar, wedi
ei leoli ar ganol y llawr. Nid oes bedyddfa yn y capel, ac mae’n debyg y byddai gwasanaethau
bedydd wedi eu cynnal yn achlysurol mewn nant leol, neu yn y môr yn gyfarfodydd cyhoeddus a
chynhyrfus, ac yn ddiweddarach i fedyddiadau ddigwydd yn Bethesda, Rhoshirwaun.
Pererindota
Mae Aberdaron yn gysylltiedig iawn â phererindota i Enlli - ac mewn blynyddoedd diweddar mae
cryn dipyn o adfywiad mewn gweithgaredd a theithiau ar thema ysbrydol. O fewn milltir mae safle
Capel Anelog yn dyddio o’r 5ed ganrif. “Ceir cofnod o bresenoldeb mynachaidd, yn ystod cyfnod
cynnar iawn, ar gerrig coﬀa arysgrifedig a ganfuwyd yn Anelog. Ar y clogfeini hyn sydd wedi’u
treulio gan ddŵr gwelir arysgrifiadau, yn Lladin, i goﬀáu Senacus, oﬀeiriad a gladdwyd gyda thyrfa
o’i frodyr (cum multitudinem fratrum) a Veracius, a oedd hefyd yn oﬀeiriad. Mae’r cerrig hyn yn
dyddio o ddiwedd y bumed ganrif neu ddechrau’r chweched ganrif OC” (heneb.co.uk). Mae’r
beddfeini o’r eglwys gynnar hon yn Eglwys St. Hywyn yn Aberdaron heddiw. Mae olion anheddiad
ar lethrau gogleddol Mynydd Anelog sydd yn dyddio o’r cyfnod cynhanesyddol diweddar, a rhaid

y ty - tu allan
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cofio mai nid lle diarﬀordd oedd y Penrhyn yn yr oes lle’r oedd teithio ar y môr yn gyﬀredin ac yn
haws o lawer na theithio dros dir.
Mae’r Capel yn adeilad treftadaeth o bwys ac wedi’i restru yn Radd II* (sydd yn brin yng Nghymru)
a’i ddisgrifio fel : “simple chapel with a rare surviving early C19 chapel interior”. Mae’r tŷ wedi’i
restru yn Radd II, ond yn bennaf am ei fod yn cyfannu’r casgliad o adeiladau.
Mae’n llai perthnasol yn hanesyddol gan ei fod wedi ei ailadeiladu’n sylweddol yn 1919. Bu tenant
yma tan yn gymharol diweddar, ac er fod rhai gwelliannau wedi digwydd mae cymeriad y ty yn
weddol o gyfan o hyd, yn adlewyrchu cymeriad tai o’r cyfnod hwnnw.
Y Siop
Nid yw’r siop wedi'i restru (ac nid yw’n cael ei ystyried o fewn libart Adeilad Rhestredig) ond mae
iddo ei arwyddocâd ei hun, yn enghraiﬀt o ‘siop gwerthu bob-dim’ gwledig. Mae’n dyddio o
ddiwedd y 1920au, wedi ei adeiladu o ﬀrâm goed a’i wynebu tu mewn â styllod unﬀurf, ac ar y tu
allan â shitiau dur ‘corrugated’. Mae’n bosib fod y rhan a’i dalcen at y ﬀordd yn hyn na’r darn nesa
ato (sydd yn creu’r siâp L) gyda’r garej yn y cefn hefyd yn estyniad mwy diweddar.

y siop - tu allan

y siop - tu mewn

Mewn cyfnod lle’r oedd teithio yn bell neu yn gyson yn ymdrech sylweddol, roedd rhaid i
nwyddau ddod at y cwsmer, ond gyda phoblogaeth isel, byddai rhaid i’r siopau hynny geisio ateb
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pob gofyn. Ar y llaw arall, ni fyddai’n bosib cadw stoc helaeth, a’r nodwedd felly fyddai
amrywiaeth eang o wahanol nwyddau ond dim llawer o ddewis o fewn hynny - bywyd silﬀ hir.
Ogof Aladdin go iawn. Nodwedd arall arbennig siopau o’r fath oedd eu rôl fel canolbwynt
cymdeithasol - pobl yn galw heibio am sgwrs, am newyddion ac am wasanaeth annuniongyrchol cyn dyddiau ﬀôn, yn gyﬀredinol, a’r we, erbyn hyn.

1.3. Amcanion

Wrth osod amcanion cychwynnol, yr astudiaethac yn sgil trafodaeth y Pwyllgor, nodwyd y
canlynol:
1.3.1.

ystyried ﬀyrdd o adfer ac addasu’r hen siop
fel caﬃ (te Cymreig?)
fel siop
fel uned wyliau
fel cyfrwng dehongli

1.3.2.

ystyried dulliau dehongli pynciau megis
Hanes y Capel
Dic Aberdaron
Chwarel Jasper, Carreg
Hanes cychwyniad y Bedyddwyr ym Mhen Llŷn
Hanes yr hen siop wledig.

1.3.3.

ystyried sut i ddarparu pwynt gwybodaeth ar atyniadau lleol ar gyfer pobl leol, cerddwyr
ac ymwelwyr sy’n ymweld â’r ardal.

1.3.4.

ystyried defnydd o’r safle fel uned wyliau

1.3.5.

ystyried sut i gynnal rhaglen o weithgareddau addysgiadol ar y safle ac yn arbennig yn y
capel

1.4. Methodoleg

Dilynwyd y methodoleg a awgrymwyd yn y gofynion, gan amrywio rhywfaint fel y datblygodd y
sefyllfa, a chyflawni’r canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mesur ac archwilio’r adeiladau, gan baratoi darluniau
archwilio eu cyflwr ac ystyried gwaith trwsio a sut i’w gyflawni
gwrando ar, a thrafod, syniadau cychwynnol
sicrhau’r sefyllfa yn deillio o’r - a’r cyfyngiadau ar - y syniadau hynny
cadarnhau’r dewisiadau posib
dyddiau agored
trafod syniadau
holi ac ymchwil pellach
holi am ﬀynonellau ariannu
trafod a chytuno ar yr hyn sydd yn fwyaf addawol
penderfynu ar y dewisiadau mwyaf cyrraeddadwy
darparu gwybodaeth yn gymorth i‘r camau nesaf

1.5. Egwyddorion

Wrth ymgymryd a’r gwaith dilynwyd yr egwyddorion canlynol:
• hyblygrwydd
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dylai unrhyw awgrymiadau ganiatau ar gyfer newid mewn amgylchiadau, a chaniatau i’r
amcanion gael eu mireinio o ganlyniad
• cynnaladwy
mae bwriad yn gynnaladwy os yw’r cynllun yn parhau i weithredu heb fod angen cyfeirio
adnoddau anneﬀeithiol tuag ato yn rheolaidd - boed hynny yn ynni, gwastraﬀ, ymdrech
neu arian
• creadigrwydd
wrth ysytried natur y “lle” mae angen cydnabod fod arwyddocad i weithredoedd, a’u bod
yn bosib eu defnyddio i bwrpas y cynllun, unai wrth greu cynllun cyfochrog i ddenu
gwirfoddolwyr ychwnaegol, i greu cyrchfan deniadol, neu i greu gwerth ychwenegol yn y
prosiect; gall hyn gynnwys celfyddyd neu greﬀt neu rhywbeth sydd yn creu mwy na
chyfanswm y cynhwysion

1.6. Posibiliadau Pensaernïol

Yn gyﬀredinol mae unrhyw fwriad ar gyfer y safle yn gorfod cael ei ystyried yng nghyd-destun
natur pensaernïol y Capel a’r Ty, o safbywnt egwyddor, bwriad yr astudiaeth ond hefyd yn statudol
oherwydd ei fod wedi’i restru o ddiddordeb pensaernïol, ac hefyd - sydd yn ystyriaeth gysylltiedg
- natur ei adeiladwaith. Mae’r sylwadau isod yn edrych yn gyﬀredinol ar sut y gellid defnyddio’r
gofod o safbwynt ymarferol gan gadw mewn golwg eﬀaith hynny, os o gwbl, ar y statws
swyddogol.
1.6.1. Y Capel
Mae adfer y capel yn ganolog i’r strategaeth ac mae cymeriad yr adeilad yn allweddol i hynny, ond
mae cyfyngiadau pendant ar sut y byddai’n bosib i’r capel gael mwy o ddefnydd. Ychydig iawn o
le sydd yna i newid sut y caiﬀ y capel ei ddefnyddio. Dyw aildrefnu mewnol neu greu ardal ar gyfer
defnydd gwahanol ddim yn bosib, er enghraiﬀt.
Yr unig gwrs posib yw trwsio’r adeiladwaith, a’i adfer yn gyﬀredinol i ganiatau defnydd unwaith
eto ohonno gan y cyhoedd. Mae cymeriad y gofod mewnol yn caniatau defnydd o fewn cwmpas
cyfyngedig yn unig, ond i gyd yn deillio o berthynas cynulleidfa fach gyda phregethwr, ddarlithydd
neu berﬀormiwr. Mae natur gymharol gyfyng y gofod yn ﬀurfioli’r berthynas rhwng y gynulleidfa a’r
siaradwr, ond efallai hefyd yn ei wneud yn ofod mwy ‘agos atoch’, ac efallai oherwydd hynny, yn
medru darparu cyfleon na fyddai’n bosib mewn ystafell fwy. Gallasai hyn, hefyd, fod yn berthnasol
i ﬀurfiau addoli’r genhedlaeth nesaf.
Mae’r organ yn dipyn llai hynafol na’r capel, ac efallai fod peidio cael hwnnw yno - o leia yn
barhaol - yn ystyriaeth wrth geisio gwneud y defnydd gorau o ofod.
Gan fod angen sicrhau unoliaeth hanesyddol y gofod, mae’n anhebygol y caiﬀ system drydannol
ei gosod ar gyfer dim mwy na defnydd achylsurol (h.y. cadw’r lampau oel) a gallasai hyn gyfyngu
ar ddefnydd y gofod ar gyfer ei ddehongli, ond ddim yn eithafol felly.
1.6.2. Y Ty Capel (Plas)
Mae prif arwyddocad rhestriad y ty capel yn y ﬀaith ei fod yn cyfannu cyfansoddiad adeiladau’r
capel. Allannol, yn bennaf, yw’r nodweddion hynny. Mae tu mewn y ty yn gymharol ddigyfnewid
ers 1919 yn werth ei ystyried fel elfen o gymeriad, er nad yw’n ofyniad statudol.
Byddai’n hwylus adfer y ty yn annheddfa unigol drwy wella’r adeiladwaith. Er nad oes unrhyw
orfodaeth reoliadol i wneud hynny, byddai’n fwy deniadol ac yn denu rhent gwell. Mae’n dy
cymhedrol o faint ac yn addas ar gyfer teulu ifanc, efallai, gyda gardd ddigonol. Gellid ei
ddefnyddio hefyd ar gyfer gosod tymor byr.
Mi fyddai angen ystyried mwy o waith addasu petai dewisiadau eraill yn cael eu dilyn. Byddai’n
bosib ei addasu yn ddwy ﬄat, gyda mynediad o ddau ddrws allannol annibynnol, petai’n amlwg y
byddai galw am y math yna o eiddo yn lleol.
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Gellid defnyddio’r ty fel uned breswyl ar gyfer grwpiau, a byddai’n addas, ar gyfer rhyw 10-12
mewn gwelyau bync, ond byddai cryn bwysau ar ddefnydd o’r stafell molchi, byddai’r gegin yn
gyfyng, a byddai prinder gofod cyﬀredinol ar gyfer bwyta ac ymlacio. Gellid defnyddio’r siop ar
gyfer rhannu’r anghenion hynny, ond byddai’n creu, yn ei dro, gyfyngiad ar y defnydd o hwnnw.
Byddai’n bosib defnyddio’r ty ar gyfer pwrpas heblaw am ddefnydd preswyl, megis canolfan
astudio, gyda ystafell waith / gyfarfod i ryw 10 o bobl, stydi fach, swyddfa a storfeydd ar y llawr
cynta. Wedi dweud hynny byddai angen creu darpariaeth ar gyfer defnydd anabl gan fod y gofyn
statudol am hynny wrth newid defnydd adeilad, ynghyd a’r gofynion adeiladwaith, megis ynysu,
gwresogi, dyluniad y grisiau, ayb. Byddai hyn yn golygu mwy o waith na’i adfer fel ty.
Ar raddfa lai gellid ystyried y llawr isaf yn unig ar gyfer arddangosfa barhaol a thymhorol, gan
fanteisio ar ddau ddrws (un i mewn ac un allan) i fedru cynyddu niferoedd y defnyddwyr i ryw 8 10 ar y tro. Byddai natur yr arddangosfa yn gorfod bod yn eitha confensiynnol - paneli o eiriau a
delweddau ar y wal, gydag ambell i wrthrych bach mewn cas - oherywdd diﬀyg gofod, a maint y
stafelloedd (h.y. pellter o wyneb un wal i’r wal gyferbyn).
1.6.3. Y Siop
Dyw’r siop ddim yn rhan o restriad y safle, ac mae’n cael ei ystyried tu allan i libart y capel a’r ty
capel. Mae ei gymeriad, fodd bynnag, yn gryf, ac yn arwyddocaol iawn yn ymwybyddiaeth y fro.
Mae cyflwr y siop yn eitha enbyd, ac mae angen bod yn glir fod ei adfer yn ddewis mwy costus
na’i ddymchwel a chodi adeilad newydd. Wedi dewud hynny, ni fyddai gan adeilad newydd y
‘patina’ a chysylltiadau cof yr adeilad presennol. Byddai diogelu ei gymeriad a rhoi cyfnod o
fywyd pellach iddo yn bosib drwy ei drwsio, ac felly dyliad gwenud hynny yn unol ag egwyddorion
cadwraethol (e.e. SPAB) lle byddai elfennau newydd yn cael eu gadael yn amlwg, gan adael
cymeriad y gwreiddiol.
Yn bennaf, cadw’r adeiladwaith fewnol a ﬀramiau’r cwt yw’r dull mwyaf addas, gan aildoi gyda
shitiau newydd, trwsio’r mannau gwaethaf ar y waliau allannol a chreu siliau a chiliau newydd, lle
bo’r angen, ynghyd a gosod llawr newydd .
Yng nghefn y siop mae’r garej sydd wedi mynd a’i ben iddo, ac mae posib defnyddio hwn fel
uned ar wahan neu ei gyfuno efo gweddill y siop. Awgrymir godsod tô newydd ar hwn gan fod
rhediad y tô presennol yn rhy wastad, er y byddai hyn yn creu ‘dyﬀryn’ rhwng y ddau dô - gallasai
hwnnw fod yn ddigon llydan i’w glirio yn hawdd gyda brwsh yn dymhorol.
Cyfyng yw gofodau dwy ran y siop, ond gellid rhoi drws i’r garej adnewyddedig i’w gynyddu
mewn arwynebedd, a gallasai hwnnw gynnwys doiled a chegin.
Mae’r defnydd posib o’r siop felly yn debygol o fod yn gyfyng o ran nifer defnyddwyr - byddai
caﬃ yn medru dal rhyw 5/6 bwrdd (heb ystyried y gofod allannol) neu lai os eodd rhan o’r siop yn
cynnwys arddangosfa barhaol neu siop. Mae’n debyg mai drwy fod yn hyblyg mae osgoi i hyn fod
yn anhawster i’r bwriad - gan fedru bod yn ofod ar gyfer gweithgareddau (e.e. dosbarth nos,
pwyllgor, clwb garddio, cysrsiau hyﬀorddi adarwyr) ac hefyd yn gaﬃ/ siop. Byddai’n bosib lleoli
arddangosfa barhaol yn y siop - byddai’n fach i godi tâl mynediad iddo, ond efallai yn haws ei
reoli ac yn llai o faich goruchwylio. Gallasai hefyd fod yn ddefnydd atodol i’r defnydd o’r safle.
Rhoddwyd ystyriaeth, hefyd, i’w droi yn uned wyliau - gweler y brasgynlluniau yn Atodiad 3;
byddai angen cyflawnir un math o waith ond i safon uwch (am y byddai’n dy annedd newydd).
1.6.4. Yr Ardd
Dyw’r ardd ddim yn rhan o gwrtil yr adeiladau rhestredig, ond byddai unhryw fwriad a gynnigwyd
yn siwr o gael dylanwad ar ganfyddiad yr ymwelydd ohonynt. Mae’n sylweddol, (tua 1050m2 heb
gynnwys y capel, y ty, gardd y ty na’r siop) ac o fewn y cloddiau a’r llwyni presennol yn gymharol
gysgodol mewn tirwedd agored.
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Mae’r tir, felly wedi’i gyfyngu mewn nifer o ﬀyrdd, ond heb fod yn eithafol. Mae lleoliad tanc septig
tua’r ochr ogeddol, gyda draeniau yn arwain ato yn gyfyngiad ychwanegol ar ddatblygiad y safle.
O safbwynt datblygu’r ardd yn gyﬀredinol mae cyflwr a natur y pridd cleiog yn cyfyngu ar y
dewisiadau plannu.
Byddai’n bosib ei adael fel y mae, gan dorri’r gwellt a thocio’r llwyni yn achlysurol. Gellid hefyd ei
ddefnyddio ar gyfer pwrpas fwy dwys, megis fel rhandir sylweddol neu fel lle i dyfu cnwd
masnachol o ryw fath. Y mwyaf uchelgeisiol fyddai defnyddio’r ardd fel elfen arall ar y safle cyfan
sydd yn atyniad ynddo’i hun - yn tynnu pobl ohewydd beth sy’n digwydd yno, neu ar gael i’w
weld a’i brofi.

2.

Sail - man cychwyn

Gan mai bwriad y broses hon yw gosod seiliau ar gyfer trafodaeth mewn nifer o wahanol feysydd,
a’r posibilrwydd o ddeillio ar nifer o wahanol ganlyniadau ar wahanol adegau, teimlwyd ei bod hi’n
bwysig rhoi ystyriaeth lawn i farn y sawl a fyddai’n elwa fwyaf ohonno, ac mae’r adran hon yn
edrych ar yr amrywiaeth syniadau a’u pwysigrwydd i’r gymodgaeth.

2.1.

Ymgynghoriadau

Yn dilyn digwyddiad rhagarweiniol a drefnywyd yn ystod haf 2014, trefnwyd digwyddiad arall yn
Carmel, yn mis Hydref gan gynnwys arddangosfa o elfennau o ddiddordeb i’r Pwyllgor, o
ddefnydd i’r fenter ac yn ddeniadol i garedigion y Capel. Cafwyd ymateb da iawn - brwdfrydig ac
adeiladol gan tua 60 o bobl. Drwy gyfrwng holiadur, cafwyd sylwadau cyﬀredinol am ba fath o
weithgaredd y gellid eu gweld ar y safle, a pha fath o themau y gellid eu dehongli mewn unrhyw
arddangosfa barhaol.

Diwrnod agored yn Capel Carmel, Hydref 2014.

Yn dilyn trafodaeth bellach, penderfynwyd cynnal cyfarfod cyhoeddus arall i ddangos i’r sawl fu
yn y diwrnod agored, yn ogystal a phartneriaid posibl, pa waith a gwblhawyd. Bu rhyw 25 yn
bresennol yn y noson hon, gan gynnwys cynrhychiolaeth o’r Cyngor Cymuned, Canolfan Deunant
a Menter Felin Uchaf). Cafwyd cefnogaeth yr un mor frwd, ar noson arw, ond dim cynnigion
pendant i gydweithio.

2.2.

Cyd-destun gweithredol

Does dim anghenion penodol nad ydyn nhw wedi eu hateb o fewn pellter taith car o 10 munud
neu lai o’r safle - ysgol, siop, meddygfa, ystafell gymunedol. Mae angen gweld ‘gofynion’, felly
naill ai fel ﬀordd o gryfhau ‘gwerth’ y gymuned (stoc cymdeithasol - mater o hyder, a hunan
barch), neu fel erfyn arall mewn economi sydd angen ei chryfhau. Mae’r ddau, wrth gwrs, yn
gorgyﬀwrdd.
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Mae Anelog yn ardal sydd yn cysylltu yn naturiol tua’r de i Aberdaron, ac yn ôl i’r dwyrain tuag at
Rhoshirwaun a thu hwnt. I’r gogledd a’r gorllewin mae’r môr. Mae’r boblogaeth yn fechan.
Mae Llwybr yr Arfordir yn pasio gerllaw - datblygiad ledled Cymru sydd wedi profi yn llwyddiant
mawr i ddenu bobl i ardaloedd arfordirol, ac yn arbennig tu allan i dymor gwyliau’r ysgolion. Yn
ychwanegol at hyn mae llwybrau a theithiau ‘eilradd’ sydd yn apelio at y rhai sydd yn barod yn y
cylch neu wedi ymweld eisioes, sydd yn cynnig llwybrau newydd, neu ar themau pendol - e.e.
taith o Aberdaron i Uwchmynydd ac yn ôl drwy Anelog. Mae rhain yn faes gyda photensial
sylweddol ar gyfer yr economi leol, yn enwedig os ydynt yn cael eu ehangu ymhellach drwy
gyfuno gweithgaredd pellach - archaeoleg, bywyd gwyllt, diwylliant, ayb. Mae datblygiadau
diweddar megis yr Ecoamgueddfa - menter sydd yn rhoi presendoldeb ddigidol i hanes ac
atyniadau Llŷn - a datblygiadau arloesol megis Porth y Swnt, yn Aberdaron - yn ehangu’r apel yn
y cylch i ymwelwyr. Yn gyﬀredinol mae symudiad i groesawu ymwelwyr i’r cylch ar delerau’r
brodorion, yn hytrach na dim ond fel gweithgaredd economaidd bur.
Dros y blynyddoedd diweddar mae pererindota wedi dod yn fwy poblogaidd gan ddefnyddio
esiamplau fel y Camino ar draws gogledd Sbaen, a gwahanol deithiau yn Iwerddon fel cynseiliau.
Gyda hanes ﬀynhonau Llŷn, Capel Anelog , llwybrau‘r pererinion i Enlli, mae elfen mwy diweddar y
Bedyddwyr yn Llŷn yn creu’r posibilrwydd o fachu diddordeb yr ymwelydd cyﬀredinol ac arwain yr
ymholiad tuag at ddealtwriaeth well o le Anghydﬀurfiaeth yn y ngwneuthuriad y Cymry, a’r
dylanwad ar eu hanes cymdeithasol diweddar. Yn sgil hynny, wrth gwrs, mae’r ymwelydd, boed
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leol neu o bellach i ﬀwrdd, yn deall yn well natur cymdeithas wledig Gymreig, a’i gwerth. Mae
Carmel mewn lle da i fod yn rhan o’r dehongli hwnnw.
Gan fod presenoldeb uwch o gerddwyr yn y cyﬃniau, mae’n werth ystyried medru cynnig mwy na
dehongli fel gweithgaredd, a byddai dapraru gwasanaeth berthnasol, ynghyd a gwybodaeth yn
bendant yn gwneud hynny, ac yn cael ei gryfhau ymhellach drwy greu Carmel fel cyrchfan ynddo’i
hun.
Mae’r economi yn y cylch yn bennaf amaethyddol o ran natur, ac mae denu ymwelwyr yn bwysig
i’r economi hwnnw, ynghyd ag i’r unigolion sydd yn gwneud hynny fel eu gweithgaredd pennaf.
Tymhorol yw’r diwydiant ymwelwyr, ond gyda chryn symudiad yn y blynyddoedd diweddar i
ehangu’r tymor yn bennaf (drwy ddenu mathau newydd o ymwelwyr) ac i ddenu ymwelwyr o
ardaloedd agosach (Cymry Cymraeg o Arfon, Môn, Meirion) mae hynny’n raddol newid. Crebachu
mae masnach manwerthu, ond mae masnach wasanaeth (peiriannyddol, adeiladu, ayb.) yn
parhau yn gymharol sefydlog ac mewn angen symbyliad economaidd i gyrraedd mas critigol. Mae
diweithdra yn gymharol isel (110 allan o 1660 mewn oedran gwaith yn Aberdaron, Botwnnog a
Thudweiliog) sydd yn adlewyrchu symudiad y oblogaeth tuag at waith, yn hytrach na lefel
cyflogaeth, ac hefyd nifer sylweddol, o bosib, o bobl sydd yn hunang-gyflogedig ond ar enillion
isel. Mae’r bwriad yn Carmel yn hwyluso datblygiad yr holl feysydd mae Cynllun Cyflogaeth Llŷn
ac Eifionydd yn cyfeirio atynt fel y meysdd mwyaf addas i’w datblygu, sef Treftadaeth,
Celfyddydau a’r Diwydiannau Creadigol; Ctnnyrch Lleol; Amgylchedd a Natur; Adnoddau Naturiol
yr Arfordir a’r Môr; Cyfleon band-eang. (Ffynhonell: Cynllun Cyflogaeth Llŷn ac Eifionydd; Cyngor
Gwynedd 2015).
Un o fwriadau’r cynllun hwn yw helpu i gyfarfod ag anghenion lleol yng nghyd-destun y Cynllun
Cyflogaeth ac hefyd difreintedd) megis drwy ddaparu gwell mynediad at wasanaethau, y gallu i
wella sgiliau a denu incwm uwch, amrywiaeth yn y farchnad leol i wella gwerthiant, ac yn y blaen.

2.3.

Syniadau cychwynnol

Dyma restr o syniadau awgrymwyd gan y gweithgareddau uchod ac yn dilyn cylchredeg
holiaduron, yn cynnwys syniadau cyﬀredinol a rhai mwy penodol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

capel - adfer heb newid ei gymeriad
capel - denfydd at bwyllgorau bach
capel - cyngherddau
capel - gwasnaethau tymhorol (Pasg, Diolchgarwch, Nadolig)
capel - arddangosfa hanes lleol
capel - darlithoedd
ty - gosod i deulu lleol
siop - caﬃ syml
siop - arddangosfa hanes lleol
arddangosfa - hanes lleol
arddangosfa - hanes y capel/ Bedyddwyr / pererindota
arddangosfa - Dic Aberdaron
arddangosfa - chwarel jasper
gardd - rhandiroedd
addysg - gweithgareddau i ysgolion
addysg - dehongli’r safle / taflenni / paneli
dehongli - teithiau cerdded yn cychwyn o Carmel
dehongli - sgryrsiau
dehongli - trwy lygaid lleol
cyﬀredinol - gemau i well cyflwr meddwl ieuentctid
cyﬀredinol - gwisgo fyny - hen ddillad, ayb.
cyﬀredinol - arwydd ar llwybr yr arfordir
cyﬀredinol - maes parcio o fewn y safle
cyﬀredinol - hyrwyddo cynnyrch lleol
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Ychydig iawn oedd yr anghenion amlwg oedd angen eu diwallu yn y cylch, oherwydd darpariaeth
ddigonol yn y meysydd hynny’n barod.

2.4.

Trafodaeth

Yn dilyn ennyn ymateb y gymdogaeth, mae’n bwysig cydnabod eu brwdfrydedd, yr hyn oedd yn
arwyddocaol iawn oedd cryfder y gefnogaeth a’r awydd i weld y cynllun yn llwyddo, gan ddod a
bywyd i’r safle a’r cylch.
Wedi dweud hynny, mae nifer o bwyntiau y gallent filwrio yn erbyn y fenter:
2.4.1. Poblogaeth fechan, economaidd ymylol
Mewn sefyllfa fel hyn mae’n arferol i fusnesau (a mentrau sydd yn gweithredu fel busnes) i gadw
yr elfen o risg i’r lleiafswm. Mewn rhai achosion mae hyn yn cynnwys cyfyngu yn sylweddol ar
fentergarwch, arloesi a hyblygrwydd masnachol. Yn achos Carmel, byddai rhaid i’r amcan hwn, o
gadw hyblygrwydd, sicrhau fod adnoddau a nawdd yn cael eu cyfeirio at dasgau eﬀeithiol. Mae
nifer o achosion yn y Gymru weldig o brosiectau aflwyddiannus, na lwyddodd am y rhesymau
hyn.
2.4.2. Partneriaid
Gan fod mentrau eraill yn y cylch, roedd teimlad y byddai’n beth doeth i beidio a dyblygu
ymdrechion a defnydd adnoddau. Roedd angen canfod, felly, os oedd unrhyw un ohonynt yn
cynnig cyfle i gyd-ddatblygu prosiect penodol. Rhagwelwyd y byddai posibilrwydd y byddai
menter arall eisiau lleoliad i gynnal gweithgareddau, i fod yn gartref tymhorol, neu yn y tymor byr,
neu yn achlysurol. Efallai byddai rhyw grwp neu gasgliad o unigolion yn dymuno cymryd gofal o’r
ardd fel prosiect, fel rhandir neu ar sail fasnachol. Cynhwyswyd gwahoddiad i’r perwyl yn y rhan
fwyaf o’r prosesau ymgynghori.
2.4.3. Angen
Pan fo anghenion amlwg mewn ardal, mae’n syml i gysylltu’r angen hwnnw gydag adnodd sydd
ar gael. Weithiau mae’r adnodd yn ateb y gofynion yn syml, weithiau mae angen cymhwyso er
mwyn i’r angen a’r adnodd ateb gofynion ei gilydd (e.e. adeilad hanesyddol) yn fwy eﬀeithiol. Yn
yr achos hwn, does dim anghenion amlwg, ac mae angen edrych yn ddyfnach i weld sut mae
medru cysylltu’r adnodd gyda sefyllfa a chyflwr y gymdogaeth. Mae’n sicr fod cryfder yr ymateb
yn profi fod unrhyw fwriad ar y safle hwn yn ateb gofynion ehangach. Petai’r fenter ddim yn
parhau, a phetai’r cyfle yn cael ei golli, byddai bwlch i’w weld ar ei ôl, yn sicr.
2.4.4. Trefniadaeth
Mae’r fenter yn gweithredu ar hyn o bryd fel pwyllgor ad hoc o unigolion ar gais Ymddiriedolwyr y
Capel. Mae hyn yn dderbynniol o safbwynt gwyntyllu syniadau a meddwl am ﬀordd ymalen. Fe
ddaw pwynt pan fydd angen creu patrwm sydd yn medru derbyn a chyfyngu risg wrth i’r fenter
ehangu tu hwnt i’w bwrpas presennol a dechrau masnachu a chroesawu’r cyhoedd. Mae nifer o
batrymau posib ac mae Eleri Lloyd o Mantell Gwynedd wedi rhoi cyngor ar wahanol ddulliau
llywodraethiant, ond hyd y bydd y dewisiadau terfynnol yn hysybys mae hyn yn fater o ymchwil yn
unig ar hyn o bryd.

3.

Bwriadau - posibiliadau

Yn dilyn rhestru’r opsiynnau rhagarweiniol, (uchod) sef y syniadau a gasglwyd yn dilyn y diwrnod
agored mae’r adran hon yn edrych ar oblygiadau ymarferol y bwriadau hynny, gyda golwg ar
ddewis a didol y syniadau ar gyfer eu gweithredu (adran 4)

3.1.

SWOT

Problem gyﬀredin mewn sefyllfa fel hon yw lle mae adeilad o gymeriad yn cael ei ‘achub’ gan
wirfoddolwyr er mwyn sicrhau ei barhad, ond sydd, yn ei dro, yn dod yn faen melin am wddf y
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fenter a sefydlwyd i sicrhau’r canlyniad hwnnw. Byddai hynny yn brosiect anghynaladwy. Yn yr
achos hwn yn Carmel, mae angen, felly, ystyried beth fyddai’n cryfhau’r fenter yn hytrach na’i
wanhau, a pha elfennau fyddai’n creu cyfle i’r fenter yn ogystal a beth fyddai’n ei lyﬀetheirio.
3.1.1.
•
•
•

cryfder
Yn y cylch mae cymuned gref sydd yn cyd-dynnu’n dda. Byddai’r fenter hon yn elwa o
hynny yn ddiamau.
Natur lonydd a distaw’r cylch, y safle a’r capel yn ddeniadol i gyfran sylweddol o
ddefnyddwyr posibl y fenter, gan gryfhau’r apêl yn y meysydd hynny (cerdded,
hamddena, ysbrydolrwydd).
Mae lle ar y safle a chyflwr yr adeiladau rhestredig yn dderbynniol (heblaw cyflwr y siop).

3.1.2.
•
•

gwendid
Diﬀyg poblogaeth niferus yn lleol i gynnal y fenter
Poblogaeth a gwerth economiadd isel, felly diﬀyg apêl economiadd agored - angen rhoi
mwy o bwyslais ar farchnad economiadd gyfyngedig, (e.e. tymhorol, arbenigol)

3.1.3.
•
•
•

cyfle
Cryfhau’r gymuned, drwy ddenu ieuenctid/ teuluoedd ifainc i aros yn y cylch
Cryfhau perﬀormiad economiadd y cylch yn gyﬀredinol - cydweithio â mentrau eraill
Gwella dealltwriaeth o faterion creadigol, diwylliannol ac ysbrydol drwy well dehongliad

3.1.4.
•

llyﬀethair
Dim cymaint o gyfle am welliannau tymor byr, angen ystyried y tymor canolig i weld budd
dros y tymor hir (ac felly elfen uwch o risg; bydd angen sylw ar hyn yn y cynllun busnes)
Yn ddibynol, i raddau, ar fentrau eraill yn creu cyd-destun sefydlog

•

3.2.

y syniadau wedi eu cymhwyso

Mae’r tabl yn Atodiad 4 (Dewisiadau) yn nodi’r awgrymiadau a drafodwyd, ynghyd ag oblygiadau’r
awgrymiadau hynny. Nodir isod y pwyntiau mwyaf amlwg:
3.2.1.

capel: yn gyﬀredinol ei gadw fel crair gweithredol - yn ei drwsio yn gadwraethol, ar gyfer
defnydd cyfyngedig tu hwnt i’w briod bwrpas fel capel.

3.2.2.

ty: gwella’r ty i safonnau cyfoes, ar gyfer ei osod, ond o bosib ei osod fel uned wyliau,
neu fel canolfan astudio; gellid hefyd ystyried ei ddefnydd fel swyddfa / canolfan
ddehongli (ond byddai hyn yn colli’r rhent a fyddai yn hanfodol i weithrediad gweddilll y
fenter).

3.2.3.

siop: adeilad o gymeriad, angen ei gadw o leia mewn rhyw ﬀurf am hynny’n unig; creu
siop / caﬃ syml; creu arddangosfa barhaol; creu uned wyliau - incwm uwch ac efallai yn
eﬀeithiol os nad yw’r ty yn cael ei osod

3.2.4.

yr ardd: nifer o syniadau ar wahanol raddfeydd yn amrywio rhwng cynnal a chadw fel ag
y mae, i bob pwrpas, i fod yn atyniad sylweddol - e.e. gardd fyfyrio

3.2.5.

dehongli: defnyddio’r capel a gwahanol elfennau o’r safle ar gyfer gweithgaredd
addysgiadol; fel atyniad i ymwelwyr a cherddwyr; fel bachyn ar gyfer ehangu pynciau
dehongli, fel man cychwyn i weithgaredd a theithiau cerdded
(gweler Atodiad 7 am sylwadau a chyngor ar ddehongli ar y safle)
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3.3.

sefyllfa cynllunio / priﬀyrdd

Heb fod y bwriad yn glir ar hyn o bryd, a gan fod adeiladau rhestredig ar y safle, roedd hi’n fuddiol
cael arweiniad ar sut y byddai’r adran gynllunio yn gweld datblygiadau yn digwydd, boed newid
defnydd neu adeiladwaith o’r newydd.
3.3.1. Cynllunio
Gofynwyd am farn anﬀurfiol fel mater o gefndir, er mwyn gweld os oedd cyfyngiadau llym neu
annisgwyl. Ers Ebrill 1af, 2015 mae trefn fwy ﬀurfiol ar gyfer gofyn barn ar faterion Cynllunio
(polisi, dyluniad a threfniannol) cyn cyflwyno cais. Argymhellir defnyddio hwn wedi penderfynu ar
fwriadau penodol ar gyfer y fenter.
Mae polisïau cynllunio yn gyﬀredinol yn cefnogi menter economiadd a chymunedol yng nghefn
gwlad ynghyd ag unrhyw fwriad i sicrhau dyfodol adeiladau rhestredig. Gan mai bwriad i drwsio a
gwella sydd i’r Capel yn unig, nid yw hyn yn creu anhawster, ond byddai ei fodolaeth yn debygol o
eﬀeithio ar ystyriaeth y ty drws nesaf, y siop a’r ardd.
Yn benodol, o safbwynt newid defnydd, byddai’r bwriad i newid y ty i ddefnydd gwahanol yn llai
tebygol o gael cefnogaeth gan ei fod yn lleihau‘r stoc dai sydd ar gael, ond petain’n golygu medru
rhoi gwell hyfywdra i’r bwriad, byddai hynny wedyn yn mynd o’i blaid.
Dyw’r siop ddim mewn defnydd ar hyn o bryd, ac byddai angen cryn dipyn o waith i’w adfer. O’r
herwydd, byddai’r Adran Gynllunio yn debygol o gefnogi cais am adeilad newydd, ar yr amod ei
fod yn gweddu i’r safle a’r cylch, o safbwynt adeiladwaith a graddfa, a’i fod, i bob pwrpas, ar yr
un lleoliad, heb eﬀeithio ar y Capel.
Heb fedru gofyn yn benodol am fwriadau gwahanol ar y safle, roedd y farn yn awgrymu y byddai
defnydd cymunedol, neu gymunedol fasnachol yn dderbynniol - gan gynnwys caﬃ neu safle
wybodaeth. Roedd yr Adran yn llai tebygol o gefnogi uned gwyliau ac yn anhebygol o gefnogi ty,
heb fod achos da iawn yn cael ei wneud o’i blaid o safbwynt angen lleol, a diogelu dyfodol yr
Adeilad Rhestredig.
Byddai newid defnydd yr ardd i fod yn atyniad ynddo’i hun (yn hytrach na rhan atodol o ddefnydd
presennol y safle) yn ddibynnol ar raddfa’r bwriad, gwaith adeiladu, niferoedd ymwelwyr a pha
ddefnydd masnachol a wnaed ohonno.
Gan fod y Capel a’r tŷ yn Adeiladau Rhestredig byddai angen cais Cymeradwyaeth Adeilad
Rhestredig ar y naill a’r llall am unrhyw newid heblaw gwaith trwsio tebyg am debyg.
3.3.2. Priﬀyrdd
Gan fod disgwyl cynnydd yn nifer y defnyddwyr, ac o’r herwydd cynnydd yn nifer y cerbydau’n
defnyddio’r safle, roedd yn werth ystyried sut y byddai hyn yn cael eﬀaith ar y safle, a beth fyddai
barn yr awdurdod. Roedd yr Adran Gynllunio yn gweld parcio o fewn y cwrtil yn gaﬀaeliad, gan
olygu fod llai o geir yn parcio ar y ﬀordd gyhoeddus a bod llai o rwystrau ger y gyﬀordd (i’r deddwyrain o’r capel).
Barn y swyddog cyswllt o Adran Briﬀyrdd oedd “nodi nad oes dim gwrthwynebiad i’r bwriad
mewn egwyddor i agor adwy newydd gan y bwriedir ail-leoli’r adwy i ﬀwrdd o’r gornel gas.
Argymhellwn i chwi ystyried yr anghenion ﬀyrdd arferol pan ddaw’r amser i gyflwyno cais, sef bod
unrhyw giât yn cael ei lleoli o leiaf 5 medr yn ôl a ceisio am drwydded ardan 184 am y hawl i creu’r
adwy newydd.”
3.3.3. Barn cynllunio
Ymddengys nad yw’r gymeradwyaeth fyddai ei angen, i’w weld yn cyfyngu yn ormodol ar ryddid y
Pwyllgor i ddatblygu gwahanol fathau o fentrau ar y safle, ac y byddai’r mwyafrif o syniadau a
drafodwyd fel rhan o’r broses hon yn dderbynniol, wedi trafodaeth, fe dybir, o fewn y canllawiau a
nodwyd uchod.
!17

Prosiect Plas Carmel, Anelog. DRAFFT OLAF+1 150811

3.4.

Sut mae penderfynu?

Hyd yn hyn mae’r gwahanol sefyllfaoedd wedi cael eu disgrifio yn weddol o gyfartal gan edrych ar
bob cryfder a gwendid, o blaid ac yn erbyn. Er mwyn symud ymlaen, mae angen dewis y
syniadau mwyaf eﬀeithiol a mwyaf tebyg o arwain at lwyddiant.
Ar sail y wybodaeth sydd i law, a heb gael eu llywio yn ormodol gan ystyriaethau cyllidol (h.y.
peidio teilwra’r bwriad i’r ﬀynonellau ariannol sydd ar gael) mae angen cymharu’r bwriadau gyda’r
amcanion ac hefyd gyda’r egwyddorion (hyblygwydd, cynnaladwyedd, creadigrwydd).

4.

Gweithredu

Yn yr adran hon nodir y camau nesaf, gan arwain, maes o law, at wireddu’r amcanion. Dylid hefyd
gyfeirio at Atodiad 4: Dewisiadau

4.1.

Argymhellion

Nodir isod, felly, y syniadau sydd yn fwyaf tebygol o gyrraedd yr amcanion mae’r Pwyllgor wedi
eu gosod ar gyfer yr astudiaeth hon, ynghyd a’r gweithgareddau eraill sydd yn arwain at hynny.
4.1.1. capel
• trwsio tu mewn y capel er mwyn ei adfer at ddefnydd cyhoeddus, gan gynnwys rhoi dulliau
awyrru o dan y llawr i atal pydredd
• trwsio’r tô a gorﬀeniad y waliau allannol er mwyn sicrhau ei ddyfodol a’i allu i wrthsefyll y
tywydd, gan gynnwys rhoi cwilt yn y tô.
• darparu adnoddau dehongli tu mewn i’r capel drwy gyfrwng panel wydr wedi’i gosod ar draws
y drws, fyddai’n atal mynediad pan nad oedd gofalwr yn y capel, gan gynnwys testun a
delweddau wedi eu hysgythru yn y gwydr, ac efallai sgrin a sain yn rhan ohonno
• darparu adnoddau dehongli tu allan i’r capel: oﬀer sydd yn defnyddio ﬀonau symudol (ond nid
y system ﬀôn, felly rhwydwaith wi-fi leol (tebyg i sibrwd.com) ac hefyd, baneli a chilfan
bwrpasol i grwpiau ymgynull tu allan i’r drws - lle byddai mwy o wybodaeth ar gael ar gyfer
ymwelwyr heb hebryngwr (gweler Atodiad 7: Dehongli).
4.1.2. tŷ
• trwsio’r tô a’r waliau allannol er mwyn sicrhau dyfodol yr adeilad
• gwella’r ddarpariaeth fewnol ar gyfer ei gadw yn dŷ unigol er mwyn ei osod
• system wresogi newydd
• sied ar gyfer storfa allannol, ynghyd a rhai gwelliannau i’r ardd
4.1.3. siop
• defnyddio’r siop fel gofod aml bwrpas, yn cynnwys lle gwneud paned, pwynt gwybodaeth, siop
a gofod gweithgareddau
• gorﬀeniad tô newydd dros y siop a chreu tô newydd dros y garej yn y cefn
• trwsio’r waliau allannol, a’r ﬀenestri drysau
• creu agoriad rhwng y garej a’r siop flaen
• gosod toiled sengl (anabl) yn y garej a chreu cegin fach a storfa
• gosod llawr newydd mewnol a chreu teras goncrit o flaen y siop
4.1.4. yr ardd - atyniad / celfyddydol
• defnyddio’r ardd fel atyniad ychwanegol i’r safle trwy greu ardal o dawelwch myfyriol
• defnyddio gofod yn yr ardd i greu celfwaith yn ymwneud a’r tirwedd
• rhan o’r ardd yn ‘perthyn’ i’r capel (ymyl ogleddol ar ei hyd)
• creu agoriad newydd i’r safle i ganiatau mynediad ceir, a lle i barcio er mwyn lleihau nifer y ceir
sydd yn parcio ar y ﬀordd
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4.2.

Costau

Wrth ystyried y camau nesaf mae angen ystyried oblygiadau cost ar gyfer y bwriad, o safbwynt
cyllido cyfalaf, wrth wneud ceisiadau, ac hefyd ar gyfer oblygiadau tymor hir y gwahanol
ddewisiadau, wrth ystyried hyfywedd.
4.2.1. adeiladu / cynnal
Mae costau adeiladu amcannol wedi eu paratoi gan faintfesurydd profiadol, ac wedi eu nodi yn
Atodiad 8, gydag esboniad o sail yr amcangyfri, sef rhestr waith amlinellol yn dilyn yr eitemau
uchod, wedi ei rannu yn becynnau penodol. Sail ar gyfer sefydlu graddfa’r gwariant yw’r rhestr
waith a’r amcangyfri, ac nid manyleb ar gyfer dosbarthu cost.
Amcangyfrifir cyfanswm y costau,wedi cynnwys yr holl waith , ﬃoedd, costau wrth gefn a TAW o
tua £330 000 ar gyfer yr holl waith, odn ame’n anhebyg y byddai’r gwaiht i gyd yn digwydd ar
unwaith nac o fewn yr un pecynnau ariannu.
Dylid, felly, ystyried y canlynol:
• sut mae rhannu’r gwaith yn gamau penodol, fydd yn derbyn nawdd ac yn hyfyw yn y tymor
canolig?
• pa ﬀynonellau ariannu fydd yn derbyn pa gais, ac a ydyw’r cronfeydd hynny yn cyfyngu ar
gyfanswm gwerth y gwaith?
• o dderbyn nawdd ariannol am ran o’r gwaith sut ariennir y gweddill?
Mae amrywiaeth costau posibl, yn ddibynnol ar gyflawni’r gwaith mewn camau, neu mewn
gwahanol ﬀyrdd (lefel o fanlyder/ safon/ cynllunio hir dymor) a gan ystyried perthynas rheoliadau
TAW ynglyn a gweithgarwch masnachol gan gorﬀ elusennol. Mae dewisiadau hefyd yn bosib ar
gyfer gwaith dros gyfnod - yn arbennig o ystyried eﬀaith sefydlu’r fenter dros yr un cyfnod - a
fyddai’r naill yn cael eﬀaith ar y llall. Ni ddaw hyn i’r amlwg cyn sefydlu’r fenter, wrth gwrs, ond
gellid gweld:
a) trwsio’r ty a’r capel yn digwydd yn syth, er mwyn sicrhau rhent, ac i
b) ddatblygiad y siop ddigwydd ymhen blwyddyn neu ddwy, gyda
c) datblygiad yn yr ardd yn cael ei ariannu gan nawdd celfyddydol, rhyw dro wedi hynny.
Efallai y byddai ceisiadau/ benthycaidau yn y cyfamser yn medru bod yn llwyddiannus yn sefydlu
gweithgareddau, yn hyrwyddo cynnyrch lleol, ayb.
4.2.2. gweithgaredd - rhagolygon - cynllun busnes
Bydd angen dadansoddi hyfywedd ariannol y fenter drwy ystyried - mewn egwyddor - a ydyw’n
derbyn yr un faint o incwm arainnol (neu fwy) ac mae’n gwario. Costau arferol sefydliad o’r fath yw
•
•
•
•
•
•
•

gwresogi
trethi
trydan
dwr
yswiriant
costau codi arian
ﬃoedd

Yn yr achos yma. mae’n bur debyg y byddai hefyd angen ystyried
• cynnal a chadw’r ty ar gyfer ei osod
• cynnal a chadw’r siop
• cynnal a chadw’r tir
Yn ddibynnol wedyn ar pwy fyddai’n rhedeg y fenter, (h.y. tenant neu ei redeg yn uniongyrchol)
byddai angen ystyried
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• cyflog staﬀ y siop / caﬃ
• costau newyddau’r siop / caﬃ
• costau cynnal digwyddiadau / cyrsiau ayb.
Ac yn ddibynnol ar statws elusennol gosod y ty,
• efallai byddai rhaid cael benthyciad masnachol am y gwaith hwnnw, dyweder tua £700/mis am
fenthyciad o £80 000 am gyfnod o 10 mlynedd (gan gymryd i ystyriaeth llogau’n cynyddu dros
y cyfnod).
• I roi graddfa ar y ﬃgyrau, byddai rhent o £500/mis (£ 6 000 y flwyddyn) ar y ty: mae’n amlwg y
byddai’n well cael benthyciad llai gan odi arian cyfalaf mewn ﬀordd arall, gan fod angen i’r
incwm o’r ty dalu am gostau cynnal a chadw, a byddai inclwm atodol o eiddo arall ar y safle,
neu weithgareddau yn hanfodol, a/neu drafod teelrau mwy manteisiol lle bo hynny’n bosib.
Mae Atodiad 5: Gweithgareddau yn crynhoi rhai o’r syniadau a drafodwyd, ac yn awgrymu rhai
syniadau ar gyfer cynhyrchu cynllun busnes maes o law.

4.3.

camau nesaf

Er mwyn medru symud ymalen mae angen ymgymryd a’r camau canlynol:
4.3.1. ﬀurfioli’r pwyllgor / cynllun busnes
Gan wybod fod angen bod mewn sefyllfa lle mae rhaid bod yn gyfrifol am y fenter, lle mae arian
cyhoeddus yn cael ei wario a lle mae defnydd o’r safle gan y cyhoedd yn cynyddu, mae angen
dewis patrwm llywodraethiant. Er mwyn gwneud hynny yn gyflawn, mae angen penderfynu pa
elfennau fydd yn parhau yn gyfrifoldeb i Ymddiriedolwyr y capel, pa rai fydd yn cael eu rhedeg
gan y fenter gymunedol newydd, a pha rai fydd yn cael eu gweithredu gan eraill (e.e. tenantiaid,
partneriaid).
Mae’r drafodaeth yma yn rhedeg yn gyfochrog a’r astudiaeth hon, a bydd yn ddibynnol ar y llwybr
a ddewisir gan y Pwyllgor i ddatblygu ymhellach a’r amgylchiadau sydd yn codi bryd hynny.
4.3.2. ceisio am nawdd gwelliannol - trwsio a gwella’r capel, y tir
Disgwylir ariannu’r fenter gymunedol hon yn gyﬀredinol drwy ymgeisio am nawdd ariannol gan
nifer o gyrﬀ ariannu; rhai yn rhoi yn sylweddol i sefydlu mentrau, ac eraill yn llai ac wedi eu
bwriadu i gynnal gweithgraedd neu fentergarwch gan grwpiau cymunedol.
Gellir ariannu rhai prosiectau penodol (e.e. Cyngor Celfyddydau i noddi prosiect ceflyddydol) o
fewn y cynllun cyfan, a’i ariannu yn rhannol, neu’n gyfangwbl o ﬀynonellau allannol.
Mae elfen o’r bwriad hefyd yn ymylu ar fod yn weithgaredd masnachol a gellid ystyried y dewis
hwnnw ar gyfer rhai pwrpasau penodol, gan fod angen tafoli yn ofalus wrth ystyried agweddau
masnachol mentrau elusennol.
Er mwyn medru penderfynu mae angen penderfynu ar y patrwm llywodraethiant / rheoli a sut i
ymgymryd a’r prif amcanion.
4.3.3. gweithio gydag eraill
Wrth baratoi’r adroddiad hwn gwybyddwyd pob menter a chorﬀ elsuennol a rhai busnesau
pwrpasol yn y cylch o awydd y Pwyllgor i bartneru, rhag dyblygu gweithgaredd neu danseilio
brosiect arall. Ni chafwyd ymateb cadarnhaol penodol i feddiannu rhan o’r safle. Gall hyn fod am
nad oes prosiect arall y digwydd bod mewn cyfnod lle oedd hyn yn ddeniadol, ac efallai y byddai'r
prosiect yn fwy ei apêl petai eisioes wedi ei sefydlu.
Gellid hysbysebu am bartneriaid busnes (e.e. siop tymhorol, caﬃ, ayb.) pan fydd y cyllid y ei le,
gan y byddai hyn yn dangos mwy o sicrwydd fod y fenter yn hyfyw, ac wedyn yn ddiweddarach
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efallai i ddenu partneriaid mwy a thymor hir wedi i iddynt weld y fenter yn llwyddo yn ei ﬀurf
gychwynnol.
Mae cyfle hefyd i’r safle gyflawni rôl ehangach yn pontio rhwng ysgol a hyﬀorddiant, e.e. drwy
gynnig i’r gwaith o atgyweirio’r siop, neu addasu’r ardd, gael ei gyflawni gan fenter megis Felin
Uchaf, Cymydmaen, ayb.
Yn gyﬀredinol mae lle i’r fenter gyfan lenwi bwlach yn narpariaeth yr ardal, megis fel canilfan ar
gyfer dehngli pereridnota, cyswllt a’r môr, yr ‘awyr dywyll’, ar y cyd a chyrﬀ eraill.
Partneriaid posibl:
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Bws Arfordirol (O Ddrws i Ddrws)
Eco Amgueddfa
Partneriaeth Twristiaeth Aberdaron
Menter Felin Uchaf
Ymddiriedolaeth Ynys Enlli
Grwp Pererindota
Nodwyd dyhead i ddenu tenantiaid i’r ty a fyddai hefyd yn medru gweithredu rhai o elfennau’r
fenter - gofalwr, warden, siop, caﬃ, garddwr, ayb. a byddai hyn yn ateb delfrydol mewn rhai
ﬀyrdd, ond byddai’n angenrheidiol i’r unigolion hynny fod yn gymwys i ymgymryd a’r
dyletswyddau hynny, a byddai rhaid i’r drefn ariannol weithio yn eﬀeithiol, gan y byddai’n gyfnod
tyngedfennol ym mywyd cynnar y fenter.
Byddai’r camau hyn yn ddibynnol ar i’r Pwyllgor benderfynu ar lwybr priodol, ac ymateb i’r
cyfyngiadau fyddai’n codi. Byddai wedyn angen sicrhau fod yr cyrﬀ /uniglion oedd yn ymateb yn
cydfynd a’r angen i wneud y fenter yn hyfyw yn ei blynyddoedd cyntaf, gan gadw mewn golwg
fod eisiau cynyddu’r gweithgaredd a’i ddatblygu ymhellach.
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Crynodeb
Mae’r canlynol yn grynodeb byr o brif bwyntiau’r astudiaeth:
• capel hynafol, heb ei newid, mewn cyflwr cynharol dda a gwerth ei gadw
• y ty mewn cyflwr gweddol: angen gwaith i’w godi i safonnau cyfoes; ond yn werth ei adfer er
mwyn medru ei osod
• y siop mewn cyflwr digon drwg tu allan, ond yn werth ei gadw oherwydd ei fod yn nodwedd o’r
cylch, ac yn llawn cymeriad
• yn bosib defnyddio’r safle hefyd mewn llawer ﬀordd er mwyn cynnal y gweddill, ond hefyd fel
atyniad ynddo’i hun: awgrymu cynnwys maes parcio bach i leihau problemau parcio a hybu
defnydd o’r safle fel man cychwyn ar gyfer teithiau cerdded
• medru defnyddio’r capel fel man cychwyn i adrodd hanes lleol a’i ddehongli
• awgrymu defnyddio’r siop fel man amlbpwras - caﬃ a siop yn yr haf a man cyfarfod yn y gaeaf:
hyﬀorddiant a chynadledda
• tenant i redeg y safle, os yn bosib
• rhent o’r ty yn ganolog i’r fenter
• partneriaid i gynyddu apêl y safle (a chynyddu incwm): e.e adeiladu cwch, creﬀtau, garddio
• awgrymu comisiynnu gwaith celfyddydol yn yr ardd fel atyniad ar raddfa fawr
• angen sefydlu patrwm llwyodraethiant a rheolaeth
• angen cadarnhau bwriadau er mwyn cwblhau cynllun busnes
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Atodiad 1: Ffotograffau

Atodiad 1: Ffotograffau
Mae'r canlynol yn gofnod ffotograffig cryno o'r adeilad, i ddangos rhai nodweddion o'i gyflwr ac i roi
syniad ohonno i'r sawl sydd heb ymweld a'r safle.
Tynnwyd y lluniau dros gyfnod rhwng Awst a Thachwedd 2014.

Atodiad 1_1: lluniau o'r capel
Atodiad 1_2: lluniau o'r ty
Atodiad 1_3: lluniau o'r siop
Atodiad 1_4: lluniau o'r ardd / libart

Atodiad 1: Ffotograffau

1_1: capel
pydredd yn y llawr

talcen gogledd orllewin
tô wedi ei drwsio

pydredd yn y llawr

gwaith coed
wedi dod yn
rhydd o'r wal

organ , lampau a ffenest ddeheuol

gwaith
coed wedi
dod yn
rhydd o'r
wal

Atodiad 1: Ffotograffau

1_2: ty

parwydydd
tenau
'traddodiadol'
tu mewn

nenfwd isel ar
waethaf ffenestri
'dormer'
gegin fyw
gegin fyw (nenfwd)

pantri

gwahaniad rhwng y ty a'r tir yn weddol syml gan mai dim
ond un ffenest sydd a hwnnw ar y llawr cyntaf

Atodiad 1: Ffotograffau

1_3: siop

trefniant unigryw i gysgodi drws y siop

y 'garej' yn y cefn: y tô (isel a gwastad) wedi pantio

agoriad drwy'r wal
allannol lle mae'r
trydan yn dod i
mewn

teras posib o flaen y siop ar gyfer byrddau a chadeiriau

Atodiad 1: Ffotograffau

1_4: ardd / tir
parcio presennol

gardd y capel

y siop o gornel y ty

lleoliad y fynedfa newydd (cornel de ddwyreiniol)

tir agored o gwmpas y safle
(yn edrych, yma, tuag at
Mynydd Rhiw/ Garn Fadryn)

Atodiad 2: Cyflwr

Atodiad 2: Adroddiad Cyﬂwr
Safle:
Dyddiad:

GPS: 52.821752, -4.7283643
SH 16266 28382
LL53 8LL
24-09-2014

Mae hwn yn adroddiad bras o gyflwr y Capel, y Ty Capel (Plas), y siop a’r safle.
Gan fod dau o’r adeiladau yn rhestredig, disgwylir y bydd arolwg fwy manwl yn cael ei
wneud cyn ystyried gwaith trwsio o ddifri. Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi syniad o
raddfa’r gwaith sydd angen ei wneud, a hwyluso darllen yr amcangyfri costau.
Cyﬀredinol
Mae’r adeilad (y capel a’r ty capel) yn dyddio o 1810 neu 1818 (er nad oes cofnod ohonno ar fap y
Degwm 1844). Mae’r ty a’r capel yr un faint ac yn ﬀurfio un adeilad.
Mae’r safle yn gymhedrol ei faint (1714m2). Yn ystod canol y 20G codwyd siop ar y tir hwn.
Mae’r lleoliad ar groesﬀordd yn arwain am Anelog, at Aberdaron ac i gyfeiriad Rhydlios a
Llangwnadl.
Mae cyfeiriad at y safle yn y cyhoeddiadau canlynol:
RCAHM, Caernarvonshire (sic), 3, 1964, t3;
Anthony Jones, Welsh Chapels, 1996, tt107 a 109.
Capel (Rhestredig Gradd II* - cyf. Cadw 20009)
Cynllun sgwar sydd i’r capel, yn mesur rhyw 5.5 x 5.5m, ac mae’r nenfwd tua 3.75m o uchder.
Mae un drws i mewn iddo ac un ﬀenest ym mhob un o’r waliau allannol.
Tô: llechi - wedi ei adnewyddu yn 1915, fe dybir, ond erbyn hyn yn dangos ôl cryn drwsio a’r
llechi ddim bellach yn gorwedd yn eﬀeithiol. Cyfran sylweddol o lechi’r tô wedi eu gosod
mewn mortar calch. Coed y tô i’w gweld yn gyfan ac yn iach - dim pantio. Crib o deils coch
plaen. Dim adenydd na bondo. Landar ar yr ochr ddeheuol yn unig.
Awgrymir aildoi yn driw i’r adeiladwaith 1915, gan osod ynysydd yng ngofod y tô.
Waliau: mae rhywfaint o symudiad wedi bod yn y waliau cerrig allannol dros y blynddoedd
ond does dim yn awgrymu fod y tir yn setlo; mae craciau cymhedrol yn y plastr (calch) tu
mewn ac mewn ambell i fan yn y rendr (calch a sment?) tu allan - . Mae rhai craciau
oddeutu’r ﬀenestri yn awgrymu symudiad yn y linteri coed, dros amser, ond ddim yn
awgrymu eu bod yn methu. Mae ciliau’r ﬀenestri a’r drws i’w gweld yn gymharol ddi-leithder.
Llawr: styllod coed ar lawr pridd, mwy na thebyg (ni chodwyd y llawr) ac mae ôl pydredd
mewn mannau yn deillio o ddifyg awyrru. O ganlyniad mae’r llawer wedi cwympo (50 75mm) mewn mannau, ac mae peryg o niwed i ddefnyddwyr ond hefyd i’r adeiladwaith os
na chaiﬀ sylw buan. Mae angen codi rhannau o’r llawr, ailosod sail iddo, sicrhau awyrru
digonol a’i ail osod heb aflonyddu ar y corau, fwy na sydd raid.
Nenfwd: stylloed coed - yn dyddio o adnewyddiad y ty yn 1915? Mae i’w weld mewn cyflwr
gweddol yn gyﬀredinol, gan fod posibilrwydd fod cryn dipyn o awyrru yn digwydd drwy’r
llechi yn y tô. Mae olion gwlybaniaeth achlysurol ar y nenefwd ond dim arwydd o bydredd
yn dilyn gwlychu parhaus. Does dim mynediad i ofod y tô, ac mae angen creu drws
(anweledig). Mae angen ei baentio, ynghyd a’r rhan o’r cwpwl ‘king post’ sydd i’w weld ochr
isa’r nenfwd.
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Drysau a ﬀenestri: Mae’r ﬀenestri (sash coed i gyd) i’w gweld yn gymharol rhydd o bydredd,
ond ddim yn agor. Mae’r drws yn agor (ac yn cloi) yn rhwydd, ac nid yw wedi stumio. Mae
angen eu paentio.
Ffitiadau: Mae’r pulpud 5 ochrog mewn cyflwr da, ar wahan i rai o’r grisiau sydd yna arwain
ato, a’r sedd ar sil y ﬀenest fawr, sydd angen eu trwsio. Mae’r corau mewn cyflwr da ar y
cyfan, ond fod angen ailosod ambell ddrws, a’r rheilau yn erbyn y wal, lle mae’r ﬃtiadau /
hoelion wedi pydru yn yr awyr llaith. Mae pedwar lamp oel cyfan (dau o’r nenfwd a dau ar
bostyn), ond dyw hi ddim yn amlwg os ydyn nhw’n dal i fod yn weithredol. Does dim
goleuadau eraill.
Mae organ symudol wedi ei lleoli yng nghanol y capel.
Gwasanaethau: does dim golau trydan na socedi trydan yn y capel na gwresogi o unrhyw
fath. Daw’r unig olau o’r ﬀenestri a’r lampau oel.
Tŷ (Rhestredig Gradd II - cyf. Cadw 20010)
Mae cynllun y ty yn cyfateb i gynllun y capel, gan ﬀurfio ail hanner y gyfres adeiladau. Mae
ganddo ddau lawr, gyda’r llawr cyntaf yng nghofod y tô fwy na heb. Mae patrwm ﬀenestri
afreolaidd yn y wyneb ddeheuol, sydd yn awgrymu ty hyn. Mae patrwm mwy nodweddiadol o
gyfnod diweddarach ar y wyneb gogleddol, sy’n awgrymu ei fod wedi ailwampio yn 1915, yn
arbennig gan fod dau do ‘dormer’ ar y llawr cyntaf.
Tô: Parhad o dô’r capel, gyda’r un gwendiadau, ond yr ochr hwn mae dau gorn sylweddol o
waith glan ar ddwy wal groes y tŷ, wedi eu trwsio yn gymharol ddiweddar (ond heb eu
harchwilio yn agos); dim olion dwr yn dod i mewn yn y lloﬀtydd islaw. Dau bot ar y ddau
gorn; un a darn o blwm drosto ond dim trefniant arall i gadw’r tywydd draw na sicrhau
awyrriad eﬀeithiol. Angen cau potiau diddefnydd rhag y tywydd ond gan ganiatau awyrru.
Mae dau ddormer ar yr ochr ogleddol, a bydd angen adewyddu plwm y dyﬀrynoedd wrth
adenwyddu’r tô.
Waliau: Waliau cerrig i’w gweld mewn cyflwr derbynniol - dim craciau setlo amlwg, rhywfaint
o gracio yn y rendr a’r plastr mewnol ond dim i awgyrmu fod linteri ayb. yn diﬀygio.
Angen cynyddu safon ynysiad y tŷ yn y gyﬀredinol (er dim ‘newid defnydd’ ﬀurfiol mewn
golwg felly dim gorfodaeth rheoleiddiol). Awgrymir leinio’r waliau ar y wyneb mewnol gyda
haen o ynysydd a gorﬀeniad o blastr newydd drosto, gan gynnwys ynysu ciliau’r ﬀenestri a’r
drysau allannol.
Parwydydd: Parwydydd styllod coed tu mewn yn gyﬀredinol, ond mewn ambell i fan gyda
haen o ‘plasterboard’ ar un wyneb. Cyflwr yn gyﬀredinol dderbynniol, ond fod angen
ystyried gwella gwahaniad swn rhwng stafelloedd (lloﬀtydd yn arbennig). Awgrymir a)
ﬀramio’’r wyneb lle mae’r ‘plasterboard’ gan osod ynysydd a’i ailwynebu, a b) tynnu’r wyneb
paent a rhoi staen ar y coed sydd yn y golwg o hyd.
Llawr isaf: Tybir mai llawr o goncrit tenau (efallai ar haen o deils) a hynny ar bridd - patrwm
cyﬀredin mewn tai o’r fth yn y cylch. Awgrymir tyllu’r llawr i gyd a gosod llawr solet newydd
gyda darpariaeth i ddraenio’r tir odanno. (Angen cynnal y parwydydd a’r grisiau wrth wneud
y gwaith hyn).
Llawr cyntaf: mae adeiladwaith y llawr cyntaf coed i’w weld mewn rhai mannau o’r ochr isa.
Mae ei gyflwr i’w weld yn iawn, er fod maint y coed yn llai na’r hyn fyddai’n dderbynniol gan
y Rheoliadau Adeiladu. Awgrymir gosod haen atal swn ar wyneb uchaf y llawr (h.y. yn y
lloﬀtydd).
Nenfwd: Mae rhannau o’r nenfwd yn y lloﬀtydd yn dilyn ongl y tô, a dylid adnewyddu’r
darnau hyn er mwyn canitau mwy o drwch ar gyfer yr ynysydd. Mae hyn yn fwy cymleth lle
mae’r ‘dormers’ ar y wyneb ogleddol. Mae adeiladwaith y dormers i’w weld yn sad ond mae
cryn eﬀaith anweddiad, a dylid cynyddu’r lefel o ynysydd yma hefyd, er y byddai’n debygol
o gael eﬀaith ar led agoriad y ﬀenest.
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Drysau a Ffenstri: Mae’r ﬀenestri ‘ôl’ sy’n wynebu’r de wedi eu newid am rai PVC, ynghyd
a’r ddau ddrws allannol; maent i’w gweld yn gweithio’n dderbynniol a heb arwyddion o
brydredd UV eto. Mae’r ﬀenestri ‘blaen’ sy’n wynebu’r gogledd, yn rhai coed o 1915, ac eto
mewn cyflwr gweddol er nad ydynt yn agor yn rhwydd. Mae dau ddormer ar y llawr uwch
(gw. nenfwd). Mae’r adeilad wedi bod yn wag ers peth amser, ond mae’r ﬀaith nad yw ‘r
ﬀenestri yn agor wedi cyfrannu at lefel uchel o anweddiad
Stafell Molchi: Mae’r ﬃtiadau yn hen ond yn gweithio. Mae ﬀenest Velux ddigonol yn y tô ac
mae’n hawdd cael ato (lefel llygaid), ac yn gweithio’n dderbynniol. Dyw’r dyluniad ddim yn
ddelfrydol, gyda chwpwrdd tanc yn llenwi lle canolog yn y stafell fach, ond ag eithrio
anweddiad trwm, mae’r cyflwr yn dderbynniol.
Gegin fach: Mae’r gegin yn nodweddiadol o’r math yma o dy, ond mae’r unedau sydd ynoyn
hen, bellach, er yn gweithio’n dderbynniol. Mae pibellau plwm yn y golwg acmae angen
dileu y rhain a gosod rhai copr newydd. Yn gyﬀredinol gellid ailaddurno’r gegin (fel efo
gweddill y parwydydd, lle mae hynny’n berthnasol), gan efallai osod wynebau newydd dros
y waliau solet yn lle’r gorﬀeniad teils presennol. mae angen cau’r mesurydd tyrdan mewn
cwpwrd, ac efallai ddarparu mwy o ofod storio cyn medru gosod y ty.
Gwasanaethau: Mae system drydan elfennol, sydd yn gweithio ond mae’r ﬃtiadau i’w geld
yn hen. mae’r nifer o socedi yn brin o beth fyddai’n dderbynniol heddiw.
Nid oes nwy na olew yn y ty, ac felly nid oes system wresogi ynddo, ag eithrio’r tannau
agored yn y gegin fyw. Awgrymir defnyddio’r lleoliadau hyn ar gyfer system wres newydd.
Siop
Adeilad o ﬀrâm goed wedi ei orchuddio ar y tu allan â shitiau sinc (corrugated steel sheet) ac ar y
tu mewn a styllod coed. Ma’en adeilad syml ar ﬀurf ‘L’, gyda garej (fwy newydd?) yn cau’r ‘L’ i
greu ﬀurf petryal. Yn gyﬀredinol mae’r gorchudd allannol wedi dirywio yn sylweddol.
Tô: Shitiau ar cyfan wedi cancro ar yr ymylon, neu lle bu torriad / crafiad, otherwydd yr
awyrgylch hallt, gydag elfennau megis y crib a’r siliau ﬀenestri wedi eu creu drwy blygu
shitiau drosben. mae rhain hefyd wedi dirwyio’n sylweddol. Awgrymir adenwyddu’r tô i gyd.
Llawr: Llawr coed ar ﬀrâm goed, sydd wedi dioddef oherwydd diﬀyg awyrru oddi tano, ac
wedi pydru mewn mannau sylweddol. Angen ei adnewyddu yn gyfangwbl.
Waliau a nenfwd.: Wyneb mewnol wedi eu wynebu a styllod sydd mewn cyflwr da - ambell
gornel wedi ei eﬀeithio gan lleithder y llawr, neu agoriad ar gyfer gwifrau trydan, ond fel arall
yn dderbynniol.
Wyneb allannol (gw. tô) mewn cyflwr annerbynniol. Awgrymir ei drwsio gan gynnwys
ynysydd wrth wneud hynny (e.e. WarmCel).
Drysau a Ffenstri: Ffenestri o goed, wedi pydru neu wedi difrodi (mewn gwynt?) ac angen
adnewyddu sylweddol arnynt i gyd (a gwydr dwbl). Drysau mewn cyflwr gwell, ond angen
gorﬀeniad newydd.
Garej: Codwyd waliau bric yng nghefn y siop, gyda thô shitiau ar rediad gwastad iawn.
Mae’r tô wedi sigo ac mae dwr yn dod i mewn. Mae’r waliau (sengl) mewn cyflwr derbynniol,
heb arwydd o setliad, ond mae lefel y ddaear tu allan rhywfait yn uwch na’r llawr (cocnrit
tenau (?) tu mewn. Awgrymir tô newydd, o leiaf.
Gwasanaethau: Mae ﬃtiadau nwy yma o hyd, a rhai ﬃtiau trydan sy’n dipyn o oed, ond dim
system wresogi (ac mae’n bur anhebyg fod unrhyw ynysiad yn adeiladwaith allanol y siop).
Me cyflenwad trydan y siop yn dod o wifren i bolyn sylweddol y tu ôl iddo - efallai y gellid
dileu’r polyn ac ailgyfeirio’r cyflenwad dan ddaear.
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Safle
Gyda lleoliad y safle yn agored a chymharol wastad, ynghyd â thir cleiog, mae rhywfaint o ôl tir
gwlyb yma, yn ôl y planhigion, er nad oes olion amlwg o ddwr yn sefyll (e.e. mewn pyllau). Does
dim llawer o olion lleithder yn codi yn y waliau chwaith, sydd yn awgrymu fod dwr yn medru
draenio i ﬀwrdd yn ddilyﬀethair. Mae ﬀos yn rhedeg ar hyd ochr ogleddol y safle, sydd yn helpu
hyn.
Mae carthion y ty yn cael eu trin mewn tanc septig yn y tir agored (er nad oes arwyddion amlwg
ohonno) ac fe dybir fod yr elifiant yn draenio tua’r gogledd ac i’r cae cyfagos. Mae’r draeniau yn
dod o ochr ddeheuol y ty ar draws yr ardd iddo.
Nid yw trywydd y cyflenwad dwr yn amlwg, ond fe dybir ei fod yn dilyn y llwybr o’r ﬀordd ar yr
ochr ddeheuol.
Mae sied wedi ei leoli yng nghornel gorllewinol y safle, ond ei wedi ei ddifrodi’n sylweddol mewn
storm yn 2014. Awgrymir ei ailgodi fel storfa allannol.
Terfynnau
Nid oes olion o stoc yn crwydro i mewn i’r safle, ac mae'r clawdd yn gyfan ar bob ochr, er yn isel
braidd ar hyd yr ﬃn ogleddol. Mae lleoliad y ﬃniau yn amlwg ac yn hawdd eu hadnabod.
Mae libart y ty a’r capel - o fewn y safle cyfan - wedi ei nodi gan lwybr, ac yn creu rhaniad eithaf
amlwg rhwng yr ardal honno a’r gweddill (tua 30% o’r cyfan).
Mynediad
Dau fynediad sydd i mewn i’r safle - giat gul (90cm) wrth dalcen y capel a giat gerbydau (360cm)
ger y siop. Mae’r ddwy giat yn hongian yn iawn ac yn cau yn rhwydd gyda chliced. Does dim clo
ar y naill na’r llall.
O fewn y safle - gyda golwg ar fynediad i’r cyhoedd - mae mynediad i’r capel o’r ochr ddwyreiniol
ar wyneb caled llyfn, ac yn ddi-step.
Mae mynediad at y siop yn ddistep, ac ar wyneb caled llyfn, ond mae step i mewn i’r siop o rhyw
12cm yn y ddau ddrws. Does dim step o fewn y sop, nd ame’r ddrws sy’n gwahanu’r ddwy
ystafell yn gul (60cm).
Gwasanaethau
Daw’r cyflenwad trydan a’r ﬀôn i’r safle drwy rwydwaith o wifrau o bolion sydd yn anharddu’r
lleoliad, a chyd-destun y capel hynafol. Fel a nodwyd ar gyfer y siop, byddai’n ddymunol iawn
cael eu gwared, ond byddai hyn yn weithred gostus.
Mae mesurydd yn gegin fach y ty, ac un arall yn y siop (dau gyflenwad).
Cyflwr Cyﬀredinol.
• Gyda'r bwriad o wella a chynnal safon adeiladwaith y capel, ame’r ty mewn cyflwr digon da
i’w weld yn cael ei adfer i safon ty ar osod.
• Mae’r siop mewn cyflwr sâl, ond fe ellid ei adfer oherywdd ei gymeriad a’i statws
cymunedol.
• Mae’r tir i’w wedl yn addas ar gyfer defnydd cyhoeddus, ernad yw’r arwchwiliad weid
cynnwys unrhyw ddadansoddiad o natur y tir i bwrpas amaethyddol / garddwriaethol.
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Disgriﬁadau Rhestriad

Description: Carmel Chapel
Grade: II*
Date Listed: 19 November 1997
Cadw Building ID: 20009
OS Grid Coordinates: 216256, 328402
Latitude/Longitude: 52.8215, -4.7272
Location: Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd LL53 8LL
Locality: Aberdaron
County: Gwynedd
Country: Wales
Postcode: LL53 8LL
Location
Situated some 600m SSW of Carreg at T-junction with road from Aberdaron.
History
Baptist Chapel said to date from c1810 or 1818 but not marked on 1844 Tithe Map. Exceptionally
small with original interior fittings. Chapel and Plas, the chapel house (q.v.), are a single range, the
two parts of roughly equal size.
Interior
Remarkable survival of an early chapel interior, roughly 5.5m square with limewashed plastered
walls and timber rail at roughly height of front and rear windows, raked up to follow line of E pews.
Centre passage between pews on E and pews and pulpit W. Pews have painted panelled fronts and
doors, the panelling raised on backs. Two rows of raked pews on E wall, in two blocks each with
centre entry. Small block of 3 pews in NW corner, with doors, facing S to great seat enclosure. This
is square with row of balusters to top rail over panelling along front, door at end of N side and
bench seats on all 3 sides. Pulpit to left of window is panelled, 5-sided, with cornice and book rest.
Steps up from N. Bench along S wall of chapel. Two oil lamps on turned standards and two hanging
oil lambs from centre painted wishbone truss. Boarded ceiling, c1915.
Exterior
Chapel, colourwashed render and grouted slate roof. Single storey with roughly central ledged door
and 4-pane horned sash to right. Unpainted rendered W wall with one hornless 16-pane sash. One
centre rear 12-pane sash window. To left is attached the chapel house, Plas (q.v.).
Reason for Listing
Graded II* as a simple chapel with a rare surviving early C19 chapel interior.
References
RCAHM, Caernarvonshire, 3, 1964, p3;
Anthony Jones, Welsh Chapels, 1996, pp107 and 109.
This text is a legacy record and has not been updated since the building was originally listed.
Details of the building may have changed in the intervening time. You should not rely on this listing
as an accurate description of the building.
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Description: Plas
Grade: II
Date Listed: 26 June 1998
Cadw Building ID: 20010
OS Grid Coordinates: 216263, 328399
Latitude/Longitude: 52.8214, -4.7271
Location: Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd LL53 8LH
Locality: Aberdaron
County: Gwynedd
Country: Wales
Postcode: LL53 8LH
Location
Attached to E end of Carmel Baptist Chapel.
History
Chapel house of Carmel Baptist Chapel, said to be early C19 like the chapel, but also not marked on
1844 Tithe Map. Remodelled in 1915.
Interior
Exterior
House, pebble-dashed with grouted slate roof and end stacks of squared stone. Single storey and
attic, double-fronted with 6-pane horned sash each side of half-glazed door. Two slated eaves
dormers presumably of 1915 with 6-pane casement and 2-pane apex glazing. Date 1915 and 'Plas' in
pebbledash over door. House roof is continuous with that of Carmel Chapel to right.
Reason for Listing
Included for group value with Carmel Baptist Chapel.
References
This text is a legacy record and has not been updated since the building was originally listed.
Details of the building may have changed in the intervening time. You should not rely on this listing
as an accurate description of the building.
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Atodiad 3: Darluniau
Ar y tudalennau canlynol mae fersiwn symlach o’r darluniau a baratowyd ar gyfer y mesuriad ac ar
gyfer y gwahanol arddangosfeydd.
1.

lleoliad 1:500

2.

safle 1:250

3.

y capel 1:100

4.

edrychiadau 1:100

5.

edrychiadau 1:100

6.

y siop 1:100

7.

dewsiadau siop 1:100
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Atodiad 4: Dewisiadau
elfen

defnydd

gwaith

pwy

o blaid

yn erbyn

C1 adfer fel capel /
adeilad crefyddol
ar gyfer defnydd
achlysurol (ond
rheolaidd)

trwsio’r tô, llenwi
craciau allannol,
trwsio’r llawr
mewnol, trwsio’r
corau,
gorffeniadau: drws
gwydr?

ymddiriedolwyr

parhad o’r
presenodleb ar y
safle

angen bobl ifanc /
newydd i rannu’r baich i’r
dyfodol

C2 darlithoedd,
perfformiadau,
cyflwyniadau

fel uchod

ymddiriedolwyr

ymestyn y defnydd a
chadw
ymwybyddiaeth o’r
adeilad; modd i greu
incwm

dim trydan, efallai, yn
cyfyngu ar beth sy’n
bosib (gellid rhedeg
trydan o’r adeiladau
gellaw petai angen)

C3 crair hanesyddol
i’w rannu gydag
ymwelwyr

fel uchod

grwp
treftadaeth?

cyfrwng i ddewud am
bwysigrwydd
anghydffurfiaeth i
ddiwylliant y cylch a’r
genedl

diogelwch: sut i gadw’r
adeilad yn agored heb
fod neb yn ei warchod
(gwirfoddolwyr yn rhan
o’r ateb)

T1 ei osod fel ty
teulu (neu ei
rannu gan ddau
unigolyn - HMO)

trwsio'r tô; cynyddu
lefel ynysu a
perfformiad ynni,
system wresogi,
trydan, gwella
nwyddau cegin a
stafell molchi,
drysau a ffenestri
newydd; gwella’r
parwydydd (llofft yn
arbennig);
gorffeniadau; storfa
allannol/ ty golchi?
ardal aprcio yn yr
ardd bresennol

yr
ymddiriedolwyr;
neu gorff
gweithredol

rhent rheolaidd;
cyfrifoldeb y tenant
am gynnal a chadw
tu mewn a ffitiadau
ayb.; ateb mwy
hyblyg

dibynnol ar y tenantiaid i
fod yn ‘gymydog da’ rhag
effeithio ar weddill y
safle

T2 ei rannu’n ddwy
uned (llawr isa a
llawr cynta) ar
gyfer dau
unigolyn

fel uchod: ond gyda
stafell molchi
newydd lawr grisiau
a chegin newydd
fyny grisiau; grisiau
newydd llai serth;
gwahanu’r ddwy
uned â phared
newydd

yr
gwell ateb ar gyfer
ymddiriedolwyr; dau unigolyn
neu gorff
gweithredol

capel
adfer i
ddefnydd
gan y
cyhoedd

ty
adfer i
safon
gosod
cyfoes

llai hyblyg (beth os nad
ydi hi’n bosib gosod un
uned?); byddai angen
canitatad cynllunio;
costau uwch a mwy o
risg

Atodiad 4: Dewisiadau

ei osod fel
ty gwyliau

T3 un ty, fel y
presennol

fel uchod ond,
efallai gyda chegin
llai a mwy o
ddarpariaeth ar
gyfer a) eistedd a
byw allan, a b) lle i
gadw beic dan do
wedi ei gloi, a c)
dillad cerdded
gwlyb i sychu dros
nos

yr
ymddiriedolwyr;
neu gorff
gweithredol
(drwy
asiantaeth)

incwm uwch, ond
tymhorol (er ei osod
drwy’r flwyddyn o
anelu at y farchnad
cywir)

mwy o waith i
wirfoddolwyr (neu gost
talu rhywun i lanhau,
becio, trwsio yn
wythnosol)

gwyliau
gweithgar
edd

T4 ty gwyliau ond
gyda
gweithgaredd
ynghlwm:
cerdded, beicio,
gwaith maes,
dysgu Cymraeg,
bywyd natur,
crefftau, arlunio,

fel uchod

corff
gweithredol
neu gwmni
elusennol /
masnachol arall

gwerth ychwanegol
(mwy o incwm/
trosiant): ategu’r
cywllt gyda chyrff
eraill yn y cylch Cyfeillion Llŷn,
Menter Felin Uchaf,
Cymydmaen,
Ymddiriedolaeth
Genedlaethol,
trefnwyr
pererindodau,
Amgueddfa Llŷn,
Nefyn

ddibynnol ar gael
partneriaid effetihiol i
gynnig y gweithgareddau
(neu gyflogi trefnydd)
felly, lefel yr incwm yn
fwy amrywiol, o bosib - i
ganiatau am syniadau
da ond heb apêl

S1 uned aml bwrpas:
gwahanol
ddefnydd
tymhorol - caffi
paned a chacan;
siop grefftau/
nwyddau
nodweddiadol;
gwybodaeth i
gerddwyr;
nwyddau
cerddwyr;
defnydd
achlysurol o’r
uchod yn y gaeaf
(darpariaeth arall
i’w gael o fewn 2
fillitr ar gyfer
ystafelloedd
cyhoeddus dosbarthiadau,
ayb.)

aildoi â shitiau
newydd gan
gynnwys ynysydd;
trwsio rhannau
gwaetha’r shitiau tu
allan (llodrau, siliau
ffenestri, a’i orffen
gyda defnydd i atal
cancro pellach;
trwsio’r llawr (neu
lawr newydd) gan
adael y planciau
mewnol yn eu lle;
trwsio dyrsau a
ffenestri: chwythu
ynysydd cellulose
i’r gwacter (hyn yn
ddibynnol ar beidio
a darganfod
pydredd sylweddol
yn y ffrâm): codi
lefel y llawr ar yr
ochr ddeheuol i
gael gwared a’r
angen am step i
mewn i’r adeilad;
system drydannol
(gudd - i gymryd
lle’r ffitiadau
presennol, ond gan
adael y rheini yn eu
lle) gwres dan
llawr; system dwr a
wast syml;

corff
gweithredol
neu gwmni
elusennol /
masnachol arall

lleoliad da ar gyfer
cerddwyr; medru
manteisio ar
ddefnydd arall y
safle (lluosogydd);
defnyddio cymeriad
presennol yr adeilad

cadw’r cymeriad yn
cyfyngu rhywfaint ar y
defnydd posib o’r
adeilad: angen
ychwanegu toiled am ei
fod ar wahan i’r ty ar
capel

siop
siop a
chaffi

Atodiad 4: Dewisiadau

arddangos
fa

S2 arddangosfa a
gweithgaredd

fel uchod, ond
gydag arddangosfa
fwy parhaol, a siop
(tesunnau amrywiol
i’r arddangosfeydd
- Dic Aberdaron,
Capel Anelog,
siasper Carreg,
etc.) newid yn
dymhorol?

corff
gweithredol a /
neu grwp
treftadaeth

fel uchod

costau sefydlu yn uwch safon broffesiynnol;
posib fod y potensial ar
gyfer cynyrchu incwm yn
llai;

uned
wyliau

S3 creu ail uned
wyliau ar y safle,
gan gadw
cymeriad y siop

fel uchod on heb yr
arddangosfa; agor
drws newydd i’r
garej yn y cefn (gw.
isod); rhan flaen y
siop yn ystafell fyw
a chegin, a’r rhan
a’i dalcen at y
ffordd yn llofft

yr
ymddiriedolwyr;
neu gorff
gweithredol

uned wyliau gyda
chymeriad siop atyniadol iawn i rai;
incwm uwch?

dim defnydd cymunedol
o’r adeilad; angen
defnyddio’r garej
presennol fel rhan o’r
uned a thorri drws
drwodd

siop

G1 gofod syml fel
gweithdy a siop

ail doi, gan greu
dyffryn gyda’r toau
cyfagos; gwella
gorffeniad y waliau;
gostwng lefel y llwr
tu allan; drysau
newydd (a chanopi
tu allan?)

corff
gweithredol
neu gwmni
elusennol /
masnachol arall

creu incwm
(tymhorol) ac
ychwanegu at
ddefnydd y safle
(lluosogydd)

cymhlethu’r defnydd o’r
siop (gorfod creu toiled,
etc. mewn adeilad
newydd - gw. isod)

gweithdy

G2 gofod atodol i’r
siop ayb. S1 a S2
a hefyd i’r ardd
(gw. isod)

fel uchod, efallai i
safon symlach
(gallasai gynnwys
toiled hefyd)

corff
gweithredol
neu gwmni
elusennol /
masnachol arall

cynnig mwy o
hyblygrwydd i
ddefnydd o’r safle;
arbed gorfod
ailadeiladu’r sied yn
y gornel

llai o incwm; lleihau’r
lluosogydd, i ryw raddau

uned
wyliau
(rhan, gw.
S3)

G3 gwaith fel uchod,
ond gyda drws
newydd i’r uned
flaen; creu stafell
molchi, storfa a
lobi sychu cotiau

fel G1 uchod on i
safon uwch ffenestri tô a sytem
wresogi (estyniad
o’r uned flaen)

corff
galluogi incwm
gweithredol
gosod gwell
neu gwmni
elusennol /
masnachol arall

colli incwm gosod;
lleihau’r lluosogydd

A1 gwella rhywfaint
ar yr ardd
presennol

plannu rhai llwyni
yn gysgod ond ei
adael yn gymharol
‘naturiol’; creu
wyneb caled tu
allan i ddrws y
capel a deunydd
dehongli (paneli,
mainc. panorama a hefyd efallai yn
edrych tua’r de Capel Anelog, ayb.)

yr
ymddiriedolwyr;
neu gorff
gweithredol

ddim yn creu atyniad;
fawr o argraff, felly, ar
ddenu nifer o ymwelwyr
ychwanegol i’r safle
(lluosogydd)

garej

yr ardd
gardd
elfennol

caniatau defnydd o’r
saflefel ar hyn o bryd
heb gynyddu’r
adnoddau cynnal a
chadw rhyw lawer
(torri’r glaswellt,
tocio’r cloddiau/
llwyni coed)

Atodiad 4: Dewisiadau

gardd fel
atyniad

A2 yr ardd fel
cyrchfan i
ymwelwyr

ardal dehongli tu
allan i’r capel fel
uchod: llwybrau
newydd a phlannu
mwy sylweddol

corff
gweithredol
neu gwmni
elusennol /
masnachol arall

cynyddu’r defnydd
o’r safle ac felly yn
lluosogydd - gwell
incwm

angen cyflogi unigolyn /
elusenneu gwmni i
wneud y gwaith, effaith
ar yr incwm

gardd
fasnachol

A3 defnyddio’r tir fel
gardd fasnachol :
perlysiau coginio,
persawr,
meddygol

gwaith yn ddibynnol
ar natur y pridd a’r
hinsawdd: ardal
wedi ei amgau i’w
wahanu rhag y
cyhoedd

corff
gweithredol
neu gwmni
elusennol /
masnachol arall

creu incwm’ efallai o
ddiddirdeb i
ymwelwyr hefyd;
efallai cyswllt gyda
defnydd o’r siop

ddibynnol ar rywun i fod
a diddordeb defnydio’r tir
i’r perwyl (neu
wirfoddolwoyr gydag
amser)

toiled
allannol

A4 adeilad unigol
(tebyg i doiledau’r
YG yn Porthor) ar
gyfer defnyddwyr
y siop / caffi (S1 a
S2)

cwt sinc tebyg i’r
siop; wedi ei leoli i
greu cygsodfan
allannol a
phwysleisio’r libart

corff
gweithredol
neu gwmni
elusennol /
masnachol arall

caniatau mwy o ofod
o fewn y siop, a
gadael i’r garej fod
yn uned ar wahan
(G1)

cost ychwanegol o greu
adeilad newydd

ardal
parcio

A5 darpariaeth
parcio ar gyfer y
safle (nid ar gyfer
y ty sydd i’w osod
)

creu adwy newydd
i’r ffordd gyhoeddus
yn y cornel de
ddwyreiniol;
cyfyngu’r ceir i’r
gornel hon; wyneb
gro wedi’i rolio ar
atgyfnerthiad tir, i
ganiatau mynediad
cadair olwyn, ayb.

yr
ymddiriedolwyr;
neu gorff
gweithredol

denu bobl i barcio ac angen caniatad cynllunio
i wario, ac osgoi creu (caniatad priffyrdd)
sefyllfa beryglus ar y
ffordd

cwt
newydd

A6 cwt newydd yn
lle’r un a
ddymchwelodd
yn ddiweddar

cwt sinc tebyg i’r
siop: storfa
gyffredinol ar gyfer
yr ardd a nwyddau’r
capel: gallasai
gynnwys y toiled
newydd

yr
caniatau mwy o
ymddiriedolwyr; hyblygrwydd i’r safle
neu gorff
gweithredol

cost ychwanegol os yw’r
garej ar gael (G2)
dibynnol ar ganiatad
cynllunio, ac yn fwy felly
os am ei ailleoli

Atodiad 5: Gweithgaredd
Awgrymir nifer o weithgareddau posib yn yr adroddiad, fel modd o ddefnyddio’r adnoddau ar y
safle, ac fel modd o ategu’r incwm angenrheidiol. Mae’r gweithgareddau yn adlewyrchu
diddordebau’r Pwyllgor, y potensial am gydweithrediad, yr ymdrech i wireddu’r fenter, ac
amgylchiadau ariannu.
Mae’r Atodiad hwn yn awgrym o’r gweithgareddau hynny o safbwynt llunio Cynllun Busnes, pan
fydd y camau nesaf yn amlwg, ac fe seilir hwnnw ar y sefyllfa fel ag y mae’n bod ar y pryd.
Pwrpas y sylwadau hyn yw dangos fod posibiliadau yn bodoli, a beth fyddai eu rhan yn sefyllfa
economiadd y fenter gyfan.
Cymunedol: disgwylir i’r safle gynnal gweithgareddau cymunedol ar batrwm y canlynol (y siop
neu’r ardd yn bennaf, ond o bosib i’r capel hefyd ar gyfer perﬀormiad/ darlith):
I.

sesiwn 2 awr (e.e. ﬀair, helfa drysor, clwb brodwaith)
mynychwyr: 15 - 30
talu y pen: £3 - 5 (+ raﬄ?)
incwm: £45 - £150
costau cyﬀredinol: £20
costau penodol: £20
elw: £5 - £110

II.

fel I. ond gyda lluniaeth: tâl mynediad £5-7/pen (e.e. fel uchod efo panad a chacan)
mynychwyr: 15-30
talu y pen: £5 - 7 (+ raﬄ?)
costau cyﬀredinol: £20
costau penodol: £40 - £160
elw: £20 - £180

III.

fel I. ond gyda pherﬀormiad / siaradwr: (e.e. hanesydd, adarwr, telynor)
mynychwyr: 15 - 30
talu y pen: £8 - 12 (+ raﬄ?)
costau cyﬀredinol: £20
costau penodol: £40 - £160
elw: £20 - £180

IV.

fel II. a III.: perﬀormiad a lluniaeth o ryw fath (e.e. cerddor, cantores, darlithydd a chinio
Gwyl Ddewi)
mynychwyr: 15-30
talu y pen: £10 - £28
costau cyﬀredinol: £40
costau penodol: £60 - £440
elw: £10 - £360

V.

llogi’r ystafell i eraill £40/ sesiwn

VI.

llogi’r safle i eraill £60/sesiwn
Costau cyﬀredinol: lwfans costau cyﬀredinol (trydan / dwr/ glanhau/ cynnal a chadw)
dyweder £20 /sesiwn wedi ei seilio ar rannu costau yswiriant, cynnal a chadw, trethi,
glanhau a’i rannu wrth nifer y sesiynnau’r flwyddyn (dyw 30 sesiwn x £20 = £600) gellid
cynnal diwgyddiadau eraill i gyfrannu incwm at hwn, neu gael noddwr)
Costau penodol: prynu oﬀer, nwyddau, llogi oﬀer, cyhoeddusrwydd; gellid hefyd werthu
tocynnau raﬄ ayb. i leihau’r cost net. efallai llogi marquee
Marchnad: lleol ar y cyfan, gyda’r arlwy yn bennaf yn Gymraeg ac yn cael ei hyrwyddo
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drwy gyfrwng digidol ac ar lafar/ posteri syml; angen pwysleisio y gwahaniaeth rhyngtho
a darpariaeth debyg gerllaw
Lled fasnachol: Wedi’i trefnu gan y Pwyllgor, tebyg i’r uchod, yn defnyddio’r safle yn bennaf, ond
lle mae mwy o ymdrech yn digwydd i ddenu mynychwyr o gylch ehangach, ac i gael cyfresi o
ddigwyddiadau sydd yn creu ac ategu ‘brand’ ac yn dod a sylw i’r safle, fel a ganlyn:
I.

tebyg i I. neu II. uchod, ond mewn cyfres: tâl mynediad £20/ y pen (disgownt am
danysgrifiad)

II.

gweithgaredd dwy sesiwn; sesiwn gynta (dyw. bore); paned; gweithgaredd arall
cysylltiedig mewn ail sesiwn (dyw. yn y prynhawn): croeso nôl gyda phaned: tâl
gweithgaredd £ 60/pen (dibynnol ar gymorth grant?)

III.

fel uchod ond gyda un o’r ddwy sesiwn yn digwydd oddi ar y safle (e.e. taith beics yn y
prynhawn, sgwrs gyda’r nôs; sesiwn addysgu am olion archaeolegol yn y bore, a thaith
gerdded yn y prynhawn)
mae nifer o amrywiadau posib yma - testunnol, gweithgaredd creadigol, ymarferol,
syniadol
hefyd gellid hefyd gynnig prydiau rhwng dwy sesiwn; a llety gyda darparwyr llety lleol
Cynllun busnes: byddai angen cynllun busnes llawn ar y syniadau hyn gan eu bod yn
ddibynnol ar drefniadau, personoliaethau a chytundeb masnachol; mae’r risg yn uwch,
ond hefyd y elw posib, yn ariannol ac o fudd i’r safle.
Marchnad: rhai digwyddiadau ag apêl lleol yn bennaf, apelio’n gyﬀredinol at bobl ar eu
gwyliau o fewn taith 30 munud (Nefyn, Pwllheli), neu ddenu bobl o bellach at
ddigwyddiadau arbennigol (e.e Bangor); cydweithio gyda darparwyr llety lleol ar gyfer
bobl o bellach eto
(Mae’r prisiau wedi eu seilio ar weithgraedd cyﬀelyb yng nghylch Eryri yn 2015)

Digwyddiadau oddi ar y safle: lle trefnir digwyddiadau sydd a safle Capel Carmel yn ganolog yn fan cychwyn a gorﬀen ac yn symbol weledol o’r hyn a gynnigir (hyn hefyd wedi ei amlygu yn yr
enw). Disgwylir i’r gweithgareddau hyn fod yn lled fasnachol neu’n gwbl fasnachol o ran eu
lleoliad yn y farchnad, gan bartneru ar sail broﬀesiynnol gyda chwmnï(au) ac unigolion sydd yn
arbenigo yn y maes ond gan gynnig rhywbeth sydd yn arbennig / unigryw. Mae angen lleoli hwn
yn ofalus mewn marchnad newydd, ac ni ddylai, ar unhryw gyfri, gystadlu â mentrau cymunedol
eraill sydd yn cynnig rhywbeth tebyg (e.e. Drws i Ddrws); rhywbeth a geiswyd yn galed i’w psgoi
drwy gynnig partneru wrth baratoi;r adroddiad hwn, wrth gwsr
Enghreiﬀtiau posib:
I.

taith bws hanner diwrnod (4 awr), gydag elfen o daith gerdded (2 awr):
gadael amser cinio am Fynydd Rhiw, cerdded i lawr am Borth Ysgo, bws yn ôl

II.

taith bws diwrnod cyfan gyda gweithgaredd(au)
gadael am 10 - teithio i weld Mynydd Ystum, olion Ffynnon Fair, safle archaeolegol
Meillionydd, ﬀatri fwyweill oes y cerrig mynydd Rhiw, cromlech Nanhoron, beddfeini
Capel Aneolg yn eglwys aberdaron ac yn erbyn 6

III.

taith gerdded hanner diwrnod
cyfarfod y tywysydd; gadael am 10; cerdded i lwybr yr arfordir, mynydd Anelog, Mynydd
Mawr, Bychestyn, Aberdaron, Mynydd Ystum ac yn ôl

IV.

taith gerdded diwrnod (safon uwch)
fel uchod ond hefyd ymlaen i Rhiw, Bryncroes a nôl ar hyd Llwybr yr Arfordir
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nawdd: gallasai rhai o’r metrau hyn ddenu grantiau gweithgaredd, addysg, ayb.
marchnad: fel uchod, targedu rhai o du allan i’r cylch, e.e. Aelodau Cymdeithas Parc
Cenedlaethol Eryri, Ymddiriedolaeth Genedlaethol; dylid ystyried yn ofalus pa mor
ddeniadol fyddai’r digwyddiadau hyn, fel menter fasnachol, e.e. pa safon o fwyd i gynnig
os yn daparu lluniaeth (cerddwyr profiadol yn fwy hapus gyda phecyn cinio maethlon a
gwreiddiol ond gymharol ddiaddurn; eraill yn fwy hapus i gael pryd mewn bwyty/ wedi‘i
ddarparu wrth fwrdd yn rhywle) hefyd oes angen deunydd papur / apps, cefnogaeth cyn
ac ar ôl yr ymweliad â’r safle we priodol - syml, efallai, ond pwrpasol
(Mae’r prisiau wedi eu seilio ar weithgraedd cyﬀelyb yng nghylch Eryri yn 2015)
Partneriaethau eraill: Yn ogystal a denu cydweithrediad gyda chyrﬀ, unigolion a chwmnïau eraill
drwy gyfrwng gweithgaredd, dylid ystyried hefyd bartneru yn nefnydd y safle, lle mae’r cyfrifoldeb
o redeg gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cael eu mabwysiadu gan y rheini, gan adael i
pwyllgor gyfeirio polisi yn gyﬀredinol:
I.

siop / caﬃ: bod yn gyfrifol am agor ar oriau penodol (yn ôl y tymor): busnes tri mis yr haf
yn bennaf; telerau yn caniatau defnyddio’r gofodau pan fo’r busnes ar gau (e.e. gyda’r
nôs) neu gael eu defnyddio ar gyfer arlwyo: y cytundeb a’r telerau hynny yn allweddol:
anhebygol o fod yn dod ag incwm sylweddol

II.

gardd / tyfu / digwyddiadau masnachol: yn ddibynnol iawn ar pwy sydd a diddordeb,
byddai rhywuin oedd, er enghraiﬀt, yn tyfu perlysiau yn amnteisio o gael
cyhoeddusrwydd o lif ymwelwyr, a byddai’r fenter yn elwa o gael atyniad ychwanegol:
anhebygol o fod yn dod ag incwm sylweddol

III.

tenant i’r ty: yn ei ﬀurf syml, conglfaen cynllun ariannu’r holl fenter lle mae rhent y ty yn
talu am gostau cynnal a chadw’r capel a rhai o gostau gweddill y safle; rhaid i’r ty fod yn
ddeniadol, a gorau oll i deulu ifanc; hefyd yn ddelfrydol byddai cyfuno tenantiaeth gyda
rhai dyletswyddau gofal, ond byddai rhaid gostwng y rhent i gydnabod hynny

Syniadau eraill: mae'r posibiliadau ar gyfer gweithgaredd sydd yn defnyddio’r safle i raddau
mwy, neu lai, yn ddiderfyn wrth gwrs.
Crynodeb
• mae’n bosib cynhyrchu incwm ychwanegol o ddefnyddio adnoddau’r safle a’r fenter yn
ddoeth
• rhaid cadw hyblygrwydd ym mhob agwedd, neu mi all anghydbwyso’r cyfan
• mae rhai posibiliadau ond yn bosib os yw’r unigolion / cyrﬀ priodol yn bodoli ac yn fodlon
cydweithredu
• mae’n bosib elwa yn anuniongyrchol drwy gynyddu nifer ymwelwyr a diddordeb yn y fenter
• mae rhent y tenant yn y ty yn dyngedfennol i lwyddiant y fenter cyfan
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Atodiad 6: Yr ardd / celfyddydol
Mae Pandora Vaughan yn artist; yn wreiddiol o Halifax, Nova Scotia. Mae’n byw,
erbyn hyn, yn Llundain, ond mae tirwedd a thraddodiadau morwrol Llyn yn ei hatgoﬀa
yn fawr o’i bro enedigol. Bu’n cydweithio gyda Huw Meredydd Owen - dan yr enw
V&O - ar nifer o brosiectau dros y deng mlynedd diwethaf, yn bennaf yng ngogledd
orllewin Cymru, ac yn fwyaf diweddar yng Nghanolfan Porth y Swnt, Aberdaron. Mae
ganddi ddiddordeb mewn celfyddyd gyhoeddus a chymunedol, ac mae’n dylunydd
tirwedd cymwysedig hefyd.
Gofynwyd iddi ymweld a’r safle er mwyn ymateb iddo, ac i’r syniadau a drafodwyd i gychwyn, yn
dilyn y cyfarfod cyhoeddus. Yn dilyn hynny, mae hi wedi rhoi gwahanol ddewisiadau gerbron ar
gyfer ystyriaeth bellach gan nodi eu prif nodweddion ymarferol o safbwynt eu gweithredu gan y
fenter.
Yn ychwanegol at hynny bu Pandora a Huw yn trafod sut y gellid ysyried defnyddio’r safle fel
lleoliad gyfer gwaith celfyddydol sylweddol a fyddai’n atyniad yndo’i hun ac yn cryfhau’r Capel fel
cyrchfan, ac mae rhai awgrymiadau o waith tebyg ar y dudalen olaf.
Mae’r tudalennau canlynol, felly, yn cynnwys y canlynol:
tabl ddewisiadau yn cymharu’r nodweddion a’i gilydd yn uniongyrchol
ac wedyn
1.
2.
3.
4.
5.

gardd ﬀurfiol wedi ei dylunio
gardd i dyfu bwyd
gardd anﬀurfiol / maes - cynnal a chadw isel
gardd fel cyrchfan
gardd fel gwaith o gelfyddyd

Fel partneriaeth greadigol mae V&O yn awyddus iawn i ddefnyddio gwaith celfyddydol creadigol
fel cyfrwng ar gyfer adfywio cymdeithasol, ac yn weithredol ar hyn o bryd mewn cynlluniau tebyg.
Mae gwahanol ﬀynonellau ariannol i’w cael o bryd i’w gilydd ar gyfer y math yma o waith yn
bwrpasol, gan gynnwys cyllid gan y Cyngor Celfyddydau - “Syniadau, Pobl, Lle”.
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agweddau ar ddatblygiad yr ardd
gardd hawdd ei
gadw

gardd ffurfiol

gardd tyfu bwyd

disgrifiad

wedi ei gynllunio cyn
ei blannu; yn aml
gyda ffurfiau
geometrig a ffiniau;
gwahanol ardaloedd
yn bosib, gydag
ardaloedd agored a
chysgodol; dipyn o
gynnal a chadw;
angen rheolaeth ar
sut caiff y gofod ei
ddefnyddio gan
ymwelwyr: angen
tocio ar lwyni a
choed, gan amlaf

cymysgedd o
ofodau wedi eu
neilltuo ar gfyer
cynhyrchu bwyd:
ffrwythau, llysiau,
cnau, perlysiau; gall
fod yn ardal ddysgu,
yn leoliad
cymunedol, rhan o
fusnes, ayb. Dulliau
manteisiol traddodiadol neu
perma- /
cynnaladwy. Gall fod
fel rhandir neu fel
ddyluniad ffurfiol,
neu yn ardd fforest/
canopi

dyluniad llai ffurfiol yn
defnyddio planhigion
sydd ddim yn
gynhrychiol; dewis
da ar gyfer gardd
bywyd gwyllt;
gweiriau, blodau,
llwyni anffurfiol a
choed wedi eu
gadael yn eu ffurfiau
naturiol

gardd gysyniadol neu
gelfyddydol gyda’r
pwyslais ar ymgysylltu
ag ymwelwyr; gall fod
yn addysgiadol a
chynhyrchiol; gall
ddarparu syniad o le
gyda hunaniaeth gref;
gall hefyd gynnwys
elfen ddehongliadol

faint o
ymderch
corﬀorol
sydd ei
angen

uchel; ailddatblygu’r
gofod allannol;
angen dylunydd ac
ymgymerwr da

uchel: angen
dadansoddiad
micro-hinsawdd;
dyluniad elfennol;
clirio rhan o’r safle;
creu gwelyau plannu
wedi’i codi; plannu
coed a llwyni;
paratoi’r pridd

cymhedrol; twtio’r
safle a chreu
gofodau drwy
blannu dethol
newydd; bosib
defnyddio
gwirfoddolwyr gyda
dylunydd - dim
angen ymgymerwr

cymhedrol - uchel;
angen dyluniad a
datblygu cysyniadol;
cyfraniad gan y
defnyddwyr; gellir
amrywio unrhyw
adeiladwaith

cynnal a
chadw

isel - yn ddibynnol
ar y tywydd a’r
defnydd o
ddeunyddiau

uchel / isel - yn
ddibynnol ar y
mathau a blannwyd;
cylchynnol

isel

isel / uchel; dibynnol
ar syniadau

cost cychwyn

uchel

cymhedrol

isel

cymhedrol - uchel

cost parhaus

isel - cymhedrol,
ond adnewyddu
gorffeniadau caled
yn fwy costus;
angen garddwr da
i’w gadw mewn
trefn; angen
ailblannu gwelyau
tymhorol (os oes
rhai)

isel

isel

isel - cymhedrol
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gardd fel cyrchfan

gardd hawdd ei
gadw

gardd ffurfiol

gardd tyfu bwyd

manteision

ar wahan i batrwm
plannu tymhorol
does dim llawer o
newid i’w gadw
mewn trefn; apelio’n
weledol; dim angen
penderfynu’n
barhaus ar
ddefnydd; dim
angen dehongli; gall
ddarparu
amrywiaeth naws;
gall ymgorffori
amrywiaeth plannu
mewn modd
disgybledig

gallasai ddod yn
ased i’r gymuned a’r
safle dros y tymor
hir; gallasai fod o
gymorth i fusnes
megis y caffi; yn
fanteisiol ar gyfer
dysgu a hyfforddiant;
rhoi boddhad yn
barhaus; yn gymorth
i hybu sgiliau a
gwydnwch

yn cydweddu â’r
ardal wledig o’i
gwmpas; cost isel;
gallasai gynnwys
cadw gwenyn, ayb.
a’i ddefnyddio ar
gyfer elfen
gymunedol

gall ddenu ymwelwyr i’r
capel ac i unhryw
fusnes cysylltiedig; gall
ennyn diddordeb
pellach yn y lleoliad a
bod o gymorth i wneud
iddo fod yn amlwg fel
lle diddordol i ymweld
ag o; gallasai gynnwys
elfennau newidiol megis
preswyliadau gan
artistiaid a chynnwys
elfennau o’r mathau
eraill o erddi, e.e.
cynhrychui bwyd, neu
ffurfiol, neu fywyd
gwyllt, ayb.

anfanteision

briadd yn statig;
ddim yn
nodweddiadol
wledig; ddim yn
ddefnyddiol o
safbwynt cynhyrchu
bwyd ar wahan,
efallai i welyau
perlysiau a choed
ffrwythau

heb ymrwymiad
gallasai ddirywio’n
gyflym; ddim o
anghenrhaid y dewis
mwya deniadol yn
weledol er y gellid ei
ddylunio felly

ddim yn atyniad i
ymwelwyr a ddim yn
ddefnyddiol i fusnes
ond yn braf i
gerdded ynddo

angen ymrwymiad i’r
prosiect a detholiad o
artistiaid / dylunwyr;
mae trafodaeth a
chydgysylltiad barhaus
yn angenrheidiol;
rhaglen tymor hir,
efallai.
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gardd fel cyrchfan

Atodiad 6: Yr Ardd

Amrywiadau ar ardd capel yng nghefn gwlad

1: Gardd ffurfiol, wedi ei dylunio

wedi ei gynllunio cyn ei blannu; yn aml gyda ffurfiau geometrig a ffiniau; gwahanol ardaloedd yn bosib,
gydag ardaloedd agored a chysgodol; dipyn o gynnal a chadw; angen rheolaeth ar sut caiff y gofod ei
ddefnyddio gan ymwelwyr: angen tocio ar lwyni a choed, gan amlaf

Atodiad 6: Yr Ardd

Amrywiadau ar ardd capel yng nghefn gwlad

2: Gardd i dyfu bwyd

cymysgedd o ofodau wedi eu neilltuo ar gfyer cynhyrchu bwyd: ffrwythau, llysiau, cnau, perlysiau; gall
fod yn ardal ddysgu, yn leoliad cymunedol, rhan o fusnes, ayb. Dulliau manteisiol - traddodiadol neu
perma- / cynnaladwy. Gall fod fel rhandir neu fel ddyluniad ffurfiol, neu yn ardd fforest/ canopi

Atodiad 6: Yr Ardd

Amrywiadau ar ardd capel yng nghefn gwlad

3: Gardd anffurfiol / maes - cynnal a chadw isel

dyluniad llai ffurfiol yn defnyddio planhigion sydd ddim yn gynhyrchiol; dewis da ar gyfer gardd bywyd
gwyllt; gweiriau, blodau, llwyni anffurfiol a choed wedi eu gadael yn eu ffurfiau naturiol

Atodiad 6: Yr Ardd

Amrywiadau ar ardd capel yng nghefn gwlad

4: Gardd fel cyrchfan
gardd gysyniadol neu gelfyddydol gyda’r pwyslais ar ymgysylltu ag ymwelwyr; gall fod yn addysgiadol a
chynhyrchiol; gall ddarparu syniad o le gyda hunaniaeth gref; gall hefyd gynnwys elfen ddehongliadol

Atodiad 6: Yr Ardd

Amrywiadau ar ardd capel yng nghefn gwlad

5: Gardd fel gwaith o gelfyddyd
creu cyrchfan sydd yn ategu apel y safle ond yn rhoi dyfnder newydd i'w arwyddocad, ac yn apelio at
bobl o oedran / gefndir / ddiordebau gwahanol: (prosiect i'w ariannu ar wahan)

Mary Mirss: 'Field Rotation' NY

James Turrell: 'Celestial Vault' Den Haag, NL

Mary Miss: 'Pavilions, Perimiters, Decoys' NY

Robert Morris 'Oberservatorium' Almere, NL

Atodiad 7: Dehongli

Atodiad 7: Dehongli
Mae Susan Dalloe yn ymgynghorydd treftadaeth a hanes lleol. Cymhwysodd mewn
archaeoleg ym Mangor, ac mae ei phrofiad ym maes amgueddfeydd cyhoeddus, gan
fod yn gyfrifol am adfer a llunio patrymau dehngli ar gyfer nifer fawr o brosiectau. Bu ar
un amser yn swyddog amgueddfeydd Sir Ddinbych, ac yn gyfrifol am Plas Newydd,
Llangollen, Plas yn Dre a Charchar Rhuthun a nifer o henebion eraill y sir. Bu’n gweithio
yn ddiweddar ar gynllun Porth y Swnt, Aberdaron ac ar gynllun yr Hen Odyn yn
Abersoch. Mae’n arfer mentora grwpiau hanes lleol - megis Canolfan Thomas Telford,
Porthaethwy.
Gofynwyd iddi roi sylwadau cyﬀredinol ar y bwriadau dan sylw. Ymwelodd a’r safle ac fe
drafodwyd y syniadau mewn manylder. Cynnigir ei sylwadau isod, er mwyn iddynt fod o gymorth
wrth symud i’r cam nesaf a’r angen i fod yn fwy penodol a manwl.
Y Capel
• angen poblogi’r capel - unai drwy sain (e.e. pobl yn mynd a dod i’r capel, sain pregeth,
canu) neu fodel
• dehongli tu allan - gosod y capel mewn tirwedd ysbrydol - pam ei fod yno - beth oedd yr
hanes blaenorol (e.e Capel Anelog?)
• ydi hwn ar y llwybr pererinion i Enlli?
• defnydd o ﬀôn symudol i gario deunydd dehongli
• prosiect hel hanes llafar a ﬀotograﬀau
• creu lle cofiadwy i ymwelwyr
Y Siop
• cynllun o’r safle
• defnyddio hen hysbysebion (replica gan Robert Opie robertopiecollection.com)
• hanes llafar i’w gwedl yn y siop
Yr Ardd
• adlewyrchu’r tirwedd - e.e. eﬀaith y gwynt at goed
• adlais o hanes - e.e. bryngaerydd / cytiau gwyddelod
• perlysiau a phlanhigion prin
• garddio - cysllwt a grwpiau lleol (e.e. Cyfeillion y Ddaear)
Gweithgaredd
• teithiau cerdded i safleoedd hanesyddol / crefyddol
• cydgysylltu gweithgraedd gydag agenda iechyd/ ‘byw yn dda’ llywodraeth leol
• cyrsiau penwythnos (ar y cyd a darparwyr lleol gan gynnwys llety)
• hyﬀorddiant i NEETS: cerfio carreg, gwaith saer cain, clwydi
• cyrsiau diwrnod cerddoriaeth / dyfrliw / pwytho
• gweithgaredd: hufen ia,
• hyﬀorddiant ar greu cewyll tarddodiadol (grant CADW at hyn)
• digwyddiadau rheolaidd - e.e. Hwyl i’r Teulu ym mis Awst/ Dysgwyr /
• astudio bio-amrywiaeth
• astudio archaeoleg
• gweithgaredd addas ar gyfer y sawl sydd â dementia - cyllid Gwasanaeth Iechyd
• cyrchfan Merched y Wawr / WI
• cyrchfan i bobl ar gefn beic
• cyrchfan i gerddwyr

Atodiad 7: Dehongli

Cyllido
• angen cyfansoddiad, cyfrifon a chynllun busnes ar bob cais
• CDL (HLF) - prif gronfa - treftadaeth, pobl a chymunedau: angen dangos y galw, a’r
dystiolaeth amdano; angen dangos hyfywedd; posib cynnwys swyddog prosiect yn y cais
• CDL Ieuenctoid - gweithio gyda bobl ifanc 11-25 oed
• Loteri Fawr : Arian i Bawb - cronfa gymunedol
• Visit Wales - grantiau denu ymwelwyr
• Llywodraeth Cymru - grantiau busnesau bach
• Principality - nawdd cymunedol
• Tesco - awdd i weithgraeddau ieuenctid a henoed
• Santander - nawdd cymunedol
• Cist Gwynedd - hyd at £5000
• Gwanwyn - gweithgraedd i bobl hyn hyd at £500
Gwirfoddolwyr
• beth yw’r angen am reoli a gweithredu’r safle yn y tymor hir
• cynnwys unigolyn i gynyddu gweithgaredd a nifer gwirfoddolwyr
• hyﬀorddiant - gofal cwsmer, gwarchod plant, hylendid bwyd
• awgrymu swyddogaethau gwirfoddolwyr
Datblygiad cynulleidfa
• ymgynghori (e.e. Survey Monkey)
• creu diddordeb yn natblygiad y safle, yn ystod ei esblygiad, drwy’r cyfryngau cymdeithasol
• ﬀeithiau o ddiddordeb am y safel arlein
• gwybodaeth am weithgraededau i ddod

Atodiad 8: Adroddiad costau
Mae Gareth W. Jones yn faintfesurydd profiadol, wedi gweithio gyda chwmnïau
mawr ar brosiectau ar draws gogledd Cymru, cyn sefydlu ei gwmni ei hun Adeiladol Cyf. - ym 2009. Mae’n gyfarwydd iawn âg adeiladwyr a chrefftwyr Llŷn,
ynghyd a’r dulliau adeiladu cyffredin yn yr ardal. Mae’n rhoi cyngor ar gostau
adeiladu, ond hefyd ar agweddau eraill o’r broses, gan gynnwys dewisiadau
cytundebol, adroddiadau arbennigol a iechyd a diogelwch.
Paratowyd amcangyfri o gostau’r gwaith dan ystyriaeth, ar sail rhestr o eitemau gwaith yn ôl creﬀt
a lleoliad. Mae’r amcangyfri wedi ei osod allan yn ôl parseli gwaith er mwyn medru bod yn
gynhwysfawr, ond hefyd i roi hyblygrwydd wrth ystyried y camau nesaf, a chymharu’r costau gyda
nawdd ariannol posibl. Bwriad y tabl yw sefydlu graddfa’r gwariant ac nid fel manyleb ar gyfer
dosbarthu costau. Mae’n realistig ac yn addas ond bydd rhaid aros tan derbyn tendr cyn y gellir
trin a thrafod costau unigol.
Isod mae crynodeb o’r rhestr honno yn nodi’r gwaith ac hefyd eitemau lle mae risg neu lle nad yw
maint y gwaith yn amlwg - rhywbeth fyddai’n medru cael eﬀaith ar y cyfanswm costau.
1.

Capel (tô)
• Tynnu’r llechi presennol, ac aildoi fel sydd yno, gan gynnwys ynysydd yn y tô
• Landeri, ac ymyl y tô wedi’i trwsio

2.

Capel (gweddill)
• codi rhan o’r llawr ar gyfer trwsio’r pydredd a’i sadio (yn ofalus gan ei fod yn waith trwsio
cadwraethol)
• Trwsio craciau tu mewn a thu allan yn yng ngorﬀeniad y waliau
• Trwsio ac adfer gweddill y gwaith coed (grisiau, corau, ayb.)
• Trwsio ac adfer y ﬀenestri a’r drws: drws gwdyr newydd
• Cyflewnwad trydan ar gyfer defnydd achlysurol
• Cynnwys drws yn y nenfwd

3.

Ty (tô)
• Fel ar gyfer ochr y capel ond yma yn cynnwys dau gorn a dau ddormer

4.

Ty (gweddill)
• Tynnu’r llawr isa; llawr newydd; gwres dan llawr
• Ffenestri a drysau newydd yn lle’r rhai plastig
• Leinio’r waliau allannol
• Stripio’r parwydydd i ddangos y coed (wyneb newydd i un ochr yn y lloﬀtydd)
• Unedau cegin newydd
• Ffitiadau stafell molchi newydd
• Trwsio’r dormers o’r tu mewn
• Gwresogi - system newydd
• Draeniau
• Trydannol

5.

Siop (1)
• cadw’r tu mewn a’i drwsio lle bo angen
• tô newydd
• trwsio’r shitiau allannol
• adnewyddu’r ﬀenestri a’r drysau
• llawr newydd solet
• gwres dan llawr

6.

Siop (2)
• to newydd fel (1) yn lle’r tô gwastad
• llawr newydd solet
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• drysau newydd
• trwsio waliau
7.

Siop (3)
• tô fel (2) uchod
• llawr newydd solet on i gynnwys gwres dan llawr
• drws drwodd i’r siop
• leinio’r waliau allannol
• pared newydd i greu toiled anabl
• draeniau i’r tanc septif presennol

8.

Gwaith allannol
• creu mynediad cerbydau i’r tir yn y gornel orllewinol, a giatiau ochr ddeheuol
• wyneb parcio cerbydau a llwybrau
• plannu amrywiol
• giatiau a pafin tu allan i’r capel

9.

Gwaith amrwyiol
• arwyddion
• paneli dehongli
• meinciau
• sied

10.

Risg
• asbestos
• cyflwr y tô: efallai mwy o waith na sydd yn amlwg
• siop: mwy o waith trwsio ﬀrâm a shitiau na sydd yn amlwg
• gwaith cadwraethol ychwanegol
• capel: mwy o waith ailrendro
• angen mwy o waith ar y draeniau

Mae’r canlynol yn eglurhau’r sefyllfa o berthynas i ambell i eitem.
1.

gwaith allannol: gan fod y tir yn gymaint rhan o’r posibiliadau, roedd rhai bod yn
benodol yma ynglyn a faint a gwynhwyswyd; ma’er disgrifiad yn cynnwys gwella ‘r safle i
lefel gardd ddomestig; gellid ei wneud yn symlach ac yn llai, ac arbed rhywfaint ar y
costau, ond byddai’n gweithredu yn llai eﬀeithiol fel atyniad a chyrchfan; ar y llaw arall
gellid ystyried creu llawer mwy o atyniad ohonno, gyda chyllideb uwch o lawer, ond
byddai’r dewis hwnnw yn datblygu i fod yn brosiect ynddo’i hun.

2.

wrth gefn / risg: mae ariannwyr yn disgwyl y bydd amcanion cost wedi eu seilio ary
wybodaeth fod ailadeiladu neu wella yn gost amrwyiol, ac nad yw hi’n bosib bod yn
gynhwysfawr; rhennir yr elfen honno yma drwy roi 10% ychwanegol ar ben
amcangyfrifon y pecynnau, ond hefyd drwy glustnodi cost ar gyfer yr elfennau hynnyo
risg y gellir eu handabod (10 uchod).

3.

adeilad rhestredig; mae gwaith cadwriaethol yn waith gofalus a manwl, fel arfer, lle
mae’r pwrpas yn rhoi mwy o bwyslais ar gadw’r elfen wreiddiol, a pheidio a dadwneud
gwaith mwy na sydd raid; meewn sefyllfa gymleth megis Capel Carmel, dewis olaf fyddai
tynnu’r gwaith yn ddarnau a’i ailosod. Mae gan hyn eﬀaith ar y gost a felly mae’n uwch
o’r herwydd. Bydd adroddiad yr arbennigwyr cadwraethol yn manylu ar hyn, ond ein
bwriad yma yw sicrhau fod y gyllideb yn ddigonol.

4.

trafodaeth bellach: nid amcangyfri fesul eitem yw hwn - bydd hynny’n digwydd pan
dderbynnir prisiau cystadleuol - ei bwrpas yw rhoi amcan ar raddfa costau’r gwaith

Mae’r costau wedi eu dangos ar y dudalen amgaedig (isod - ar ddiwedd yr Atodiad). Mae’r tabl
canlynol yn defnyddio’r amcangyfri gwerth y gwaith ac yn ei ddosbrathu rhang pedwar pecyn,
sydd yn adlewyrchu’r rhaniad mwyaf amlwg rhwng yn y cyfalaf.
"2

Dosbarthiad costau a manylion pellach
capel

ty (plas)

tô

£9 000.00

£11 000.00

trwsio

£14 500.00

£45 000.00

siop

siop dewis 1

£24 000.00

(1) siop dewis 2a3

£23 750.00

gwaith allannol

gwaith amrywiol

ﬃtiadau / dodrefn

(2) risg

ardd

llwybr o gwmpas y
capel

llwybrau o gwmpas y
ty

teras o flaen y siop a
gwelliannau o’i
gwmpas

maes parcio a
mynedfa; gwaith
paratoi ar gyfer
datblygu’r ardd

£5 000.00

£10 000.00

£12 000.00

£36 500.00

paneli, oﬀer a gwaith
dehongli: hanes y
capel, Bedyddwyr, y
Gymraeg a’r diwylliant

sied ardd,

arddangosfa syml:
paneli yn dangos
haens lleol,
cymeriadau, ayb.

arwyddion safle;
dehongli‘r olygfa;
cyflwyniad i’r ardd,
ayb.

£4 000.00

£1 000.00

£2 000.00

£5 250.00

drws gwydr;
diogelwch

oﬀer perchennog

meinciau; giatiau
addurnedig

£6 500.00

£1 000.00

byrddau a chadeiriau;
oﬀer cegin elfennol
proﬀesiynnol
(safon
£7 250.00

gwaith pellach; gwaith pellach (llawr?) pydredd yn y ﬀrâmiau;
rhywiogaethau prin; pydredd; adeiladwaith
ﬃoedd
y ﬀenestri tô

ail-leoli elfennau
oherwydd cyflwr y tir/
draeniau

£6 500.00

£5 000.00

£3 000.00

£2 000.00

£2 000.00

cyfanswm costau

£44 000.00

£71 000.00

£71 000.00

£50 250.00

(3) ﬃoedd (@15%)

£6 600.00

£10 650.00

£10 650.00

£7 537.50

£50 600.00

£81 650.00

£81 650.00

£57 787.50

(4) TAW (@20%)

£10 120.00

£16 330.00

£16 330.00

£11 557.50

cyfanswm

£60 720.00

£97 980.00

£97 980.00

£69 345.00

£326 025.00
Nodiadau:
1. costau dewis 3 yn ychwanegol at dewis 2
2. risg: y risg pennaf, yw methu ariannu’r prosiect, wrth gwrs
3. ﬃoedd: ﬃgwr safonnol o 15%
4. TAW wedi ei ddangos ar 20% ond bydd yn bosib i adhawlio rhywfaint ohonno yn ddibynnol ar natur fashanchol
unrhyw fwriad
5. (cyﬀredinol) mae cryn amrywiaeth yn bosib o fewn a rhwng y dosbarthiadau uchod, ac o’r herwydd amcannol iawn
ydyw; gellid dosbarthu gwahanol eitemauo dan whanol benawdau hefyd

Mae’r wybodaeth hyn, felly, yn dangos sut y byddai dosbarthu costau’r gwaith adeiladu i wahanol
becynnau er mwyn medru tarfod gydag ariannwyr.
Byddai hefyd angen cynnwys costau staﬃo, datblygu, deunydd addysgol, oﬀer arbennigol, yn
ogystal a chostau eraill sydd ar hyn o bryd yn ahysbys, i gwblhau’r ceisiadau.
Yn ddibynnol ar natur fasnachol rhannau o’r fenter, byddai’n ddoeth caniatau am gyngor
proﬀesiynnol gan arbennigwr mewn TAW i roi arweiniad ar ddylanwad hynny ar y gyllideb sydd ar
gael, o safwbynt adeiladu a gweithredu.
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