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CROESO GAN Y CADEIRYDD
Mae hon wedi bod yn flwyddyn hynod heriol i ni gyd.  Mae’r pandemig wedi newid y ffordd rydym
ni wedi bod yn gweithredu ac wedi ein gorfodi i addasu’n gyflym i amgylchiadau newidiol.

Serch hynny, mae pawb wedi chwarae eu rhan ac rydym ni wedi cloddio’n ddwfn, ac rwy’n
ddiolchgar am yr holl ymdrech a menter gan bawb i’n cadw ni’n ddiogel a chynnal cysylltiadau yn
ystod blwyddyn dan gysgod Covid-19.  Mae wedi bod yn flwyddyn hynod o brysur i bob un 
ohonom ni ym Mhafiliwn Grange wrth i ni wynebu’r pandemig byd-eang a dod o hyd i ffyrdd o 
ddarparu gwasanaethau a pholisïau effeithiol a diogel yn sgil Covid.

Yn ystod y cyfnod digynsail hwn, mae Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO), staff a 
gwirfoddolwyr Pafiliwn Grange oll wedi bod yn anhygoel. Rydym ni wedi parhau ar agor trwy
gydol y flwyddyn ddiwethaf, gan ddarparu gwasanaeth hanfodol trwy gefnogi a hwyluso
rhaglenni a gofod, gan gynnwys gwasanaeth dosbarthu parseli bwyd a chyngor. Cawsom ein
croesawu yn ôl gyda llu o archebion a llogwyr rheolaidd. Mae’r rhain wedi cynnwys dysgu
oedolion, clybiau gwaith cartref, clybiau rhieni a babanod, chwaraeon, dawns, cerddoriaeth, 
diwrnodau cwrdd i ffwrdd, ffilmio, partïon, hyfforddiant, ymgynghori cymunedol, iechyd meddwl, 
gorsaf bleidleisio a llawer, llawer mwy.

Roeddwn i wrth fy modd yn croesawu pobl ifanc yn ôl i’r gofod, gyda gwaddol hynny’n cael ei
arwain gan Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange, sydd bellach wedi’i ymgorffori fel Cwmni Budd 
Cymunedol (CBC) gyda Chyfarwyddwyr o’r gymuned leol sy’n gyfrifol am gynnal rhaglen o 
weithgareddau wythnosol. Mae’r Fforwm Ieuenctid wedi cymryd rhan ym mentrau Gaeaf Llawn
Lles a Gwên o Haf Cyngor Caerdydd, sydd wedi cael effaith hynod gadarnhaol ar bobl ifanc y mae
eu llesiant wedi’i lesteirio gan y pandemig. 

Mae’r Hideout wedi bod yn ychwanegiad gwych i’r Pafiliwn, ac maent yn ymgorffori ysbryd
cymunedol trwy sicrhau eu bod yn cyflogi’n lleol, yn darparu cardiau ryseitiau a pharseli bwyd, ac 
yn cynnal digwyddiadau fel y Culture Café. Mae eu brechdanau Bombay yn ffefryn pendant gen i! 

Eleni, roedd y Pafiliwn yn falch o weld Wythnos Gyrfaoedd a Modelau Rôl Grangetown yn
dychwelyd wyneb-yn-wyneb. Fe gymerodd dros 200 o bobl ifanc ran drwy gydol yr wythnos, a 
chawsant wybod am gyfoeth o yrfaoedd a chyfleoedd astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym
ni’n gwerthfawrogi ymrwymiad Prifysgol Caerdydd i’r ardal leol ac i bobl leol Grangetown…..
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WELCOME FROM THE CHAIR 
Roedd Marchnadoedd Byd Grangetown oll yn llwyddiannus iawn eleni, gydag entrepreneuriaid
lleol yn gwerthu popeth o brintiau a gwaith celf i deganau i gacennau. Rydym ni’n gobeithio
parhau â’r marchnadoedd hyn drwy gydol 2022 a thu hwnt, ac ar hyn o bryd rydym ni wrthi’n
trefnu marchnad Eid ym mis Gorffennaf. Braint oedd gweld marchnad mis Mawrth yn cael ei
chynnwys ar BBC X-Ray, gan ddangos y stondinau gwych sydd gan Grangetown i’w cynnig.

Fy uchafbwynt eleni yn bendant oedd gweld ymateb cyntaf ymwelwyr i'r Pafiliwn; mi fuasai wedi
bod yn wych bod â GoPro i ddal ymatebion pawb wrth iddynt gamu dros y trothwy am y tro
cyntaf. Mae ymwelwyr o bob rhan o Gymru wedi dod i’r Pafiliwn i weld y gwaith anhygoel rydym
ni’n ei wneud, ac mae hynny’n dyst i ymrwymiad ein holl staff, gwirfoddolwyr, ac i’r gymuned.
Rydw i wedi bod wrth fy modd yn gweld y cymunedau amrywiol yn defnyddio’r gofod ac yn
teimlo’n falch bod llawer yn ystyried y Pafiliwn yn ail gartref. Mae’r Pafiliwn wedi bod yn gartref i
nifer o ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd anhygoel ac wrth i ni edrych ymlaen at weddill 2022,
rydw i’n hyderus y byddwn ni’n parhau ar y llwybr ar i fyny hwn tra’n sicrhau ein bod yn cefnogi’r
gymuned, boed yn bobl ifanc, yn deuluoedd, neu unrhyw un yn Grangetown a thu hwnt.

Hoffwn longyfarch tîm gwych Pafiliwn Grange am eu hymrwymiad a’u hymroddiad i’n cleientiaid
a’r gymuned dros y flwyddyn ddiwethaf, yn arbennig lle roedd pawb yn gweithio’n ddiflino drwy
gydol pandemig Covid-19.

Hoffwn ddiolch i fwrdd CBC Pafiliwn Grange, ein cefnogwyr a’n cyllidwyr sydd wedi helpu i
gynyddu ein cyrhaeddiad a’n heffaith i’r eithaf ac sydd wedi ein cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a
chysylltiadau newydd. Bydd Pafiliwn Grange yn parhau i dyfu o nerth i nerth a gwasanaethu
anghenion cymuned Grangetown am flynyddoedd lawer i ddod.

Hoffwn ddiolch i holl aelodau’r bwrdd am eu gwaith caled, eu hymroddiad a’u cefnogaeth yn
ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd. Mae wedi bod yn anrhydedd gweithio gyda chi i gyd.
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Gan obeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

Ali Abdi, 
Cadeirydd CIO Pafiliwn Grange 



CRYNODEB
Wedi'i adeiladu ym 1962, roedd Pafiliwn Bowls Grange yn gyfleuster 134m² oedd yn eiddo
i'r cyngor. Wedi'i leoli mewn parc cymdogaeth poblogaidd â baner werdd, cafodd y
pafiliwn ei adael yn wag yn dilyn mesurau cyni yn 2009-2010 a dirywiodd i gyflwr gwael.
Erbyn 2012 cysylltodd preswylwyr Grangetown â Chyngor Caerdydd i ymchwilio i sut y
gellid ail-ddatblygu'r cyfleuster at ddefnydd cymunedol eang.

Rhwng 2012-2019, datblygwyd partneriaethau cymunedol, prifysgol ac allanol a
gefnogodd y gwaith o ymgynghori, ymgysylltu a chyd-gynhyrchu, gan brofi syniadau dan
arweiniad y gymuned, datblygu gweithgareddau dan arweiniad preswylwyr a
gweithgareddau a ddarparwyd yn allanol, a sefydlu ceisiadau am gyllid er budd y
gymuned.

Dechreuodd y gwaith adeiladu yn 2019 wedi sicrhau cyllid a chyfraniadau o fath arall gan
Sefydliad Cymunedol y Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru, Garfield Weston
Foundation, Moondance Foundation, Clothworkers Foundation, CCAUC, Cymdeithas Tai
Wales & West, Cymdeithas Tai Taf, IKEA, Clwb Rotari Bae Caerdydd a mwy, yn ogystal â
nifer o roddion unigol.

Cyn ailddatblygu'r pafiliwn fel gofod cymunedol, nid oedd gan y parc gyfleusterau toiled
na chaffi ac roedd yr adeilad nad oedd wedi’i insiwleiddio yn gollwng, yn cynnwys
systemau trydanol annibynadwy a sgriniau plastig yn lle ffenestri, ac nid oedd yn hygyrch
i'r rhai â heriau symudedd. Amlinellodd preswylwyr yr angen am le sy'n croesawu pawb
yng nghymuned fwyaf amrywiol Cymru, a'r angen i greu gofod dinesig o safon ar gyfer
ardal sy’n cael ei rhestru’n rheolaidd yn ôl mynegeion amddifadedd lluosog. ‘Dangos bod
Ansawdd yn bodoli Yma’ meddai un o ddatganiadau o werth prosiect Pafiliwn Grange.

Ymhlith yr egwyddorion allweddol oedd yn sail i ailddatblygu Pafiliwn Grange roedd
gweithredu gofod dinesig dan arweiniad y gymuned; cyd-gynhyrchu yn hytrach nag
ymgynghori; profi cysyniadau i dystio i ddiddordeb ac angen cyn datblygu brîff dylunio;
gweithdai dylunio mewn partneriaeth ar hyd pob cam o'r broses; ymrwymiad hirdymor yn
cefnogi'r prosiect ymhell cyn ac ymhell ar ôl y camau dylunio; a cheisio dyluniad o safon.

Agorodd Pafiliwn Grange ar ei newydd wedd - sy'n cynnwys 600m² o ofod cymunedol
gyda siop goffi a chyfleusterau ystafell ymolchi, wedi'i ategu gan seilwaith gwyrdd
bioamrywiol cynaliadwy a mannau chwarae, ei ddrysau i gymuned o 20,000 o bobl
Grangetown ym mis Hydref 2020.
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NI YW PAFILIWN GRANGE
Mae Pafiliwn Grange yn brosiect dan arweiniad preswylwyr i ddatblygu ac
adfywio cyn eiddo i Gyngor Caerdydd, y Pafiliwn Bowls a’r Grin yng
Ngerddi Grange, gan eu trawsnewid yn ofod amlswyddogaethol dan do ac
yn yr awyr agored ar gyfer gweithgareddau cymunedol.

Bydd hyn yn sicrhau budd cymdeithasol, creadigol, economaidd, addysgol ac
amgylcheddol hirdymor i gymuned leol Grangetown, sef y ward fwyaf amrywiol o
ran ethnigrwydd yng Nghymru.

Nod Pafiliwn Grange yw gwneud hyn drwy ddarparu mannau amlswyddogaethol dan
do ac yn yr awyr agored ar gyfer gweithgareddau cymunedol ac ymgorffori caffi
menter gymdeithasol. Y flaenoriaeth yw gwasanaethu pobl leol, drwy ddarparu
cyfleoedd ar gyfer addysg a hyfforddiant, ymarfer creadigol, iechyd a lles gwell,
mwy o gydlyniant cymdeithasol a darpariaeth ieuenctid, ac annog mwy o weithredu
cymunedol.

Ein nod craidd yw bod o fudd i breswylwyr Grangetown, heb wahaniaethu ar sail
rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, hil na barn wleidyddol, grefyddol neu farn arall drwy
gysylltu preswylwyr â'r awdurdodau lleol, â sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau
eraill mewn ymdrech ar y cyd i ddarparu cyfleusterau gyda'r nod o wella amodau
byw hirdymor y preswylwyr. Ond mae hynny'n swnio'n gymhleth!

Dyma ddisgrifiad symlach...
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EIN HUCHELGAIS

Roedd yr uchelgais oedd yn sail i'r
ailddatblygiad cyfalaf yn canolbwyntio ar greu
gofod dinesig croesawgar, hygyrch, nad yw'n
sefydliadol, sy'n dangos ymdeimlad o
ansawdd dinesig hirdymor ar gyfer ardal sy’n
cael ei disgrifio’n fwy cyffredin o ran
amddifadedd lluosog.

EIN HYMRWYMIAD

Roedd cymryd prydles 99 mlynedd yn ei
gwneud yn ofynnol i'r datblygiad cyfalaf
fuddsoddi mewn deunyddiau o safon, a fydd
yn gofyn ychydig o waith cynnal a chadw, a
fydd yn para ac na fydd yn faich ar hyfywedd
hirdymor y prosiect.

EIN TIROEDD
Mae'r adeilad sydd wedi'i ailddatblygu
yn ceisio cynnal statws y parc fel parc
Baner Werdd, sy'n cyfateb i ansawdd
dinesig llwyfan band Fictoraidd gerllaw,
cysgodfan fysiau restredig, a Chwt
hanesyddol Ceidwad y Parc.
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EIN CYNRYCHIOLAETH

Mae cyfansoddiad Sefydliad Budd Cymunedol (CIO)
Pafiliwn Grange yn nodi bod yn rhaid i o leiaf 60% o'r
bwrdd gynnwys preswylwyr Grangetown.

Mae CIO Pafiliwn Grange yn cynnwys cynrychiolaeth o
Brifysgol Caerdydd, RSPB, Coleg Caerdydd a'r Fro,
Clwb Rotari Bae Caerdydd a Chymdeithas Tai Taf, gan
sicrhau ymrwymiad hirdymor i gynaliadwyedd y
sefydliad.

Preswylwyr
60%

Sefydliadau
40%
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EIN PARTNERIAETH
Pafiliwn Grange yw'r prosiect partneriaeth sy'n deillio o grwpiau
preswylwyr Prosiect Pafiliwn Grange (GPP), Gweithredu Cymunedol
Grangetown (GCA) a phrosiect Porth Cymunedol (CG) Prifysgol
Caerdydd.

Pafiliwn Grange oedd y cyntaf o dros 60 o bartneriaethau a gychwynnwyd rhwng
preswylwyr Grangetown a Phrifysgol Caerdydd dros y 6 blynedd diwethaf, ac mae
wedi dod yn brif enghraifft o sut y gall sefydliadau mawr a chymunedau
daearyddol hyper-leol gyfnewid gwybodaeth ac adnoddau i gyd-gynhyrchu
strategaethau sy'n seiliedig ar gryfderau i drawsnewid ein cymdogaethau.

Mae'r prosiect ar flaen y gad o ran ymchwil weithredu ryngwladol sy'n dangos nid
yn unig sut y gall sefydliadau mawr weithredu fel partneriaid cyfartal ar lefel leol,
ond hefyd sut y gall pob parti gyd-gynhyrchu newid systemig sy'n fuddiol i'r ddwy
ochr.

Yn ei rôl fel gwarcheidwad tymor byr yr ased, mae Prifysgol Caerdydd yn cefnogi
Cymdeithas Gorfforedig Elusennol (CIO) Pafiliwn Grange wrth i'w haelodau
ddatblygu'r sgiliau, y capasiti a'r profiad angenrheidiol i gymryd perchnogaeth o
Bafiliwn Grange erbyn diwedd y cyfnod a ariennir o bum mlynedd (2024).

Mae Cyngor Caerdydd wedi cefnogi Partneriaeth Pafiliwn Grange ers 2014 ac wedi
gweithio ochr yn ochr â'r tîm i drosglwyddo perchnogaeth Pafiliwn Grange yn
gyntaf i Brifysgol Caerdydd ac yna i CIO Pafiliwn Grange o dan brydles
Trosglwyddo Asedau Cymunedol 99 mlynedd.
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PRIF GYFLAWNIADAU 
2013
Preswylwyr yn ffurfio Prosiect Pafiliwn Grange ac yn cysylltu â Phrifysgol
Caerdydd.

2014
Prosiect Pafiliwn Grange yn dod yn grŵp cyfansoddedig a’r Porth
Cymunedol yn recriwtio Rheolwr Prosiect. Brosiect Pafiliwn Grange a
Phrifysgol Caerdydd gynnal picnic syniadau yn y pafiliwn bowls nad oedd
yn cael ei ddefnyddio yng Ngerddi Grange.

2015
Ymgynghoriad cyhoeddus blynyddol cyntaf Caru Grangetown yn cael ei
lansio yn y pafiliwn bowls, wedi’i ddatblygu gan Ysgol Pensaernïaeth
Cymru Prifysgol Caerdydd, y Porth Cymunedol a Phrosiect Pafiliwn Grange.

2016
Prifysgol Caerdydd yn arwyddo trwydded blwyddyn i gymryd cyfrifoldeb
rheoli gan Gyngor Caerdydd ac yn buddsoddi dros £30,000 yn y gwaith o
adnewyddu'r pafiliwn bowls. Pafiliwn Grange yn lansio'n ffurfiol fel lleoliad
cymunedol yng Ngŵyl Grangetown ym mis Mehefin.

Partneriaeth Pafiliwn Grange yn cyflwyno cais Cam 1 CAT2 y Gronfa Loteri
Fawr ar gyfer cyllid datblygu i wneud gwaith cwmpasu ar gyfer
ailddatblygu Pafiliwn Grange yn llawn.

2017
Pafiliwn Grange yn llwyddiannus yng Ngham 1 ac yn cyflogi’r tîm
proffesiynol, Grŵp IBI, i fynd â chynlluniau datblygu at Gam 3 RIBA a
chyflawni rhag-gynllunio gyda Chyngor Caerdydd.

Prifysgol Caerdydd yn negodi estyniad i’r drwydded flwyddyn, a chaffi sy'n
canolbwyntio ar y gymuned, The Hideout, yn cael ei lansio'n swyddogol yn
ystod Gŵyl Grangetown, sydd hefyd yn nodi 40 mlynedd ers sefydlu
Gweithredu Cymunedol Grangetown.

Cais ail gam y Gronfa Loteri Fawr yn cael ei gyflwyno gan Brifysgol
Caerdydd. Cyflwynwyd ceisiadau am gyllid hefyd i Sefydliad Garfield
Weston a chyrff ariannu eraill.

2018
CIO Pafiliwn Grange yn cael ei ffurfio ym mis Mehefin 2018 gyda dros
60% o’r aelodau yn breswylwyr lleol. 10



2019
Roedd Chwefror 2019 yn ddyddiad allweddol i'r prosiect gan i
Brifysgol Caerdydd, ar ran y bartneriaeth, arwyddo prydles 99
mlynedd ar gyfer Pafiliwn Grange a’r tir gyda Chyngor Caerdydd,
gan ganiatáu i'r datblygiad fynd yn ei flaen.

Ym mis Mawrth, dymchwelwyd yr hen bafiliwn bowls a chafodd y
safle ei baratoi i'w ddatblygu, gan gynnwys gosod tanc arafu dŵr
newydd a sylfeini ar gyfer yr adeilad. Danfonwyd y gwaith dur i'r
safle ym mis Gorffennaf a dechreuodd yr adeiladu strwythurol
(dyma'r darn cyffrous!).

2020
Parhaodd y gwaith adeiladu hyd ddechrau 2020, gan ddod i ben
wyth wythnos cyn ei gwblhau ar 23 Mawrth oherwydd y cyfnod clo
cenedlaethol cyntaf yn sgil pandemig COVID-19 cyn i’r gwaith
ddod i ben ddiwedd mis Gorffennaf.

Agorodd Pafiliwn Grange ei ddrysau ym mis Hydref…. ond yn
anffodus dim ond am ychydig wythnosau oherwydd cyfyngiadau
pellach gan y llywodraeth yn yr hydref/gaeaf. Dathlwyd yr agoriad
gyda lansiad digidol.

2021
Ail-agorodd Pafiliwn Grange ei ddrysau o'r diwedd ym mis Mai
2021 gyda llai o gapasiti. Mae cyfres reolaidd o weithgareddau
wythnosol bellach yn cael eu cynnal gan gynnwys chwaraeon,
dawns, cerddoriaeth yn ogystal â dysgu oedolion, clybiau gwaith
cartref, dosbarthiadau rhieni a babanod.

Mae digwyddiadau allweddol wedi cynnwys partneru â thîm Dinas
sy’n Dda i Blant Cyngor Caerdydd yn cynnal sesiynau Gwên o Haf
am ddim am chwe wythnos yn ystod gwyliau’r haf. Roedd modd
ailddechrau gweithgareddau eraill o’r diwedd wrth i gyfyngiadau
COVID-19 pellach lacio, gan gynnwys croesawu Marchnadoedd y
Byd Grangetown i’r adeilad newydd unwaith eto ar gyfer tair
marchnad ar thema’r Nadolig.

Gyda’r cyfyngiadau sy’n weddill wedi’u llacio, bydd Pafiliwn Grange
yn dechrau rhedeg i’w gapasiti llawn yn ystod gwanwyn / haf
2022, gyda digwyddiad lansio wyneb-yn-wyneb wedi’i
gynllunio ar gyfer 21 Mai 2022.

PRIF GYFLAWNIADAU 
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CYFARFOD Y RHEOLWR

Ymunodd Sophey Mills â'r tîm ym mis Medi 2019 fel Rheolwr Pafiliwn Grange i
reoli'r gwaith o redeg yr adeilad o ddydd i ddydd, cysylltu â'r gymuned, sicrhau
bod yr adeilad yn groesawgar ac yn hawdd ei ddefnyddio, rheoli llogi
ystafelloedd, trefnu digwyddiadau a gweithio tuag at wneud Pafiliwn Grange yn
adeilad a thir ffyniannus i Grangetown i gyd ei ddefnyddio a'i fwynhau.

Bu Sophey yn rheoli Canolfan Gymunedol Maes-y-Coed am dros dair blynedd,
gan ei hadeiladu o'r dechrau un i fod yn ased dan arweiniad y gymuned sy'n
gynaliadwy yn ariannol ac mae'n edrych ymlaen at wneud yr un peth ym
Mhafiliwn Grange.

“Rwyf w rth fy modd yn rheoli Pafiliwn Grange ac yn edrych ymlaen at 
groesawu pawb i'r adeilad. Rwy'n credu'n gryf ym manteision

cymuned yn rhedeg adeilad gyda'i gilydd a byddaf yn cynnig ystod
eang o gyfleoedd gw irfoddoli ym Mhafiliwn Grange, yn yr adeilad ac 

yn y gofod awyr agored.”
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LLOGI PAFILIWN GRANGE
Yr Ystafell Werdd
Mae'r brif neuadd yn lle gwych ar gyfer cynadleddau a
digwyddiadau, darlithoedd, cynyrchiadau theatr,
cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp mawr.
9.45m o led x 11.2m o hyd (112m2)
Capasiti mwyaf: 55
£20 yr awr i elusennau
£25 yr awr i fusnesau / llogi preifat

Yr Ystafell Las
Mae gan ein hystafell dawel lawr pren a llenni ar gyfer
preifatrwydd ac mae'n lle delfrydol ar gyfer
gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar a lles.
6.6m o led x 11.9m o hyd (81m2)
Capasiti mwyaf: 58
£15 yr awr i elusennau
£20 yr awr i fusnesau / llogi preifat

Yr Ystafell Felen
Mae gan ein hystafell flêr ddigon o le storio a chegin
fach ac mae'n lle delfrydol ar gyfer grwpiau chwarae,
partïon plant a gweithgareddau celf a chrefft.
11.37m o led x 6.47m o hyd (73m2)
Capasiti mwyaf: 48
£10 yr awr i elusennau
£15 yr awr i fusnesau / llogi preifat

Hefyd ar gael: desgiau poeth a llogi'r gofod awyr agored. Mae adeilad a thir Pafiliwn
Grange ar gael i'w llogi am y diwrnod neu gyda’r nos (gan gynnwys dathliadau priodas, pen-
blwyddi a phenblwyddi priodas).

Cysylltwch â'n tîm i gael rhagor o wybodaeth am argaeledd a phris.
Ebost: admin@grangepavilion.wales

#FYMHAFILIWNGRANGE
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BETH SYDD YMLAEN YM MHAFILIWN GRANGE

Dim ond am un-ar-ddeg wythnos y llwyddodd Pafiliwn Grange i agor rhwng dechrau
Hydref 2020 a’r cyfnod clo dros y Nadolig a ddaeth i rym ar 20 Rhagfyr. Agorodd yr
adeilad ei ddrysau o’r diwedd unwaith eto ym mis Mai 2021 ac mae’r ymateb i’r adeilad
a’r tiroedd, a’r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i’r gymuned, wedi bod yn hynod
gadarnhaol.

Roedd unigolion, elusennau, sefydliadau a busnesau yn awyddus i logi ystafelloedd yn yr
adeilad, neu logi’r ardal awyr agored, i gynnal gweithgareddau, llawer ohonynt yn
cynhyrchu incwm i breswylwyr ac yn dod â refeniw i CIO Pafiliwn Grange. Estynnodd
llysgenhadaeth Bwlgaria allan i Bafiliwn Grange ar gyfer pleidleisio ddechrau 2021 a
gynhyrchodd incwm da.

Mae'r galw am logi preifat yn uchel a bydd y refeniw sy’n cael ei sicrhau o'r elfen fusnes
hon yn galluogi bwrdd Pafiliwn Grange, staff a thrigolion Grangetown i ddarparu
digwyddiadau cymunedol addysgol, cymdeithasol, amgylcheddol ac ymgysylltiol yn rhad
ac am ddim.

Mae'r amserlen wythnosol o weithgareddau yn cynnwys dosbarthiadau dysgu oedolion,
clybiau ffitrwydd a dawns ar ôl ysgol i blant, sesiynau pilates ac yoga, dosbarthiadau
gwyddoniaeth i blant bach, grwpiau rhieni a babanod a fforwm ieuenctid wythnosol. Yn
ogystal â'r digwyddiadau rheolaidd, bydd Marchnad y Byd Grangetown hefyd yn cael ei
chynnal yn y Pafiliwn bob chwarter trwy gydol 2022 (yn dychwelyd ddydd Sadwrn 5
Mawrth). Bydd y Porth Cymunedol hefyd yn sefydlu mwy o weithgareddau prifysgol yn yr
amserlen, fel rhan o ymrwymiad parhaus i logi ystafelloedd.
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FFORWM IEUENCTID PG (CBC)
Mae Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange yn cynnwys grŵp o bobl ifanc (14-25 oed) o ardal
Grangetown sydd wedi datblygu dros yr 8 mlynedd diwethaf trwy arloesedd a
mentergarwch pobl ifanc Grangetown. Ar ôl dechrau fel prosiect y Porth Cymunedol,
daeth y Fforwm Ieuenctid yn endid annibynnol yn ddiweddar fel Cwmni Buddiant
Cymunedol yn 2021.

Nod y Fforwm yw hysbysu a chysylltu unigolion gyda phob agwedd o’r Porth Cymunedol,
Prifysgol Caerdydd a Phafiliwn Grange. Mae’r grŵp yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc
gefnogi ac ymgysylltu â gweithgareddau amrywiol yng nghymuned Grangetown fel y
fforwm busnes, clybiau pêl-droed ac ymweliadau â’r Brifysgol.

Mae aelodau'r Fforwm Ieuenctid yn cyfrannu at CIO Pafiliwn Grange trwy bresenoldeb ar
y Bwrdd, gan fwydo i waith ehangach y Pafiliwn a sicrhau bod cynrychiolydd ieuenctid yn
gallu chwarae rhan fwy canolog yn strategol.

Mae rhai cyflawniadau allweddol dros y blynyddoedd wedi cynnwys llwyddiant yng
Ngwobrau Cenedlaethol Street Games gan ennill Gwobr Ymgysylltu Cenedlaethol
Doorstop am eu gwaith yn dod â chwaraeon i’r gymuned yn 2017, ac fe enillodd Grŵp
Merched y Fforwm Ieuenctid (a ffurfiwyd yn 2021) y wobr ‘Young Change Makers’ yn sgil
eu prosiect llwyddiannus ar rymuso ac iechyd a lles. Fe wnaeth y grŵp hefyd arwain ar
gais llwyddiannus i dîm Dinas sy’n Dda i Blant Cyngor Caerdydd am £4000 o gyllid i
gyflwyno rhaglen o weithgareddau ddechrau 2022 fel rhan o Gaeaf Llawn Lles i gefnogi
lles plant a phobl ifanc yn Grangetown. Mae'r bobl ifanc hefyd yn wirfoddolwyr gweithgar
ar gyfer gweithgareddau prifysgol yn y Pafiliwn gan gynnwys wythnos Gyrfaoedd a
Modelau Rôl.
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Unwaith y bydd y cyfyngiadau Covid-19 wedi’u llacio’n llwyr, mae cynlluniau i
ddychwelyd mentrau eraill gan gynnwys y Culture Café a’r Repair Café ddechrau 2022.

Dilynwch The Hideout ar y cyfryngau cymdeithasol: @hideoutcardiff

SIOP GOFFI THE HIDEOUT
Mae Siop Goffi Hideout wedi bod ar agor ers 2018 ac yn gweithredu ym Mhafiliwn
gwreiddiol y Grange nes ei gau er mwyn ei ailadeiladu. Bu i’r siop goffi ail-agor ei drysau
ym Mhafiliwn newydd y Grange ar 5 Hydref 2020 ac mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol
gyda thrigolion Grangetown.

Yn dal i allu gweithredu gwasanaeth bwyd a diod i fynd yn ystod y cyfnod clo diolch i
hatsh a gynlluniwyd yn wreiddiol i weini cerddwyr cŵn a rhieni sy'n gwylio plant yn y
parc, mae'r caffi wedi dod yn gyrchfan boblogaidd i bobl y tu allan i'r ardal, sydd bellach
yn cerdded i Bafiliwn Grange fel rhan o'u trefn ymarfer corff ddyddiol er mwyn blasu’r
cynhyrchion cartref sawrus a melys sy’n cael eu coginio ar y safle.

Mae'r Hideout wedi cyflogi tri phreswylydd lleol ifanc i weithio yn y siop goffi ac, mewn
partneriaeth â Phafiliwn Grange, mae wedi darparu prosiect 10 wythnos a ariennir gan y
Loteri Genedlaethol i ddarparu brecwastau poeth am ddim i breswylwyr ar Gredyd
Cynhwysol neu'r rhai sy'n cael trafferth oherwydd effaith y pandemig, gan weini rhwng
20 a 25 o frecwastau'r dydd.

Mae'r Hideout hefyd yn cynnig cynllun ‘coffi gyda
chydwybod’ sy'n cynnig cyfle i noddwyr brynu coffi i
rywun sydd yn llai abl i'w fforddio. Mae talebau i'w
hawlio yn cael eu harddangos yn ffenestr yr hatsh
bwyd i fynd, gan ei gwneud yn hawdd ac yn ddi-stŵr
hawlio diod yn rhad ac am ddim.
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ARIANNU PAFILIWN GRANGE

Rhwng 2016 a 2021, codwyd £1.83 miliwn tuag at y gost adeiladu.

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ein prif gyllidwr; yn cyfrannu
£910,551 tuag at y cyfalaf adeiladu, ond mae llawer mwy o gyfranwyr hael yr
hoffem ddiolch iddynt:

51%

14%

8%

7%

6%

6%

5%
3% 1%

Big Lottery
Welsh Government
Garfield Weston
ENRaW
Moondance Foundation
Clothworkers Foundation
HEFCW
Landfill Tax
Community Gateway

Yn ogystal â'r uchod, hoffem ddiolch i Clwb Rotari Bae Caerdydd, Gweithredu
Cymunedol Grangetown, Gymdeithas Tai Wales & West, ASDA Foundation, Lloyds 
Foundation, Colin Laver Heating, Go Compare a'r nifer fawr o unigolion sydd wedi
rhoi arian tuag at Bafiliwn Grange. 

CYFANSWM Y GOST 
£1, 837, 236 17



EIN CYLLIDWYR
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EIN BWRDD A'N CYMUNED
Mae gwirfoddolwyr wedi arwain ar ddatblygiad y prosiect ers 2012 a
byddant yn parhau i ddatblygu'r prosiect fel a ganlyn:

Bydd CIO Pafiliwn Grange yn rheoli'r prosiect yn weithredol. Mae cyfansoddiad
Pafiliwn Grange yn cadarnhau bod yn rhaid i o leiaf 60% o’r ymddiriedolwyr fod
yn breswylwyr Grangetown, gan sicrhau y bydd y bobl a fydd yn elwa o'r
prosiect yn parhau i fod yn rhan o'r gwaith o gyflawni’r prosiect ac o wneud
penderfyniadau. Bydd cynaliadwyedd hirdymor yn cael ei gynnwys yn y CIO
drwy aelodaeth y Fforwm Ieuenctid ynghyd â’u cyfranogiad mewn hyfforddiant,
gan sicrhau bod o leiaf 2 aelod o'r Fforwm Ieuenctid yn cael eu paratoi i
ymgymryd â chyfrifoldebau rheoli.

Mae aelodau CIO Pafiliwn Grange wedi cychwyn a chyflwyno gweithgareddau
prosiect, gan gynnwys gwyliau blynyddol Gŵyl Grangetown a Ffair y Gaeaf,
ynghyd â gweithgareddau rheolaidd Pafiliwn Grange gan gynnwys y Caffi Trwsio,
Clwb Gwaith Cartref, Caffi Diwylliant, Dosbarthiadau Therapi Celf, mentora
cymheiriaid pêl-droed a Chwaraeon i Blant. Mae partneriaethau gyda sefydliadau
wedi cefnogi gwirfoddolwyr i gynllunio, hyfforddi, arwain a chynnal
gweithgareddau.

Mae CIO Pafiliwn Grange yn cynnwys cynrychiolaeth o Brifysgol Caerdydd, RSPB,
Coleg Caerdydd a'r Fro, Clwb Rotari Bae Caerdydd a Chymdeithas Tai Taf, gan
sicrhau ymrwymiad hirdymor i gynnal yn ogystal â darparu gwirfoddoli, gan
gynnwys cynnal a chadw gerddi cymunedol a’r pafiliwn gan Wasanaethau
Proffesiynol ym Mhrifysgol Caerdydd a gwirfoddoli gan fyfyrwyr o Goleg
Caerdydd a'r Fro a Phrifysgol Caerdydd.

Byddwn yn parhau i gynnal y digwyddiad ymgynghori, allgymorth a chynllunio
cymunedol blynyddol ‘Caru Grangetown’ bob Gwanwyn a sicrhau bod gan CIO
Pafiliwn Grange stondin ac adran ar yr agenda i hwyluso cyfranogiad y gymuned
yn y gwaith o gyflawni'r prosiect a sicrhau recriwtio parhaus er mwyn atal
gwirfoddolwyr rhag gorweithio ac er mwyn ymateb i anghenion ac amcanion
newidiol y gymuned.
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EIN CADEIRYDD
Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange a'r prosiect Porth Cymunedol
fel preswylydd bron i wyth mlynedd yn ôl i helpu i wneud Grangetown
yn lle gwell fyth i'n holl breswylwyr. Mae Grangetown mor arbennig ac
unigryw a'r hyn sy'n gwneud hynny yw'r bobl, y trigolion lleol a'r
gymuned. Mae'n lle hynod ddiddorol gyda llawer yn digwydd ac rydyn
ni yma, yng nghanol popeth sy'n digwydd.
Ali Abdi

CYD-GADEIRYDD A 
CYFARWYDDWR FFORWM IEUENCTID

Mae Grangetown yn wirioneddol amrywiol ac amlddiwylliannol a dwi'n dyfalu
mai'r hyn sy'n ei wneud mor arbennig yw'r bobl ynddo. Mae'n gymuned
gariadus, ofalgar, groesawgar a dyna gryfder mawr Grangetown: ni waeth ble
rydych chi'n dod, gellir croesawu bob amser. Mae Pafiliwn Grange yn golygu
llawer i mi; Rydw i wedi bod yn ymwneud â'r Pafiliwn ers pan oeddwn i'n 15 oed
fel rhan o'r fforwm ieuenctid. Fe ddarparodd le i mi fel rhan o'r fforwm ieuenctid
pan oeddwn i'n iau ac mae'n parhau i wneud hynny. Pafiliwn Grange yw'r lle y
gall pobl ifanc ac eraill yn y gymuned ddod at ei gilydd, dod i adnabod ei gilydd
yn well a dod â'r teimlad hwnnw o undod, felly mae'n arbennig iawn i mi.
Nirushan Surdasan

YSGRIFENYDD

Mae cymuned yn grŵp o bobl sy'n rhannu gofod ac amgylchedd.
Mae’r Pafiliwn yn enghraifft berffaith o’r fath le ac mae’n cynnig
gofod perffaith i gymuned ffynnu.
Emma Harris

TRYSORYDD

Mae'r dasg y gwnaethon ni ei rhoi i ni'n hunain yn Cymunedau yn
Gyntaf 10 mlynedd yn ôl – i ddod o hyd i ganolfan gymunedol niwtral
ar gyfer Grangetown gyfan – yn edrych yn debygol o gael ei chwblhau
fel hyn!
John Fellows
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YMDDIRIEDOLWR

Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange gan fod Grangetown yn teimlo
fel pentref rhyngwladol sy'n haeddu neuadd bentref. Fel bonws, rwy'n
dod i adnabod pobl na fyddwn wedi cwrdd â nhw fel arall, a chawn
ddychmygu gyda'n gilydd yr adeilad ar gyfer y dyfodol.
Deborah Aguirre-Jones

YMDDIRIEDOLWR
Rwy'n falch ac wrth fy modd o gael cynrychioli
Clwb Rotari Bae Caerdydd ar Fwrdd y Pafiliwn. Mae’r clwb, sydd wedi
ymwneud â’r Pafiliwn o'r dyddiau cynnar iawn, yn bartner ategol
ymroddedig i'r prosiect cymunedol cyffrous hwn. Mae'n enghraifft glir
arall o hawliad y Rotari - “Rydyn ni o blaid Cymunedau”.
David Rees

AELOD O’R BWRDD

Fe wnes i ddechrau ymwneud â phrosiect Pafiliwn Grange
gan fy mod yn ei weld fel cyfle gwych i drigolion gymryd
perchnogaeth o ofod annwyl i bawb a rhoi bywyd newydd
iddo i’r gymuned gyfan ei ddefnyddio!
Ash Lister

AELOD O’R BWRDD

Rwy'n credu bod Prosiect Pafiliwn Grangetown yn ased gwerth chweil i'r
ardal a fydd yn dod â budd mawr i gymuned amrywiol Grangetown. Mae
wedi bod yn wych gweld y prosiect yn tyfu o syniad i realiti dros y ddwy
flynedd ddiwethaf ac rwy'n teimlo'n falch fy mod wedi bod yn rhan
ohono.
Rob McMahon
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AELOD O’R BWRDD

Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange gan ei fod yn gyfle
cyffrous i gymryd rhan mewn datblygu cyfleuster gwych ar gyfer
pawb yn y gymuned. Mae Gerddi Grange yn hyfryd ond bydd hyd
yn oed yn well pan fydd gennym gaffi, canolfan gymunedol a lle
gwych i gyfarfod.
Lizzie Swaffield

AELOD O’R BWRDD
Rwyf bob amser wedi teimlo’n angerddol dros fy nghymuned
ac eisiau helpu. Rwy'n teimlo bod y Pafiliwn yn tynnu pobl
ynghyd ac yn cynnig cyfle i ni wella gyda'n gilydd yn hytrach
na fel unigolion yn unig ac rwyf am ein gweld yn gwella
gyda'n gilydd.
Moseem Suleman

AELOD O’R BWRDD

Kevin Robinson yw Rheolwr Canolfan Hyfforddi Adeiladu
Caerdydd yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Helpodd tîm o’r Coleg i
adnewyddu hen Bafiliwn Grange drwy baratoi ac addurno pob
un o'r ystafelloedd, ac fe wnaethant waith gwych.
Kevin Robinson
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AELOD O’R BWRDD

Mae'n brosiect gwych, cyffrous, yn fath o beth sy’n digwydd
unwaith mewn cenhedlaeth. Mae'n bwysig iawn bod y Pafiliwn
newydd yn adlewyrchu pobl Grangetown ac yn dod â budd i'r
gymuned gyfan am flynyddoedd lawer i ddod.
Greg Pycroft
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AELOD O’R BWRDD
Rwy’n gweithio i gymdeithas tai cymunedol ers 20 mlynedd. Mae fy
uchelgais yn ymwneud â chreu cartrefi a chymunedau o ansawdd da ac
adeiladu dyfodol mwy disglair i bawb. Yn fy rôl fel Pennaeth Cyllid
Cymdeithas Tai Taf, rwy'n teimlo’n angerddol dros newid cymdeithasol ac
yn mwynhau gweithio fel y gellir gweithredu neu ddatblygu
gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion ein cymuned. Roeddwn i
eisiau cynnig fy sgiliau ariannol a'm profiad i'r prosiect cyffrous hwn sydd
wrth wraidd y gymuned rwy'n gweithio iddi a'r ddinas rwy'n byw ynddi.
Lynne Williams

AELOD O’R BWRDD

Rwy'n credu'n fawr y dylai Prifysgolion fod yn rhan o fywydau beunyddiol
yn eu cymunedau lleol. Trwy Borth Cymunedol Prifysgol Caerdydd ac
Ysgol Pensaernïaeth Cymru, bûm yn ffodus fy mod wedi gallu
cydweithredu ym Mhafiliwn y Grange trwy addysgu ac ymchwil ers 2012
ac edrychaf ymlaen at bartneriaethau parhaus - megis dechrau mae'r
gwaith!
Mhairi McVicar

AELOD O’R BWRDD
Ymunais â Thîm y Porth Cymunedol ym mis Tachwedd 2021. Rydw i’n
angerddol am allgymorth ac ymgysylltu, ac yn mwynhau gweithio gyda
phob rhan o’r gymuned. Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at ddod i
adnabod mwy o unigolion a grwpiau cymunedol yn Grangetown, gan
wreiddio cyfres fwy rheolaidd o weithgareddau'r brifysgol yn amserlen
digwyddiadau Pafiliwn Grange a'r Fforwm Ieuenctid.
Corey Smith

AELOD O’R BWRDD

Cefais fy nghyflwyno i Bafiliwn Grange trwy fy rôl flaenorol gyda’r
Porth Cymunedol ac mae wedi bod yn fraint gweithio ochr yn ochr ag
aelodau o'r gymuned ar brosiect a fydd yn darparu cyfleuster rhagorol
yng nghanol cymuned ffyniannus.
Lynne Thomas
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AELOD O’R BWRDD

Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange oherwydd, fel un o
drigolion Grangetown, rwy’n angerddol am ddyfodol yr ardal hon
a’i chymuned. Rwy’n credu bod y Pafiliwn yn lle perffaith i ddod â
gwahanol bobl ynghyd a ffynnu fel cymuned.
Alice Radone

AELOD O’R BWRDD

Ymunais fel aelod o’r bwrdd yn 2021 gan fy mod eisiau cymryd rhan
yng ngwaith Pavilion yn y gymuned. Mae'n gyfleuster gwych i'w gael
yng nghanol Grangetown, a fydd, gobeithio, yn dod â phobl o bob
oed a diwylliant ynghyd, i gymryd rhan, dysgu a mwynhau. Rwy'n
lleol o 10 mlynedd, yn byw cwpl o strydoedd i ffwrdd ac yn wreiddiol
o Butetown. Edrychaf ymlaen at helpu i wneud hwn yn llwyddiant
mawr ac yn lle i bawb.
Lisa Ah-Mun

AELOD O’R BWRDD
Mae Grangetown yn arbennig iawn i mi, mae'n rhan o Gaerdydd sy'n
codi llais uchel a balch. Mae'r Pafiliwn yn teimlo fel yr em yng
nghoron ein cymuned! Rwy'n gyffrous i rannu fy angerdd a'm cariad
at y lle hwn a'r holl bosibiliadau a all ddigwydd pan fydd ein cymuned
yn dod at ei gilydd ac yn gweithio gyda'i gilydd.
Rhiannon White

AELOD O’R BWRDD

Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange gan ei fod yn brosiect
gwych ac rwy'n edrych ymlaen at fod yn rhan o'r daith i'w wneud
yn llwyddiant mawr. Rwy'n credu bod y Pafiliwn yn lle perffaith i
ddod â phobl o bob oed a diwylliant ynghyd a'n helpu i ffynnu fel
cymuned.
Raheem Ali
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FFRIND I'R BWRDD

Gan fy mod yn ‘Ferch Grangetown,’ roeddwn i'n teimlo ei bod yn
ddyletswydd arnaf ac yn anrhydedd i mi gael bod yn rhan o'r
prosiect gwych hwn. Rwyf am sicrhau, ynghyd â phreswylwyr
eraill, ein bod yn gwneud rhywbeth ystyrlon i Grangetown.
Rhywbeth a fydd yn rhan o’i hanes yn y dyfodol.
Shakilah Malik
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FFRIND I'R BWRDD

Yn hanesyddol, mae prosiect Rhoi Cartref i Natur yng Nghaerdydd
wedi gweithio gyda Pafiliwn Grange i ddarparu gweithgareddau sy'n
seiliedig ar natur i blant a theuluoedd tra'n gwella'r safle ar gyfer
pryfed peillio. Rydym yn gobeithio parhau â'r gwaith hwn yn y
pafiliwn newydd drwy helpu i greu gofod sy'n ystyriol o fywyd gwyllt
lle gall plant a theuluoedd gysylltu â natur yn eu hardal leol.
Jazz Austin

FFRIND I'R BWRDD

Un o sylfaenwyr Prosiect Pafiliwn Grange, grŵp preswylwyr a
sefydlwyd yn 2012 i ymgymryd ag adeilad yn Grangetown er
mwyn cwrdd, sgwrsio a datblygu syniadau ar gyfer prosiectau a
fyddai o fudd i'r gymuned ehangach.
Richard Powell

FFRIND I'R BWRDD

Mae ar draws y ffordd o'r lle rydyn ni'n byw ac yng nghalon y
gymuned. Mae'r weledigaeth ar gyfer Pafiliwn newydd y
Grange yn gyffrous iawn a bydd yn fraint cael chwarae rhan
yn gwneud iddo ddigwydd.
Steve Austin



Rydym ni wedi bod yn llwyddiannus yn y ddau grant canlynol:

• £65,000 o gronfa Ffyniant Bro (Levelling Up) y Deyrnas Unedig – mae’r 
cyllid hwn yn ariannu un Ceidwad Mannau (Place Ranger) Grangetown llawn 
amser a 2 Brentis llawn amser o Ionawr-Mehefin 2022 (yn lle swydd Ceidwad 
Mannau o gais Refeniw’r Loteri).

• £43,000 Goroesi a Ffynnu Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
(WCVA) – ar gyfer swyddi Cynorthwyydd Gweinyddol llawn amser am gyfnod 
penodol o 12 mis a Chodwr Arian rhan amser i gefnogi’r gwaith Trosglwyddo 
Asedau. Byddwn yn clywed ym mis Ebrill 2022.

Yn 2022 rydym ni’n gobeithio cyflwyno’r canlynol:

• Grant Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru – rydym ni wedi’n 
hannog i wneud cais am yr ail rownd i gefnogi gwaith cyfalaf (adnewyddu Cwt 
Ceidwaid y Parc, gosod pwmp gwres aer, gorffen y gwaith tu mewn a thirlunio).

EIN CYFRIFON
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#ADEILADUGYDANGILYDD

Dyma drosolwg o'n hincwm a'n gwariant ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-2021:

Sefydliad Corfforedig Elusennol Pafiliwn Grange Ffynonellau Arian

Arian yn ôl Dosbarth 01/04/2020 i 31/03/2021

Ariannwr Balans wrth
agor

Arian a 
dderbyniwyd

Arian a 
ddefnyddiwyd Trosglwyddiadau Gweddill

wrth gau

Arian Cyfyngedig 122,079 146,236 - 256,075 20,031 32,271

Arian Dynodedig 10,000 2,336 0 - 12,336 0

Arian Anghyfyngedig 10,280 20,610 - 3,345 - 7,695 19,850

£ 142,359     £ 169,182 - £259,420 £ 0 £ 52,121



CYSYLLTU Â NI
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@grangepavilion
#FyMhafiliwnGrange

www.grangepavilion.wales

@Grange_Pavilion

grange_pavilion

Rheolwr: Sophey Mills sophey@grangepavilion.wales

Pafiliwn Grange
Gerddi Grange 
Grangetown
Caerdydd
CF11 7LJ
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