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Prif Siaradydd 

 Cyng Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Sesiynau Arfer Arloesol Rhan 1 

 Adroddiad Blynyddol Arloesol  - Cyngor Tref Y Barri a Chyngor Tref Blaenafon 

 Prosiectau Amgylcheddol Arloesol - Cyngor Tref Caerfyrddin  

a Chyngor Tref Trefynwy 

 Defnydd Arloesol o Wefannau - Cyngor Cymuned Cwmbrân  

a Chyngor Cymuned Maesyfed 

 Ymgysylltu Cymunedol Arloesol - Cyngor Cymuned Llandochau,  

Cyngor Tref Llanelli a Chyngor Cymuned Llanwenog 

Sesiynau Arfer Arloesol Rhan 2 

 Prosiectau Twristiaeth Arloesol - Cyngor Tref Trefynwy a Chyngor Tref Pembre a Phorth Tywyn 

 Prosiectau Cynaliadwyedd a Threftadaeth  Arloesol — Cyngor Tref Caerfyrddin, Cyngor Tref 

Llanelli,  Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn a Chyngor Cymuned Pencraig 

 Ymgysylltu Ieuenctid Arloesol—Cyngor Tref Y Barri a Chyngor Tref Llanelli 

 Gwasanaeth Cyngor Lleol Arloesol — Cyngor Tref Y Barri , Cyngor Tref Llanelli a Chyngor Tref 

Tregaron  

 

Categorïau Gwobrau :- 

 Adroddiad Blynyddol Gorau                  Menter Gynaliadwyedd Orau 
 Prosiect Amgylcheddol Gorau              Menter Ymgysylltu Ieuenctid Orau 
 Gwefan Orau                                   Menter Dreftadaeth Orau  
 Ymgysylltu Cymunedol Gorau              Prosiect Datganoli Gwasanaeth neu Ased Gorau  
 Menter Dwristiaeth Orau               Gwasanaeth Cyngor Lleol y Flwyddyn                  
                                       
 

Mae Un Llais Cymru yn cael ei chydnabod gan Lywodraeth Cymru fel y corff cynrychioliadol 

cenedlaethol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref  yng Nghymru, ac mae’n darparu ystod eang o 

wasanaethau i’n 608 o aelod gynghorau yn cynrychioli tua 6000 o gynghorwyr. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig crynodeb o Seremoni Gwobrau Arfer Arloesol Blynyddol Un Llais 

Cymru 



Siaradydd Gwadd  
Cynghorydd Debbie Wilcox,  

Arweinydd, WLGA  
Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd 

Diolchodd Debbie Wilcox i Un Llais Cymru am y gwahoddiad i siarad 
yn y Dathliad Gwobrau Blynyddol. Dywedodd ei bod yn bleser 
mawr i siarad mewn digwyddiad oedd yn ceisio amlygu a rhannu arfer 
arloesol. Dywedodd Debbie fod gan awdurdodau lleol a’r sector 
Cynghorau Cymuned & Thref lawer yn gyffredin.  
 

Roedd gan y sectorau hanes cyfoethog o gydweithio oddi fewn i ac ar draws cymunedau amrywiol, 
nid oedd y naill sector na’r llall yn sefyll yn eu hunman ac roeddent wrthi’n barhaus yn adolygu 
ffyrdd o weithio, datblygu sgiliau a chwilio am ffyrdd arloesol o gadw gwasanaethau.    
 

Wrth edrych o gwmpas yr ystafell, roedd Debbie yn deall fod llawer o’r bobl oedd yn bresennol yn 
gwasanaethu’n gynghorwyr, a bod rhai hyd yn oed yn gwasanaethu’n gynghorwyr ar gyngor 
cymuned neu dref ac ar yr awdurdod lleol. 
 

Roedd cynghorwyr yn rhannu mandad democrataidd ac maent hefyd yn rhannu’r mandad hwnnw 
gyda chydweithwyr etholedig yn y Cynulliad neu yn Senedd y DG.  
 

Roedd Debbie yn credu fod pleidleisio i gynghorydd yr un mor ddilys â phleidlais i AC aneu AS. 
Wedi dweud hynny, roedd Debbie yn credu mai gan gynghorwyr lleol yr oedd y rôl gynrychioliadol 
anoddaf.  
 

Er bod ganddi barch enfawr i gydweithwyr cenedlaethol, cynghorwyr lleol oedd y bobl sy’n byw yn y 
cymunedau a gynrychiolant ac sy’n gweld yr anawsterau y mae llawer o bobl mewn cymunedau yn 
eu hwynebu bob dydd.  Cynghorwyr lleol oedd y bobl oedd yn gorfod gwneud penderfyniadau 
anodd oedd yn aml yn amhoblogaidd am wasanaethau ac amddiffyn y penderfyniadau hynny wrth 
gasglu plant o’r ysgol, yn y parc, yn y dafarn neu siopau, gyda ffrindiau a chymdogion.    
 

Roedd rhaid i gynghorwyr a sefydliadau gynnal y safonau moesegol uchaf ac ennill parch ac 
ymddiriedaeth trwy ein harweinyddiaeth a’n gweithredoedd.  Nid yw cynghorau yn gynrychioliadol o 
gymunedau. Dim ond tua 28% o gynghorwyr sy’n fenywod ac roedd y rhan fwyaf yn wyn a chanol 
oed.  
 

Dywedodd Debbie ei bod yn falch o fod y fenyw gyntaf i arwain y WLGA ac roedd wedi gwneud yr 
angen i wella amrywiaeth yn ystod y tymor hwn yn brif flaenoriaeth. Mae’n ffaith hefyd fod gormod o 
seddi yn cael eu llenwi heb gystadleuaeth ar lefel y Sir ac yn enwedig felly ar lefel cynghorau 
cymuned a thref.  
 

Yn anffodus, mae ymddiriedaeth y cyhoedd ymhob proffesiwn a sefydliad mewn byd ‘ôl-arbenigwyr’ 
yn is nac erioed; mae arolygon diweddaraf MORI yn dangos nad yw lefel ymddiriedaeth mewn 
cynghorwyr (a gallwn gynnwys cynghorwyr cymuned yn hynny) ond yn 43%. Er ei fod yn uwch na 
gwleidyddion cenedlaethol ac yn ddwbl na lefel Gweinidogion Llywodraeth, mae gan y ddau sector 
le i wella!  
 

Rhyngddom, mae angen inni ymgysylltu’n well â chymunedau a’u cynnwys yn y gwaith o lunio 
blaenoriaethau lleol a darparu gwasanaethau lleol. Dywedodd Debbie ei bod yn 
arbennig o falch fod dwy o’r gwobrau yn y Gynhadledd yn anelu at ddathlu ymdrechion 
ym meysydd ymgysylltu cymunedol ac ieuenctid. 
 

Er ein bod yn diwygio a diweddaru ein hunain yn gyson, mae disgwyliad a diffyg 
amynedd ar ran Llywodraeth Cymru i gael mwy o ddiwygio, diwygio cyson ac 
ehangach. 



Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd, WLGA, Parhad 

Cyfeiriodd Debbie at gyd gadeiryddion y Panel Adolygu Annibynnol oedd wedi ysgrifennu ati’n 
ddiweddar fel Arweinydd y WLGA er mwyn cynnwys llywodraeth leol yn y broses ymgynghori ac 
roedd y WLGA yn edrych ymlaen at gyfrannu’n adeiladol at y gwaith hwn.  
 

Mae’r adolygiad hwn mor amserol ag y mae’n bwysig; roedd dyfodol cynghorau cymuned a thref yn 
hepgoriad arwyddocaol o gynigion uno Leighton Andrews yn 2015-16. Daeth hynny â hi at y cynigion 
uno diweddaraf ar gyfer llywodraeth leol a’r Papur Gwyrdd diweddar. 
 

Roedd y Papur Gwyrdd yn cynnig rhaglen ddiwygio ar gyfer llywodraeth leol ac yn cynnwys tri dewis: 
uno, uno neu…uno. Mae’r WLGA yn gwerthfawrogi ei pherthynas adeiladol gyda’r Ysgrifennydd 
Cabinet Alun Davies. Bu’n fodlon cynnal deialog gynnar ac roedd Debbie yn ei gredu pan ddywedodd 
ei fod yn credu mewn democratiaeth leol a llywodraeth leol.  
 

Roedd yr Ysgrifennydd Cabinet yn agored i syniadau, i gael ei herio ac, o gael tystiolaeth, roedd yn 
barod i newid ei feddwl. Ei weledigaeth oedd llywodraeth leol gryfach, mwy beiddgar, mwy 
ymrymusedig a mwy cydnerth. Roedd yn ceisio cryfhau llywodraeth leol ac roedd yn awyddus i roi 
mwy o rymoedd i gynghorau a lleihau peth o’r rhagnodi gan Lywodraeth Cymru sy’n llesteirio 
llywodraeth leol. Roedd y Papur Gwyrdd hefyd yn codi cwestiynau pwysig am gysondeb, yr angen i 
gael gwared â dyblygu a grymuso cynghorau lleol. OND, roedd yn ail-agor yr hen ddadl, y credid ei 
bod wedi’i setlo, am strwythurau ac uno cynghorau.  
 

Er bod llawer o dir cyffredin a bod y WLGA yn cytuno gyda’r Ysgrifennydd Cabinet ar sawl maes, 
mae’r WLGA yn anghytuno gyda’r syniad y bydd uno cynghorau yn unig yn datrys ein problemau a 
sicrhau cynaliadwyedd ariannol. Barn y WLGA yw bod angen i Lywodraeth Leol wneud llawer mwy o 
waith i ddatblygu achos busnes gafaelgar ac ar sail tystiolaeth fyddai’n dangos y bydd uno 
cynghorau’n arwain at arbedion amlwg, gwell gwasanaethau a gwell cynaliadwyedd.  
 

Roedd y WLGA yn bryderus am yr effaith ar forál staff ac yn ofidus am yr effaith ar swyddi hefyd. 
Dywedwyd na fyddai neb yn dechrau gyda 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Ond, yr hyn y mae’r 
strwythur presennol yn ei wneud yw sicrhau dosbarthiad cyfartal swyddi hirdymor, diogel ac ar 
gyflogau cymharol dda ar hyd rhai o’r cymunedau mwyaf anghysbell, gwledig neu ddifreintiedig yng 
nghymoedd Cymru. 
  
Nid oedd y WLGA wedi diystyru uno cynghorau yn llwyr. Efallai y bydd rhai yn dymuno ystyried y 
dewis hwn o’u gwirfodd; yn wir, cyflwynodd 6 awdurdod gynigion gwirfoddol yn ôl yn 2015. Fodd 
bynnag, byddai’n rhaid i’r awdurdodau hynny gael mwy o eglurder a chefnogaeth gan Lywodraeth 
Cymru. 
 

Barn y WLGA oedd mai cydweithio yw’r glasbrint ar gyfer diwygio yn hytrach na rhaglen gyffredinol o 
uno cynghorau; dyna oedd rhaglen ddiwygio Mark Drakeford, rhaglen oedd yn addo cynnig 
sefydlogrwydd am y 10 mlynedd nesaf.  
 

Nid oedd y WLGA yn cefnogi rhanbarthiaeth Mark, ond y rheswm am hynny oedd bod y WLGA 
eisoes yn rhanbartholi gwasanaethau eu hunain. Byddai mandadu wedi oedi diwygio, byddai 
llywodraeth leol wedi cael eu clymu mewn biwrocratiaeth deddfwriaethol am 18 mis arall cyn y gallai 
symud ymlaen.   
 

Roedd awdurdodau lleol eisoes yn arwain yr agenda ddiwygio ranbarthol; sefydlwyd y consortia 
gwella ysgolion rhanbarthol gan awdurdodau lleol ac roeddent yn gweithio gyda phartneriaid yn y 
GIG a gwasanaethau cymdeithasol eraill yn y byrddau partneriaeth rhanbarthol. Roedd y bargeinion 
dinesig yng Nghaerdydd ac Abertawe, y cais twf o’r Gogledd a Phartneriaeth Twf y 
Canolbarth oll wedi cael eu harwain gan lywodraeth leol.  
 

Roedd y rhain ymhlith rhai o’r rhaglenni buddsoddi ac adfywio mwyaf uchelgeisiol ers 
degawdau; roeddent yn adeiladu o’r gwaelod i fyny ac yn cael eu harwain gan 
lywodraeth leol – nid oedd awdurdodau lleol wedi cael eu gorchymyn i wneud hyn gan 
Lywodraeth Cymru. Nid oedd angen dweud wrthynt. 



Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd, WLGA, Parhad  

Mae’r Papur Gwyrdd yn siarad am sicrhau cynaliadwyedd gwasanaethau, ond cred y WLGA oedd 
fod cynaliadwyedd yn fater o adnoddau yn hytrach na strwythurau.   
 
Yn 2016, comisiynodd Llywodraeth Cymru adroddiad gan y Sefydliad Iechyd oedd yn dangos y 
byddai costau gofal cymdeithasol yn dyblu yn y 10 mlynedd nesaf. Er mwyn delio â chostau’n codi, 
byddai hynny’n golygu y byddai rhaid i gyllidebau awdurdodau lleol godi o’r £1.3 biliwn sy’n cael ei 
wario ar hyn o bryd ar wasanaethau i ffigwr yn agosach at £2.5 biliwn. Nid oedd uno cynghorau yn 
mynd i arbed £1.2 biliwn; ni fyddai uno cynghorau yn lleddfu’r pwysau demograffaidd cynyddol rydym 
yn eu hwynebu.  
 
Roedd y WLGA yn cydnabod fod llymder yn rhoi straeniau mawr ar gyllideb Llywodraeth Cymru ei 
hun. Ond roedd gan Lywodraeth Cymru ddewisiadau o ran sut yr oedd yn blaenoriaethu ei 
adnoddau, hyd yn oed os oedd y dewisiadau hynny’n rhai anodd.  
 
Erbyn 2020, byddai cyllideb Llywodraeth Cymru wedi cael ei thorri 5% mewn termau gwirionedd ers 
dyfodiad llymder. Yn ystod yr un cyfnod, mae Llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu’r GIG, gan 
gynyddu ei gyllideb 21%. Dros yr un cyfnod, bydd cynghorau yn hytrach wedi derbyn toriad cyllideb 
termau gwirioneddol o 22%. 
 
Cafodd rhai o’n gwasanaethau anstatudol a werthfawrogir fwyaf eu taro galetaf gan y toriadau hyn 
gan fod cynghorau wedi gorfod blaenoriaethu’r gwasanaethau statudol, gwariant trwm megis 
ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol neu wastraff.   
 
Fwy a mwy, mae asedau cymunedol yn cael eu trosglwyddo a rhai gwasanaethau’n cael eu dirprwyo 
neu eu darparu gan bartneriaid, gan gynnwys cynghorau cymuned a thref, mentrau cymdeithasol neu 
grwpiau cymunedol.  
 
Nid oes arwyddion amlwg fod llymder ar fin dod i ben, a bydd ei waddol yn parhau’n llawer hirach, 
hyd yn oed pan gaiff y cyfyngu ar gyllid cyhoeddus ei ysgafnhau yn y pendraw.    
 
Mae gan awdurdodau lleol a chynghorau cymuned a thref, ynghyd â phartneriaid gwasanaethau 
cyhoeddus eraill, ddyletswydd foesol i weithio gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaethau hanfodol sy’n 
cyfrannu at lesiant unigolion a chymunedau.  
 
Mae ein cymunedau, ac aelodau mwyaf bregus ein cymunedau, yn dibynnu arnom.  
 
Beth bynnag ddaw i’r dyfodol, pa ffurf bynnag fydd i strwythurau llywodraeth leol, pa rymoedd bynnag 
fydd ganddynt neu pa wasanaethau bynnag a ddarparant, dywedodd Debbie Wilcox ei bod yn 
“hyderus y byddwn yn parhau i adeiladu ar ein hanes o bartneriaeth a’n hymrwymiad cyffredin i 
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus i’n cymunedau.  
 
Gadewch inni barhau’r daith hon gyda’n gilydd a gadewch inni weithio gyda’n gilydd i sicrhau gwell 
deilliannau i’r sawl a wasanaethwn”. 



Adroddiad Blynyddol Arloesol 

Cyngor Tref Y Barri a Chyngor Tref Blaenafon 

     

 

 

  

 Cyngor Tref Y Barri  
 
Datblygodd Cyngor Tref Y Barri Adroddiad Blynyddol newydd i ddangos ei effaith i’r gymuned ac i 
ddarparu gwybodaeth am beth yw’r Cyngor Tref, beth mae’n ei wneud a sut mae’n gwario’r 
praesept. Mae hyn yn arloesol gan ei fod yn fformat newydd, cyffrous a chorfforaethol, yn 
defnyddio ffordd newydd o gyflwyno gwybodaeth ac roedd yn ddarn manwl o waith sy’n 
ddiweddglo proses o newid mawr i’r cyngor. Cynlluniwyd yr adroddiad i fod yn ddarllenadwy a 
deniadol, gyda’r bwriad o ddangos ein bod wedi tyfu fel cyngor. 
 
Mae Pennod Un yr Adroddiad Blynyddol yn cynnig peth cyd-destun am Gynghorau Tref a 

Chymuned ac mae’n esbonio peth o’r cyd-destun strategol a bennwyd gan ddeddfwriaeth er mwyn 

galluogi darllenwyr i ddeall y cyd-destun hwnnw’n well; mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am rolau 

cynghorwyr a blaenoriaethau diwygio llywodraeth leol i’r sector. Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi 

gwybodaeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae Pennod Dau yr Adroddiad yn edrych ar gynllunio a llywodraethiant corfforaethol y Cyngor, er 

mwyn dangos pam mae hyn yn bwysig ac i roi sicrwydd i ddarllenwyr fod gan y Cyngor 

lywodraethiant cadarn. Mae hyn yn cynnwys adrannau ar bolisïau, cynllunio deilliannau trwy’r 

cynllun corfforaethol, cynllunio’r gweithlu, cynllunio ariannol a phroses pennu’r gyllideb. Mae’r 

adroddiad yn cynnwys diagramau ar incwm a gwariant y Cyngor ac mae’n rhoi gwybod i’r cyhoedd 

am ei strategaeth ar gyfer arian wrth gefn a buddsoddiadau, rhywbeth na chafodd ei esbonio’n 

iawn erioed o’r blaen. Mae’r adroddiad hefyd yn manylu ar reoliadau ariannol, y broses archwilio, 

rheolaeth risg, rheoli asedau a chaffael. Gwneir hyn er mwyn dangos tryloywder ym mhrosesau 

gwneud penderfyniadau’r Cyngor a’i ofal o arian cyhoeddus, sy’n fater y mae’r Cyngor yn ei 

gymryd yn ddifrifol iawn. 

Mae Pennod Tri yn edrych yn fanylach ar gyflawniadau’r Cyngor yn ystod y flwyddyn ddinesig ac 

mae’n cynnwys ffotograffau a manylion am brosiectau a’r gwaith partneriaeth oedd ei angen i 

lwyddo.  Aiff ymlaen i siarad am welliant parhaus a gwasanaethau newydd ac am sut mae’r 

Cyngor yn ceisio datblygu ei wasanaethau a gwella’r dref trwy gael adborth a chefnogaeth gan 

eraill. Mae’n adnabod beth arall allai’r Cyngor fod yn ei wneud yn well. 

Mae’r bennod olaf yn gwneud cysylltiadau penodol rhwng gweithgareddau a deilliannau’r Cyngor a 

sut maen nhw’n cyfrannu at nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).  

Mae’r adroddiad yn esbonio’r gwahanol ffyrdd y gall y cyhoedd gysylltu â ni. Mae’r adroddiad ar 

gael ar-lein ac ar bapur a rhoddwyd cyhoeddusrwydd helaeth iddo trwy’r cyfryngau cymdeithasol 

a’r wefan ac aethpwyd ag ef i ddigwyddiadau cymunedol er mwyn ei ddosbarthu’n ehangach. 

                  

   

                  

 



Adroddiad Blynyddol Arloesol 
     

 

 
Cyngor Tref Blaenafon  

Ym mis Mai 2017 rhoddodd etholiad  Cyngor Tref Blaenafon gyfleoedd o’r newydd i wella a 

hyrwyddo gwasanaethau i’w drigolion. 

Cafodd Cynllun Busnes cyntaf erioed y Cyngor Tref 2018-21 ei ddatblygu, ac mae’n cynnig ffordd 

flaengar, greadigol ac arloesol o gefnogi llesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac 

amgylcheddol Tref Blaenafon.                               

Gwna’r cynllun hyn trwy roi i drigolion Blaenafon ddealltwriaeth glir o beth mae’r Cyngor yn ceisio’i 

gyflawni, ond hefyd sut mae’n bwriadu ceisio gwneud hyn dros y pedair blynedd nesaf. 

Mae’r cynllun yn rhagorol oherwydd ei ddull tryloyw, sy’n arddangos y gallu i weithio o fewn 

fframwaith strategol, gan ei alluogi i gyflawni ei waith mewn ffordd fwy hyderus a chydlynol. 

Un o brif sgil effeithiau’r dull hwn fydd y ffordd ragweithiol y mae’n gwneud penderfyniadau ar 

ddarparu gwasanaethau pwrpasol yng nghyd-destun cynllun gweithredu’r prosiect. 

Er mwyn sicrhau bod y cynllun yn dod yn hysbys i groestoriad eang o’i drigolion, busnesau, 

partneriaid allweddol a mudiadau lleol, mae’r Cyngor wedi ei ddosbarthu a rhoi cyhoeddusrwydd 

iddo trwy ddefnyddio nifer o ddulliau gwahanol megis: 

 Gwefan y Cyngor Tref, ei dudalen Facebook a thrwy ebost. 

 Cylchlythyr wythnosol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, sy’n cael ei ddosbarthu’n 

electronaidd i aelwydydd ar draws Blaenafon a Thorfaen. 

 Erthyglau yn y Pontypool Free Press 

 Copïau papur o’r cynllun, a ddarperir yn Swyddfeydd y Cyngor Tref, y Llyfrgell a Chanolfan 

Dreftadaeth y Byd. 

 Cyflwyniadau i Brif Swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Mae’r cynllun yn  cefnogi’r Cyngor mewn sawl ffordd, er enghraifft, mae’n lleihau risg trwy ei 

weithgareddau ac amcanion llywodraethiant, ynghyd â system gadarn o reolaeth ariannol. 

Mae hefyd yn cynnig meincnod ar gyfer adolygu perfformiad y Cyngor trwy werthuso cynnydd yn 

erbyn y gweithgareddau a restrir yng Nghynllun Gweithredu’r Prosiect. Bydd hyn yn gosod sail ar 

gyfer gwneud penderfyniadau ychwanegol trwy ddarparu canllawiau clir i Gynghorwyr a’i Glerc. 

Bydd y cynllun hefyd o fudd i’r gymuned trwy gynnig gwell dealltwriaeth o beth mae’r Cyngor yn ei 

wneud, amlygu ei gyfrifoldebau a chynnig arwyddbyst clir at bartneriaid allweddol eraill sy’n gallu 

darparu gwasanaethau allweddol. 

Mae’r cynllun yn ddogfen ‘fyw’ sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gan y Cyngor ac sydd ar gael yn 

gyhoeddus. Bydd trigolion Blaenafon ynghyd â’r cyhoedd yn gyffredinol yn gallu monitro cynnydd 

a chyfrannu at flaenoriaethau allweddol. 

Mae’r cynllun yn cynnig llais democrataidd a chynrychioliadol i’r gymuned ac yn 

hyrwyddo’r nod allweddol o wneud Blaenafon yn dref lwyddiannus, fywiog a deniadol, 

rhywle y mae pobl eisiau byw a gweithio ynddo ac ymweld ag ef. 



 
 
 
 
 
 

Cyngor Tref Caerfyrddin  
 
Cynllun Grantiau Ynni Cyngor Tref Caerfyrddin & Red Court Solar 
 
Lleolir Fferm Solar Red Court o fewn ardal Cyngor Tref Caerfyrddin (CTC) ac yn ystod y broses 
gynllunio yn 2014 cytunodd y Cyngor delerau ardoll budd cymunedol yn seiliedig ar lefel yr ynni a 
gynhyrchwyd gan y fferm solar.  
 
Mae’r cynllun ar ei bedwaredd blwyddyn erbyn hyn a gwnaed tri thaliad blynyddol o £3,211 i’r gymuned 
leol trwy CTC. 
 
Wrth benderfynu sut orau i ddefnyddio’r arian hwn a hyrwyddo cynaliadwyedd creodd CTC gynllun 
grantiau oedd yn gwahodd grwpiau a mudiadau lleol i gynnig am grantiau yn gysylltiedig â phrosiectau 
amgylcheddol a chynaliadwyedd. Rhoddir cyhoeddusrwydd i’r cynllun yn y wasg leol ac ar y cyfryngau 
cymdeithasol. 
 

Mae proses gwneud cais ffurfiol ar gyfer y cynllun a chaiff pob cais ei ystyried gan Grŵp Amgylcheddol 

CTC. Datblygwyd y drefn gwneud cais er mwyn galluogi ymgeisyddion i ddangos sut fydd eu cynnig yn 
cyfrannu at nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru.  
 
Aeth y cynllun o nerth i nerth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac yn 2016/17 derbyniwyd sawl cais 
oddi wrth grwpiau gwahanol. Gwahoddir pob corff y rhoddwyd grantiau iddynt i noson gyflwyno a drefnir 
gan CTC lle y gallant gynnig diweddariad ar hynt a helynt eu prosiect. 
 

 

Cyngor Tref Trefynwy 

Grŵp Sbwriel Trefynwy: Gwarchod a Chynnal ein Hamgylchedd - Beth yw e? 

Grŵp atal gollwng sbwriel trefnus sy’n cyfarfod bob yn ail fis sy’n rhoi cyfle i bobl siarad ac sy’n dangos 

newid ymddygiad gwirioneddol yn y gymuned. Mae’n mynd i’r afael â’r her o newid ymddygiad ac mae’n 

dod â’r gymuned at ei gilydd. Mae’n cynnwys aelodau Cyngor Tref Trefynwy, Cyngor Sir Mynwy, Cadw 

Cymru’n Daclus, trigolion lleol, ysgolion a Chlwb Rotari Trefynwy.  Mae Cyngor Tref Trefynwy yn 

darparu cymorth cyllidebol o £25,000 y flwyddyn ac mae’n buddsoddi amser er mwyn gweithio ar draws 

yr ardal i gynnal ymgyrch all hefyd ddod yn gyfrwng sy’n cefnogi newid hinsawdd cynaliadwy hirdymor. 

Amlygwn isod y deilliannau cynaliadwy gorau o’n hymgyrchoedd rhagweithiol 

 Gostyngiad dramatig mewn baw cŵn, yn enwedig felly yn ein parciau a chaeau chwaraeon 

 Tîm ymatebol a chyflym o godwyr sbwriel gwirfoddol o bob oed 
 Cydweithio effeithiol gyda’n gweithiwr gwasanaethau stryd sy’n cadw ein strydoedd yn lân 
 Cytundeb gan y Cyngor Tref i wario £25,000 bob blwyddyn 
 Ymchwil i gasglu gwybodaeth am botensial biniau Ail-gylchu Wrth Fynd 
 Cronni sgiliau er mwyn codi arian i ddylunio bin a pha mor aml ddylid gwagio’r biniau 

 Cynnydd blynyddol yn nifer y poteli a chaniau sy’n cael eu hail-gylchu yn yr ŵyl gerdd 

9 diwrnod flynyddol 
 Deunydd cardfwrdd yn lle ‘cregyn clam’ polystyren yn cael eu cynnig gan fwytai bwyd 

cario allan lleol  
 Lleihau faint o blastig a pholystyren sy’n dianc i’n hafonydd 
 
             Parhad 

Prosiectau Amgylcheddol Arloesol 

Cyngor Tref Caerfyrddin a Chyngor Tref Trefynwy 



 

Cyngor Tref Trefynwy Parhad 

Pam mae’n gweithio? 
 
Rydym yn gweithio’n agos â thîm y Cyngor Sir sy’n gwrando, cyfnewid gwybodaeth a chymryd 
camau, ac mae hynny’n digwydd law yn llaw â gwybodaeth leol a chreadigrwydd ein 
gwirfoddolwyr. Mae hyn yn troi’n waith partneriaeth ar ei orau.  Rydym yn cymryd rhan yn yr 

Ymgyrch Rhowch Garden Goch i Faw Cŵn ar draws ein cymunedau ac yn mesur ei lwyddiant trwy 

gynnal dyddiau ymwybyddiaeth ac adroddiadau rheolaidd ar nifer y cwynion. Mae’r biniau baw 

cŵn yn gweithio gan eu bod mor amlwg – diolch i’w lliw llachar. A hithau’n fwy na sesiynau codi 

sbwriel rheolaidd a arweinir ac a drefnir gan y Cyng Dewhurst, cyflwynodd ymgyrch 
Gweddnewydd Trefynwy ‘Gyda’n gilydd dewch inni gael gwared â Sbwriel ‘ rywbeth sy’n anodd i’w 
wneud, sef ei gwneud yn hwyl i ddefnyddio biniau. Roedd y gystadleuaeth poster a ffotograffau yn 
gwahodd syniadau.  
 
Mae ein cymunedau yn chwarae rhan effeithiol yn ein hymgyrch. Cynlluniwyd yr ymgyrch 
bellgyrhaeddol hon er mwyn mynd i’r afael â materion o bob math – gan gynnwys atal sbwriel ac 
ail-gylchu’r gwastraff. Ond nid ymgysylltu lleol yw unig nod yr ymgyrch. Mae canlyniadau’n dangos 
y chwaraeodd yr ymgyrch rôl o bwys yn cyflwyno neges hirdymor am atal sbwriel. Canfu 
adroddiad yr ymgyrch fod:  

 Pobl leol yn gyfarwydd â’r ymgyrch bosteri 

 Rydym yn gwneud mwy o ddathlu na phregethu a chawsom hwb i’n hymdrechion i gael nawdd 
ar gyfer gwobrau & chyhoeddusrwydd gan Glwb Rotari Trefynwy 

 Dangosir gwerth annog pobl ifanc gan y niferoedd uchel sy’n dod at ei gilydd dros y Sul 

 Rhoddir lle ar bob agenda ar gyfer syniadau a diweddariadau gwirfoddolwyr ac rydym yn 
cysylltu hyn â chelloedd o drigolion sy’n helpu cynnal morál a lledu’r gair 

 Mae’r tîm sbwriel ar ddyddiau Sul yn cynnwys cyfartaledd o 16 codwr ac fe godir 18 bag o 
sbwriel. 

 Rydym yn rhagweithiol ac yn 2013 fe gynhaliwyd ymgyrch lwyddiannus ‘Trefynwy Brwnt neu 
Brydferth ‘ 
 

Mae ein cyflawniadau yn cefnogi ein blaenoriaethau Llesiant lleol trwy gyflawni ymddygiadau 
cynaliadwy a diogelu ein hamgylchedd. Mae atal sbwriel yn siarad â phobl leol mewn ffordd y 

gallant uniaethu â hi yn syth. Mae’n apelio i’w balchder yn eu 
cymuned leol, mae’n eu helpu i ‘berchnogi’r’ ymgyrch a bod yn 
falch o’u cyflawniadau.  
 
Cafodd cost flynyddol delio â sbwriel yn Nhrefynwy ei leihau ac 
mae Cyngor Sir Mynwy yn cydlynu Ymgyrch Rhowch Garden 

Goch i Faw Cŵn sy’n uno’r gymuned gyfan i fynd i’r afael â’r 

broblem. Gall ein grŵp fesur llwyddiant y biniau a ddefnyddir ac 

mae’n cynnal dyddiau codi ymwybyddiaeth.  
 

Mae’r grŵp sbwriel yn llwyddo ac mae’n cael canlyniadau trwy 

waith tîm. Nid yw ymgyrchoedd da fyth yn digwydd ar eu pennau 

eu hunain. Cydlynodd y grŵp sbwriel waith nifer o fudd-

ddeiliaid – roedd yn teimlo fod y neges atal sbwriel 
ymhobman yn Nhrefynwy. 

Prosiectau Amgylcheddol Arloesol, parhad 



 

Cyngor Cymuned Cwmbrân  
 

Gwefan “Llesiant”  
 

Cafodd ein gwefan www.cwmbran.gov.uk, ei diweddaru a’i hail-adeiladu i helpu wynebu heriau 
newydd. Yn benodol, mae’r wefan yn cynnwys llawer o wybodaeth arloesol am y ffordd yr ydym yn 
ceisio sicrhau Llesiant cenedlaethau’r dyfodol.  
 

Dyma rai uchafbwyntiau: 
 

 Mae’r Adroddiad Blynyddol arobryn yn disgrifio’r cynnydd blynyddol a wnaed yn cyflawni 
nodau cynaliadwyedd Cymru gyfan.  

 

 Mae Llawlyfrau Trigolion a gynhyrchwyd yn ddigidol yn parhau â’r un thema, gan rannu ein 
cyflawniadau gyda’r gymuned a’r cyhoedd yn gyffredinol ar draws nifer o ddangosyddion 
Llesiant. 

 

Mae’r llawlyfrau hefyd yn gwahodd sylwadau gan y cyhoedd ar y ffordd yr ydym yn gwario ein 
harian.  

 

 Mae ein tudalennau “Beth Rydyn Ni’n Ei Wneud” yn rhoi sylw i agweddau ehangach ein 
cyflawniadau Llesiant, gan ddisgrifio ein gwaith gyda phartneriaid a nifer o wasanaethau 
eraill. 

 

 Cadwch gysylltiad â gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, cymerwch ran mewn 
ymarferion ymgynghori a dysgwch fwy am sut mae Llesiant yn cael ei gyflawni’n lleol.  

 

Yn ogystal â’r nodweddion newydd hyn, cafodd ein “hen ffefrynnau” weddnewydd hefyd. Dyma rai 
enghreifftiau: 
 

Blog y Cadeirydd 
 

Dilynwch ein Cadeirydd trwy ei flwyddyn brysur yn y swydd. Darllenwch am ei ymrwymiadau 
dinesig, mwynhewch ei ryngweithio â phartneriaid ac edmygwch y cyfleoedd a gymer i hyrwyddo 
gwaith y Cyngor. Mae lluniau bywiog yn darlunio rhaglen hectig ein Cadeirydd!  

 

Newyddion Diweddaraf 
 

Mae’r nodwedd rhwydd-ei-chyrraedd hon yn cynnig diweddariadau cyson ar ddigwyddiadau, 
gweithgareddau a gwasanaethau. Mae “penawdau” gafaelgar yn cydio yn sylw’r darllenydd! Mae 
ffotograffau gwych yn dod â’r storïau yn fyw. 

 

Gwybodaeth Gymunedol  
 

Yn ogystal â disgrifio ein gwasanaethau ein hunain, mae’r wefan hefyd o fudd i’r gymuned 
ehangach. Cafodd ein hadran boblogaidd “Gwybodaeth Gymunedol” ei hail-lansio ar gyfer 2018. 
Gwyliwch y gofod hwn am fwy o newyddion am Cwmbrân Life! 
{ 
Y glo mân 
Ynghyd â’r nodweddion bywiog hyn, mae’r wefan hefyd yn cynnwys y wybodaeth o ddydd i ddydd y 
byddech yn disgwyl ei gweld am gyngor lleol modern. Manylion cyswllt, agenda, cofnodion, 
ffeithiau a ffigyrau, gwybodaeth am Lywodraethiant. Gwasgu botwm neu ddau ac mae o’ch blaen! 
 

Oriel 
…… ac yn olaf, ewch i’n hadran Oriel 2017 newydd.  
Ail-brofwch ein cyflawniadau a digwyddiadau. Dilynwch gynnydd prosiectau allweddol 
megis ail-adeiladu ein Hanecs neu Nadolig yng Nghwmbrân. Oeddech chi yn y ffrâm y 
Nadolig hwn??  
 
Neu os yw'n well gennych gyfryngau cymdeithasol ...... mae ein Oriel wedi ymdrin â hwy 
hefyd 

Defnydd Arloesol o Wefannau 

 Cyngor Cymuned Cwmbrân a Chyngor Cymuned Maesyfed 

http://www.cwmbran.gov.uk/wp-content/uploads/2018/01/Xmas-Events-2017-Review.pdf
http://www.cwmbran.gov.uk
http://www.cwmbran.gov.uk/category/chairmansblog/
http://www.cwmbran.gov.uk/category/news/
http://www.cwmbran.gov.uk/community-information-page/
http://www.cwmbran.gov.uk/category/community-information-2018-2/


 

Cyngor Cymuned  Maesyfed 
 

Mae Cyngor Cymuned Maesyfed yn bennaf yn gwasanaethu pentref Maesyfed ger y ffin rhwng 
Cymru a Lloegr, cymuned o 410 o bobl (cyfrifiad 2011). Mae ysgol yn y pentref, ac mae ganddi tua  
75 o ddisgyblion. 
 
Bu gwefan gan y Cyngor ers sawl blwyddyn ond yn 2016 cafodd ei hadnewyddu’n llwyr, ei hail-
gynllunio a’i hail-osod gan ddefnyddio meddalwedd mwy diweddar a golwg fwy cyfoes a deniadol. 
Cymerwyd y cyfle hefyd i ychwanegu nodweddion newydd: 
 

  Botwm cyfieithu google er mwyn darparu cyfieithiad Cymraeg o gynnwys tudalen trwy 
wneud dim mwy na gwasgu botwm (er na ellir gwarantu cywirdeb llwyr) 
   Tudalen newyddion a digwyddiadau ar gyfer digwyddiadau lleol - mae gan grwpiau lleol eu 
tudalen arbennig eu hunain a’u manylion mewngofnodi eu hunain …gall y grwpiau hynny nad 
ydynt yn gallu gofalu am eu tudalen eu hunain ddanfon gwybodaeth at y Clerc i’w chynnwys. 
Tudalennau’r Cyngor yw–:- 
   Gwybodaeth am Aelodau’r Cyngor 
   Calendr Cyfarfodydd y Cyngor a phapurau cyfarfodydd wedi’u llwytho 
   Cod Ymddygiad a Datganiadau o Fuddiannau 
   Cofnodion Cyfarfodydd y Cyngor, dogfennau ariannol (gan gynnwys y praesept, cyfrifon, 
archwiliad) 
   Rheoliadau’r Cyngor 
   Ceisiadau Cynllunio 
   Lwfansau Cynghorwyr 
   Newyddion y Cyngor 
 

Caiff y tudalennau hyn eu diweddaru ar ôl pob cyfarfod Cyngor er mwyn ychwanegu’r wybodaeth 
ddiweddaraf a thrwy gydol y mis yn ôl y galw. Mae’r wefan hefyd yn cynnwys tudalen ddolenni 
ddefnyddiol yn cynnwys gwybodaeth gyswllt ar gyfer yr heddlu lleol, AS ac ati a thudalen arbennig 
ar gyfer Cerddoriaeth ym Maesyfed – atyniad poblogaidd sy’n denu llawer o ymwelwyr i’r pentref. 
Gall busnesau lleol gael tudalen os gofynnant am un ac mae nifer wedi manteisio ar y cyfle i 
hyrwyddo eu cynhyrchion a’u gwasanaethau. Gellir rhaglennu eitemau newyddion a digwyddiadau 
fel eu bod yn cael eu dileu’n awtomatig ar ôl cyfnod o amser fel nad yw eitemau yn aros ar y wefan 
wedi i’r dyddiad fynd heibio.  
 
Gall pobl leol ddanfon ffotograffau i’w rhoi ar y wefan. Cedwir rhestr hefyd o bobl sydd wedi gofyn 
am dderbyn ebost pan mae eitemau newyddion yn cael eu hychwanegu. Ymhlith y prosiectau 
newydd ar gyfer 2018 mae’r bwriad i gynnwys tudalen ar hanes Maesyfed er mwyn dangos a 
chadw ffotograffau o’r ardal a digwyddiadau o’r gorffennol ynghyd â thudalen arbennig ar gyfer 
cofeb Cornewall Lewis, tirnod enwog yn y pentref. 
 
Rydym wrthi’n cael prisiau ar hyn o bryd er mwyn gwella’r wefan ar gyfer pobl ag anawsterau gweld 
ac ychwanegu cyfieithu i ieithoedd eraill. Mae’r Cyngor yn teimlo mai’r ystyriaeth bwysicaf wrth gael 
gwefan yw ei chadw’n gyfredol, ac i’r perwyl hwnnw caiff y wybodaeth ei gwirio bob hyn a hyn i 
sicrhau ei bod yn ddilys ac mae tudalennau’r Cyngor yn cael eu diweddaru’n ddyddiol os oes 
angen. Mae ymwelwyr â’r wefan yn prysur golli diddordeb os gwelant fod gwybodaeth ar goll neu’n 
hen. 

            Defnydd Arloesol o Wefannau Parhad  



 

Cyngor Cymuned Llandochau  

Mae 915 o aelwydydd yn Llandochau a thua 2000 o drigolion.  
Mae gan y gymuned nifer o wasanaethau a chyfleusterau, ac yn unol â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol roedd y Cyngor eisiau: 

 Darganfod pa mor aml y mae’r gwasanaethau a chyfleusterau yn cael eu defnyddio ar hyn o 
bryd; a 

 Gofyn sut ellid gwella a datblygu gwasanaethau a chyfleusterau. 
 

Ffurfiwyd Tîm Ymgysylltu Cymunedol a chasglwyd gwybodaeth a syniadau oddi wrth Dîm 
Ymgysylltu Bro Morgannwg, Ysgol Gynradd Llandochau, Sgowtiaid & Geidiaid a Defnyddwyr y 
Neuadd. Trwy’r ddeialog gychwynnol datblygwyd arolwg byr dwy dudalen (dwy ochr) a 
ddosbarthwyd i bob aelwyd yn Llandochau. Darparwyd amlenni rhadbost ar gyfer danfon yr 
arolygon yn ôl. Sefydlwyd cyfrif SurveyMonkey a rhoddwyd y cyfeiriad rhyngrwyd ar yr arolwg 
papur. 
 
Danfonwyd un ffurflen arolwg i bob aelwyd, gan ofyn iddynt ei lenwi o fewn chwe wythnos (trwy 
nodi dyddiad cau). Ni dderbyniwyd unrhyw arolygon ar ôl y dyddiad hwnnw a chafodd y porth 
SurveyMonkey ei gau. 
 
Cafwyd cyfanswm o 227 o ymatebion dilys (25% o’r aelwydydd). Cafwyd 198 o ymatebion 
papur dilys a 29 o ymatebion dilys ar y rhyngrwyd.  
Cafodd y data ei roi ar daenlen Excel a gwnaed y gwaith dadansoddi gan Dr Bill Fear, un o’n 
cynghorwyr.  
Siart Bar Un. Mae hwn yn dangos y lefel ddefnyddio gyfartalog ar draws ymatebwyr ar gyfer pob 
categori o gyfleuster/gwasanaeth yn y gymuned. Y ‘Cyfartaledd Cyffredinol’ ar y diwedd yw’r 
cyfartaledd cyffredinol ar gyfer yr ymateb i’r holl gyfleusterau. 
Siart Bar Dau. Mae hwn yn dangos y lefel ddefnyddio gyfartalog ar draws ymatebwyr ar gyfer pob 
categori o ddatblygu a gwella cyfleusterau/gwasanaethau yn y gymuned. Y ‘Cyfartaledd 
Cyffredinol’ ar y diwedd yw’r cyfartaledd cyffredinol ar gyfer yr ymateb i’r holl gyfleusterau. 
 

Siart Bar Un         Siart Bar Dau 

 
 
Cafodd cynllun gweithredu a rhaglen eu paratoi er mwyn targedu’r defnydd o adnoddau presennol a 
rhai y gellid eu datblygu yn y dyfodol. Mae’r cynllun yn cynnwys arian ar gyfer MUGA [Llecyn 
Chwarae Aml Ddefnydd], ymgysylltu â defnyddwyr y Neuadd; mynd ati o ddifrif i chwilio 
am fwy o ddefnyddwyr; diwrnod agored ym mis Ebrill yn dangos beth sydd ar gael yn y 
Neuadd ar hyn o bryd a throsolwg o agweddau hanesyddol Llandochau. Bydd y Cyngor 
yn atebol i’r gymuned trwy ddarparu diweddariadau trwy: Ein gwefan a Chylchlythyron a 
phorth Llandochau Drws Nesaf.       
 

       Ymgysylltu Cymunedol Arloesol 

Cyngor Cymuned Llandochau , Cyngor Tref Llanelli  

a Chyngor Cymuned Llanwenog 



 

                           Ymgysylltu Cymunedol Arloesol Parhad 

Cyngor Tref Llanelli 
 

Yn 2015 nododd Cyngor Tref Llanelli, trwy Ymgynghoriad Cymunedol, bryderon ynghylch 

diogelwch disgyblion oedd yn teithio i ac o ysgolion yn ardal y Cyngor.  Yn dilyn trafodaethau 

gyda’r tîm Llwybrau Mwy Diogel mewn Cymunedau, cytunwyd cyflwyno cais i gynllun Grant 

Llwybrau Mwy Diogel mewn Cymunedau, cynllun Llywodraeth Cymru dan ofal Cyngor Sir 

Caerfyrddin ar gyfer cyfanswm o 5 ysgol ac 1 campws coleg, o fewn ffin ddaearyddol a elwid 

yn Gais Gorllewin Llanelli. Er mwyn datblygu cais llwyddiannus, cynhaliwyd proses helaeth o 

Ymgysylltu Cymunedol trwy: 

 Swyddogion yn trafod gydag Aelodau Tref a Chyngor Sir lleol, gan ennyn cefnogaeth 

aelodau etholedig i’r prosiect a llywio’r cais gwreiddiol. 

 Trafodaeth gyda’r AC a’r AS lleol, gan ennyn cefnogaeth aelodau etholedig i’r prosiect a 

llywio’r cais gwreiddiol. 

 Rhwydweithiau Cymunedol e.e. Partneriaeth Gymunedol Llanelli, trwy gyfarfodydd i 

ddatblygu’r cais. 

 Ymgysylltu uniongyrchol â phob ysgol, trwy gyfarfodydd gyda Llywodraethwyr, 

Penaethiaid a Chymdeithasau Rhieni ac Athrawon. Cynhaliwyd cyfarfodydd gydag 

aelodau Cynghorau Ysgolion trwy eu gwahodd i swyddfeydd y Cyngor Tref i gyfarfod â 

Maer y Dref. 

Trwy ymgysylltu, cafodd y prosiect lythyron cefnogaeth gan bob Cymdeithas Rhieni ac 

Athrawon, Cyngor Ysgol a Chorff Llywodraethol. Ysgrifennodd mudiadau cymunedol i 

gefnogi’r prosiect, gan gynnwys Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Grŵp Gweithredu 

Cymunedau Mwy Diogel, cartref gofal lleol a Chanolfan Anabledd. 

Mae’r prosiect arfaethedig yn unigryw, ac mae’n cynnwys ardaloedd Cyngor Tref a Chyngor 

Gwlad Llanelli, 5 ysgol, 1 coleg yn gwasanaethu tua 22,000 o drigolion. Cyflwynwyd y cais i 

Gyngor Sir Caerfyrddin, a chafodd ei ddewis ganddynt yn ddewis brosiect i’w gyflwyno am 

arian gan Lywodraeth Cymru. Nodwyd fod y cais yn un eithriadol oherwydd ei ymgysylltu 

cymunedol a’i gwmpas uchelgeisiol. 

Y cam nesaf yn natblygiad y prosiect oedd ffurfio gweithgor rhwng y Cynghorau Tref, Gwledig 

a Sir. Cynhaliwyd sioeau penffordd ymgysylltu ar draws y gymuned, a hysbysebwyd 5 

digwyddiad ar Facebook, trwy ddosbarthu taflenni a thrwy ddanfon llythyrau trwy’r ysgolion. 

Rhoddodd y digwyddiadau ymgysylltu hyn y cyfle i lywio’r cais terfynol, gan gynnwys 

gwelliannau diogelwch ffordd a gwelliannau i adeiladau ysgolion, gan gynnwys gwella 

cyfleusterau beicio a chyfleusterau aros i rieni. Mae’r prosiect yn gwella’r amgylchedd 

adeiledig ar draws Llanelli i drigolion a byddai wedi cymryd 65 mlynedd i Gyngor Sir 

Caerfyrddin ei weithredu pe na bai arian wedi dod ar gael. 

Ar draws y 5 digwyddiad daeth tua 120 o bobl ynghyd. Buont yn datblygu’r cynllun yn 

uniongyrchol, gan ddarparu cynlluniau teithio unigol i rieni, awgrymiadau map ac 

arolygon. Trawsnewidiodd y mewnbynnau y cais, a gyflwynwyd ym mis Ionawr 2018 i 

Lywodraeth Cymru. Cyfanswm yr arian a ddisgwylir yw £340,000.      

         



 

 

Cyngor Cymuned Llanwenog 

Bu Cyngor Cymuned Llanwenog yn rhagweithiol mewn nifer o fentrau ymgysylltu cymunedol 

yn ystod 2017 a bu’n weithgar iawn ym maes ymgysylltu cymunedol ers blynyddoedd lawer. 

Un o’r mentrau newydd a gefnogodd y Cyngor oedd helpu achub blychau ffôn segur yn y 

Plwyf yn gyffredinol. Prynwyd cyfanswm o 3 blwch ffôn gan y Cyngor, a chawsant eu 

hadnewyddu trwy osod silffoedd ynddynt i ddal llyfrau, jigsos, cylchgronau a theganau plant, 

sydd ar gael i’w benthyca neu eu cyfnewid yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n byw yn y 

gymuned. Mae’r fenter wedi bod yn boblogaidd iawn, yn enwedig felly o gofio sut mae ein 

cymunedau wedi colli llawer o’r gwasanaethau lleol fel llyfrgelloedd teithiol a siopau lleol ac 

ati. Mae’r blychau ffôn hefyd yn cynnwys hysbysfwrdd cyhoeddus yn ogystal â diffibriliwr. 

Prynwyd y diffibriliwyr gyda pheth o elw sioe amaethyddol leol y mae’r Cyngor Cymuned yn 

ei chefnogi bob blwyddyn trwy wneud cyfraniad. Trefnodd y Cyngor fod arwyddion ar gyfer y 

diffibriliwyr yn cael eu prynu a’u gosod ar fframwaith allanol y blychau ffôn. Trefnwyd 

hyfforddiant ar ddefnyddio diffibriliwyr mewn dau bentref yn y Plwyf, a manteisiodd cyfanswm 

o 40 o bobl arno. 

Menter arall yr arweiniodd y Cyngor Cymuned arni yw Taith Gerdded dros Fywyd flynyddol 

sy’n helpu codi arian ar gyfer Ymchwil yr Arennau Cymru. Cynhaliwyd y digwyddiad hwn ers 

rhai blynyddoedd ac mae’n denu nifer fawr o bobl o bob oed o’r gymuned ar gyfer diwrnod o 

hwyl sy’n helpu hyrwyddo iechyd a llesiant. 

Agorwyd Uwch Ysgol newydd ym mhentref Drefach ym mis Medi 2017, sydd erbyn hyn yn 

derbyn plant o 2 ysgol flaenorol yn y Plwyf. Fel rhan o’r gwaith adeiladu helaeth bu’n rhaid 

symud ac ail-godi’r Gofeb Rhyfel mewn lleoliad mwy diogel a chyfleus. Cyfrannodd y Cyngor 

Cymuned at gost y gwaith hwn. Ar Sul y Coffa 2017 trefnodd y Cyngor Cymuned gwpaned o 

de i bawb ddaeth ynghyd ac roedd croeso mawr i hynny ar ddiwrnod mor oer, a chreodd 

awyrgylch croesawgar a chyfle i’r gymuned gyd-eistedd a rhannu meddyliau. 

Mae’r Cyngor Cymuned hefyd wedi trefnu digwyddiad cyhoeddus yn yr wythnos ddiwethaf lle 

y gwahoddwyd hanesydd lleol i roi sgwrs ar y Plwyf trwy’r Oesoedd. Codwyd cyfanswm o 

£150 o’r noson, fydd yn cael ei roi i’r Cylch Meithrin lleol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ymgysylltu Cymunedol Arloesol Parhad 



Prosiectau Twristiaeth Arloesol 

Cyngor Tref Trefynwy a Chyngor Tref Pembre a Phorth Tywyn 

 

Cyngor Tref Trefynwy 

Gorymdaith Llusernau Nadolig 2017 

Tyfodd Gorymdaith Llusernau Trefynwy allan o’r awydd i gynnal digwyddiad Nadolig cynhwysol yn 

Nhrefynwy. Dros y blynyddoedd diwethaf, roedd nifer gweddol yn dod i’r digwyddiad blynyddol, a 

daeth 250-300 o bobl yn 2016; roedd yr orymdaith draddodiadol yng ngolau cannwyll wedi colli ei 

fflach. 

Bu gweithgor newydd, pedwar cynghorydd tref ac wyth gwirfoddolydd, yn gweithio mewn 

partneriaeth. Gan ddefnyddio cyllideb fechan gan Gyngor Tref Trefynwy, lluniwyd digwyddiad lle 

roedd y gymuned yn creu llusernau i’w harddangos yn ystod gorymdaith nosweithiol, tra bod 

cerddorion, cantorion a grwpiau ysgolion lleol yn perfformio. Y nod yn fwy na dim oedd annog pobl i 

gymryd rhan.  

Dulliau a ddefnyddiwyd i ymgysylltu â’r gymuned  

Er mwyn ceisio meithrin ymddiriedaeth ac annibyniaeth, cysylltodd Cyngor Tref Trefynwy â nifer fawr 

o grwpiau ac unigolion, gan gael gwared ag unrhyw rwystrau tybiedig o ran ffurfioldeb a thadofalaeth.  

Cynhaliodd gwirfoddolwyr a chynghorwyr tref weithdai i ddysgu’r broses o wneud llusern pyramid i 

arweinyddion grwpiau a gweithwyr ieuenctid. Arweiniodd y gweithdai hyn at raeadr o sgiliau creadigol 

ar hyd a lled y gymuned. Gadawodd pobl y sesiynau yn meddu ar arbenigedd, cyfarwyddiadau a 

deunyddiau, gan gymryd perchnogaeth o’r broses o greu llusernau yn eu grwpiau.  

Trefnwyd y gwaith ymgysylltu trwy ebost, Cyfryngau Cymdeithasol, ar lafar a dulliau traddodiadol e.e. 

papur newyddion lleol a hysbysfyrddau. Cynhaliwyd dau weithdy cyhoeddus a thri gweithdy ar ôl 

ysgol ychwanegol gan y gweithgor. 

Ymateb y gymuned  

Cymerodd nifer fawr o bobl ran yn yr holl weithdai. Llwyddodd y fformat i greu awyrgylch cynnes, gan 

ddefnyddio crefftau yn fodd o annog cefnogaeth a rhwydweithio anffurfiol.   

Daeth cyfanswm o 68 o bobl i’r gweithdai i arweinyddion grwpiau, a daeth 110 i’r sesiynau cyhoeddus 

ac 81 i’r ysgolion. Dosbarthwyd defnyddiau i greu mwy na 700 o lusernau. Roedd y cyfryngau 

cymdeithasol yn tasgu wrth i bobl rannu eu profiadau a’u syniadau ar wneud llusernau.  

 



Prosiectau Twristiaeth Arloesol Parhad 

Cyngor Tref Trefynwy Parhad 

Daeth tua 2000 o bobl ar Orymdaith Llusernau Nadolig Trefynwy ar yr 8fed Rhagfyr 2017. 

Roedd yr awyrgylch yn drydanol!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dangoswyd y digwyddiad ar raglen Heno ar S4C, gan ddathlu perfformiadau yn y Gymraeg 

gan ysgolion cynradd a chyfweliadau gyda phobl leol a pherchnogion siopau. 

Mewn cyfnod cymharol fyr a chyda chyllideb fechan, trefnodd Cyngor Tref Trefynwy 

ddigwyddiad agored a hygyrch dan arweiniad y gymuned. Rhoddodd gwaith caled ac 

ymroddiad gwirfoddolwyr o’r gymuned gyfle i bobl o bob rhan o’r gymuned gymryd rhan.  

Oherwydd llwyddiant y digwyddiad, mae APN Dyffryn Gwy a Neuadd y Sir, Trefynwy wedi 

cysylltu â’r Cyngor Tref i ofyn am gymorth gyda gwaith ymgysylltu cymunedol ar gyfer Gŵyl 

Afonydd Dyffryn Gwy a gynhelir cyn bo hir a gosodiad creadigol yng Nghastell Trefynwy fel 

rhan o Ddigwyddiadau Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf.  

Mae pymtheg o wirfoddolwyr newydd wedi cofrestru gyda’r Cyngor Tref ar gyfer digwyddiad 

2018, ac mae’r gefnogaeth yn parhau i dyfu ar hyd a lled y dref. 

 



Prosiectau Twristiaeth Arloesol Parhad 
 

Cyngor Tref Pembre a Phorth Tywyn  

Mae Pembre & Phorth Tywyn yn gyn 
borthladdoedd glo diwydiannol. Ar un adeg 

roedd yma orsaf bŵer lo fawr a gwaith zinc. 

Roedd yr ardal o gwmpas yr harbwr yn frith o 
gilffyrdd rheilffordd. Yn fwy diweddar, 
diflannodd y gwaith zinc, ac felly hefyd yr 

orsaf bŵer a chafwyd arian grant i droi’r 

dociau yn harbwr arnofiol deniadol.  

Saif Pembre & Phorth Tywyn mewn lleoliad 
deniadol, mae’n cynnig golygfeydd gwych o 

Benrhyn Gŵyr ac mae ganddi hanes diddorol 
– ond mae sawl harbwr pert arall ar hyd yr arfordir hwn. Roedd angen atyniad unigryw ar Bembre & 
Phorth Tywyn er mwyn ei hail-ddyfeisio yn gyrchfan i ymwelwyr. 

Gwnaeth Cyngor Tref Pembre & 
Phorth Tywyn hyn trwy ddatblygu 
arddangosiadau blodau dros 
gyfnod o flynyddoedd lawer, a 
ffrwyth hynny oedd cryn lwyddiant 
yn ymgyrchoedd Cymru yn ei 
Blodau a Phrydain yn ei Blodau. 
Cymaint fu llwyddiant y dref fel y 
gofynnwyd iddi gynnal digwyddiad 
pwysig 50 mlwyddiant Cymru yn ei 
Blodau ym mis Medi 2017. 

Defnyddiodd y Cyngor yr 
anrhydedd hon yn gyfle i roi 

Pembre & Phorth Tywyn ar y map. Roedd y digwyddiad deuddydd hwn yn cynnwys cinio dathlu, gyda 
diwrnod llawn o ddigwyddiadau i ddilyn, gan gynnwys taith dywys o uchafbwyntiau Pembre & Phorth 
Tywyn, yn cynnwys Parc Gwledig Pembre a Harbwr Porth Tywyn, gyda seremoni wobrau i ddilyn. 
Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a dywedodd nifer o’r bobl oedd yno y byddent yn dod yn ôl 
yn fuan gyda’u teuluoedd. Yr ‘eisin ar y gacen’ oedd yr enillodd Pembre & Phorth Tywyn gategori’r 
dref am y bedwaredd flwyddyn yn olynol! 

Bydd y Cyngor yn parhau gyda’i arddangosiadau blodau trawiadol ond ni fydd yn gorwedd ar ei 
rwyfau ac mae wrthi’n cynllunio mentrau newydd i annog twristiaeth. I’r perwyl hwnnw, mae’r Cyngor 
wedi sefydlu pwyllgor digwyddiadau newydd. 

Un fenter o’r fath a drefnwyd yw coffáu 90 mlwyddiant glaniad Amelia Earhart ym Mhorth Tywyn, 
wedi iddi fod y fenyw gyntaf i hedfan ar draws yr Iwerydd yn 1928. 

Mae’r Cyngor yn deall gwerth y gofeb bresennol i Amelia Earhart 
(sydd dan ofal y Cyngor Tref) a ddadorchuddiwyd yn 1930 ac sy’n 
gyrchfan reolaidd i ymwelwyr. Mae’n amlwg y gellir adeiladu ar 
hyn. 

Roedd glaniad yr awyren fôr Friendship ar y 18fed Mehefin 1928 
yn ddigwyddiad mawr ym Mhorth Tywyn, a daeth nifer fawr o bobl 
i’w gweld. Mae’r Cyngor yn bwriadu atgynhyrchu hyn 

trwy gynnal digwyddiadau coffa. 

Mae’r Cyngor yn hyderus y bydd ymwelwyr yn hedfan i’r ardal unwaith yn rhagor!  

Gwyliwch y gofod! 



Prosiectau Cynaliadwyedd a Threftadaeth  Arloesol 

Cyngor Tref Caerfyrddin, Cyngor Tref Y Drenewydd a  Llanllwchaearn  

a Chyngor Cymuned Pencraig 

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Caerfyrddin 

Roedd ail-agor Felodrom Caerfyrddiniym mis Hydref 2017 yn benllanw sawl blwyddyn o gynllunio 

gan Gyngor Tref Caerfyrddin (CTC) a phartneriaid/budd-ddeiliaid perthnasol. Agorwyd y felodrom 

wreiddiol yn 1900 a denodd seiclwyr proffesiynol a miloedd o wylwyr o bob rhan o wledydd Prydain; 

yn fwy diweddar roedd llai o ddefnydd ohoni oherwydd fod ei chyflwr wedi dirywio. Roedd angen 

gwell cyfleusterau i helpu gwella iechyd a llesiant pobl y cylch.    

Lleolir y Felodrom ym Mharc Caerfyrddin, atyniad hanesyddol ynghanol Caerfyrddin, a deëllir ei bod 

yn un o’r felodromau concrit awyr agored hynaf sy’n bod; fe’I lleolir mewn ardal gadwraeth ac mae’n 

adeilad rhestredig. Ceir cae rygbi – cartref Clwb Rygbi Cwins Caerfyrddin - ynghanol y trac seiclo ac 

o’r herwydd cafodd y gwaith adeiladu ei wneud rhwng tymhorau rygbi – yn yr haf, pan mae’r rhan 

fwyaf o bobl yn ymweld â’r atyniadau a digwyddiadau a gynhelir yn y Parc. Rhoddodd y cais 

cynllunio ystyriaeth i bob un o’r materion hyn. 

Llwyddwyd i gael grantiau oddi wrth CTC, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chwaraeon Cymru tuag at gost 

y prosiect o £605,000. Roedd y dewisiadau ail-ddatblygu yn cynnwys atygyweirio’r 232 o lociau 

concrit gwreiddiol a gosod mathau gwahanol o wynebau synthetig; roedd yr ymchwil hwn yn golygu 

edrych ar brosiectau ymhob rhan o’r byd.  

Rhoddodd digwyddiad ymgynghori cyhoeddus gyfle i bobl leol ddylanwadu ar benderfyniadau, a 

phenderfynwyd codi’r holl goncrit gwreiddiol a gosod wyneb priodol oedd yn addas ar gyfer seiclwyr 

o bob lefel ac a oedd hefyd yn gwarchod treftadaeth y safle. Gwahoddwyd tendrau a phenodwyd 

contractwr lleol i wneud y gwaith adeiladu; daeth yr holl garreg a ddefnyddiwyd ar gyfer y prosiect o 

chwareli lleol ac ail-gylchwyd yr hen goncrit ar gyfer ei ddefnyddio mewn prosiectau adeiladu ffyrdd 

lleol. 

Codwyd ffens ddiogelwch o gwmpas y ffin a lôn ddiogelwch newydd er mwyn gofalu fod y Felodrom 

yn cyrraedd y safonau y mae Seiclo Prydain yn eu mynnu er mwyn iddynt allu cynnal digwyddiadau 

rhyngwladol. Cawsant eu cynllunio a’u hadeiladu er mwyn cynnal yr ymdeimlad hanesyddol yn y 

Parc ac er mwyn gwneud y cyfleuster yn fwy cynaliadwy i’r dyfodol.  

Cafodd y llifoleuadau eu huwchraddio ar gyfer seiclo gyda’r nos ac er mwyn i’r cyhoedd allu 

defnyddio’r cyfleuster ar ôl gwaith/oriau ysgol. 

Cwblhawyd y prosiect o fewn y gyllideb ac ail-agorwyd y felodrom mewn seremoni gyhoeddus a 
ddenodd gannoedd o bobl. 
 

Penodwyd swyddog datblygu’r felodrom ac 
yn seiliedig ar y defnydd presennol mae 
disgwyl i’r cyfleuster ariannu ei hunan. 
 



 

Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn  

Dathlu John Roberts (2017) - roedd y prosiect hwn, dan arweiniad cynghorwyr tref a thîm bach o 

wirfoddolwyr, yn ddathliad dwyieithog o fywyd y telynor telyn deires o dras Cymreig a Romani o’r 

Drenewydd, John Roberts. Roedd yn gerddor dawnus a aned yn 1816 ac a dreuliodd y rhan fwyaf 

o’i fywyd yn oedolyn yn Y Drenewydd. 

Mae’r prosiect hwn wedi codi ymwybyddiaeth o’r dyn diddorol a dawnus hwn ac mae wedi creu 

gwaddol ar gyfer cadw ei enw’n fyw yn y dyfodol. Rhoddwyd £2,000 gan gronfa “Dathlu” y Loteri 

Fawr, a rhoddwyd arian ychwanegol ar gyfer y plac treftadaeth gan y Cyngor Tref. 

Y deilliannau oedd: 

 Crëwyd perfformiad arbennig gan delynor ac adroddwr storïau am fywyd John Roberts. 

 Gwelodd 80 o blant ysgol gynradd o ddwy ysgol y perfformiad 

 Cyflwynodd 12 plentyn o ysgol anghenion arbennig berfformiad byrrach, mwy ymarferol. 

 Creodd yr ysgolion lyfr lloffion o waith dilynol a arddangoswyd yng Ngŵyl Fwyd Y Drenewydd. 

 Gwyliodd 76 o oedolion y cynhyrchiad mewn dau leoliad. 

 Mae ffilm fer o’r perfformiad a delweddau yn gysylltiedig â John Roberts ar gael ar wefan y 

Cyngor Tref, sydd erbyn hyn yn cynnwys gwedudalen arbennig ar John Roberts. 

http://newtown.org.uk/app/webroot/heritage-trail/john-roberts/ Mae’r ffilm yn cynnwys adroddiad yn 

y Saesneg a’r Gymraeg. 

 Cafodd ysgolion eraill Y Drenewydd DVD o’r ffilm i’w defnyddio gyda disgyblion. 

 Gosododd y Cyngor Tref blac llwybr hanes i John Roberts yn Stryd y Frolic lle y bu’n byw. 

 Daeth mwy na 50 o bobl i’r seremoni, yn cynnwys plant ysgol lleol, tri aelod o deulu John 

Roberts, aelodau eraill o’r gymuned Romani a thri thelynor. 
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Cyngor Cymuned Pencraig 

HYFFORDDIANT GOFAL CYMORTH CYNTAF BRYS A DIFFIBRILIWR 
 
Mae Cyngor Cymuned Pencraig yn gwasanaethu pentrefi Walton, Evenjobb, Kinnerton a 
Phencraig ger y ffin rhwng Cymru a Lloegr ynghyd â nifer o gartrefi gwledig ac anghysbell. Gyda 
phoblogaeth o 741 (cyfrifiad 2011), mae’n ardal denau ei phoblogaeth. Mae 22.53% yn 65 neu 
drosodd ac mae gan 17.68% salwch cyfyngol hirdymor . 

 
Mae’r diffibriliwr cymunedol agosaf yn Llanandras, tuag 20 munud i 
ffwrdd ac mae’r prif ysbyty agosaf yn Henffordd, 40 munud i ffwrdd. 
Mae’r Feddygfa agosaf yng Ngheintun, 10-15 munud i ffwrdd. 
 
O ystyried yr uchod bu pryderon gan y gymuned ers tro byd am ofal 
meddygol brys ac fe deimlwyd y byddai hyfforddi pobl leol yn cynnig 
cymorth hollbwysig pe bai argyfwng meddygol yn digwydd yn y 
gymuned. Ym mis Tachwedd 2016 cyflwynodd y Cyngor gais am grant i 
Gronfa Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar gyfer prynu a gosod tri 
diffibriliwr cymunedol mewn cypyrddau ar bob un o’r neuaddau pentref 
– Walton, Kinnerton ac Evenjobb. Roedd y cais yn llwyddiannus a 
gosodwyd yr unedau yn y Gwanwyn 2017. Roedd y pris prynu yn 
cynnwys gofalu am yr unedau am gyfnod o saith mlynedd. Roedd 
hynny’n cynnwys archwilio’r batris a gosod rhai newydd, padiau newydd 

ac ati. 
 
Yna trefnodd y Cyngor sesiwn hyfforddi ar ddefnyddio diffibriliwr ym mis Mai 2017 gyda 
hyfforddwr o CARIAD, elusen y galon yn gweithio yng Nghymru. Daeth dros ddeugain o bobl 
ynghyd a chawsant gyfarwyddyd sylfaenol ar ddefnyddio diffibriliwr a rhoi gofal cychwynnol i 
glaf. Yn y digwyddiad hwn yr adborth a gafwyd oedd y byddai mwy o hyfforddiant cymorth cyntaf 
yn ddefnyddiol iawn ac y byddai’n galluogi’r gymuned i ymateb mewn sefyllfaoedd brys. 
 
Ym  mis Tachwedd 2017 trefnwyd sesiwn 
hyfforddiant ar cpr gan y Cyngor, a darparwyd 
yr hyfforddiant gan Ambiwlans Sant Ioan. 
Roedd y niferoedd yn gyfyngedig a daeth wyth 
person i sesiwn gyda’r nos yn Nhafarn yr 
Harp, Pencraig, a darparodd y landlordiaid y 
lleoliad a lluniaeth ysgafn yn rhad ac am ddim. 
Roedd pawb yn canmol y sesiwn, gan ddweud 
y byddai diddordeb ganddynt mewn mynd ar 
hyfforddiant manylach. 
 
Mae’r Cyngor yn mynd ati i drefnu rhagor o 
hyfforddiant ar ddefnyddio diffibriliwr ac mae 
sesiwn CPR ym mis Ionawr 2018 bron yn 

llawn yn barod. Mae grŵp Sefydliad y 

Merched lleol yn awyddus i drefnu sesiynau tebyg yn y dyfodol. 
 
Y bwriad yw symud at drefnu hyfforddiant cymorth cyntaf a chodi arian i brynu uned 
diffibriliwr a chwpwrdd arall ym mhentref Pencraig fydd yn cael ei osod yn y cyn flwch 
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Prosiectau Ymgysylltu Ieuenctid Arloesol 

Cyngor Tref Y Barri a Chyngor Tref Trefynwy 

Cyngor Tref Y Barri 
 
Sefydlwyd Gweithredu Ieuenctid Y Barri (BYA) ym mis Tachwedd 2014 ac aeth o nerth i nerth ers 

hynny. Rheolir y grŵp gan Gweithredu Ieuenctid y Fro a chaiff ei ariannu trwy’r Cyngor Tref ac 

mae’n rhan o’r Strwythur Democrataidd Ifanc yn yr un ffordd ag y mae’r Cyngor Tref. Nodau’r grŵp 

yw gwrando ar farn a syniadau pobl ifanc yn 
Y Barri a gofalu eu bod yn cael eu hystyried 
wrth wneud penderfyniadau. 
 
Enwebwyd dau gynghorydd tref i fynd i 
gyfarfodydd BYA a sicrhau bod ein cysylltiad 
yn parhau. 
 
Bob blwyddyn, mae BYA yn pennu eu tair brif 
flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn i ddod. 
Pleidleiswyd mater sbwriel yn un o’r tair yn 

2017.  Cynhaliodd y grŵp brosiect ymchwil 

cynhwysfawr er mwyn adnabod materion, 
meysydd problem a ffyrdd o wella’r mater. 

Bu’r grŵp yn gweithio â Dirprwy Brif Swyddog 

y Cyngor Tref gan fod gan y Cyngor ei 
brosiect ei hun yn gosod Biniau Llafar yn 
Ynys Y Barri er mwyn gwella sbwriel.  
 
O’r ymchwil a gynhaliwyd, roedd BYA yn gallu paratoi adroddiad llawn gwybodaeth o’u 
canfyddiadau. 
 
Cedwir cysylltiad parhaus â BYA trwy ddau gynrychiolydd y Cyngor a’r ffaith fod BYA yn eitem 
gyson ar agenda cyfarfodydd y Cyngor er mwyn rhoi’r cyfle i BYA roi diweddariad ar eu gwaith i’r 
Cyngor Tref. 
 
Bu BYA yn werthfawr iawn i’r Cyngor Tref trwy eu presenoldeb mewn digwyddiadau. Buont yn Ffair 
Sgowtiaid Y Barri, Parti ar y Sgwâr a Rhedfa Hwyl Sion Corn ac maent wedi gallu helpu’r Cyngor 
Tref i ymgysylltu â chynulleidfa iau. 

 
Bydd y Cyngor Tref yn parhau i weithio gyda BYA 
ar ei waith i’r dyfodol, gan gynnwys y Strategaeth 
Ymgysylltu Cymunedol Ddrafft fydd yn cael ei 

chyflwyno i’r grŵp gan y Swyddog Datblygu 

Cymunedol er mwyn mesur pa mor dda y mae’r 
strategaeth arfaethedig yn cwrdd ag anghenion 
pobl ifanc y gymuned ac i dderbyn unrhyw 

awgrymiadau y mae’r grŵp yn teimlo sy’n addas.  
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Cyngor Tref Trefynwy 
 

Dyma ddeunydd atgofion Mae Cyngor Tref Trefynwy mewn partneriaeth â Gwasanaeth 
Amgueddfeydd Cyngor Sir Mynwy yn darparu Caffi Dementia 
 
Cefndir: Erbyn 2021 bydd mwy na 3,000 o bobl yn byw yn Sir Fynwy a Chasnewydd wedi cael 
diagnosis o dementia (Cymdeithas Alzheimer).  Dangosodd asesiad llesiant diweddar Cyngor Sir 
Mynwy (Mawrth 2017) fod gan Sir Fynwy ‘boblogaeth sy’n heneiddio - erbyn 2039 bydd nifer y bobl 
dros 85 wedi cynyddu 186% a bydd pobl dan 18 wedi gostwng 14%’ . 
 
Er mwyn i Wasanaeth Amgueddfeydd Cyngor Sir Mynwy allu cynnig gwasanaethau perthnasol yn y 
dyfodol a chwrdd ag anghenion poblogaeth sy’n heneiddio ceisiodd Cyngor Tref Trefynwy mewn 

partneriaeth â Chyngor Sir Mynwy ddatblygu ei darpariaeth ar gyfer pobl hŷn, pobl yn byw â 

dementia a’u gofalwyr a pheilota gweithgareddau ar gyfer y gynulleidfa hon. 
 

Beth yw e?  Dros y deuddeg mis diwethaf mae Gwasanaeth Amgueddfeydd Cyngor Sir Mynwy wedi 

datblygu rhaglen lwyddiannus iawn o weithgarwch er mwyn cefnogi pobl yn byw â dementia a’u 

gofalwyr.  

Yn ogystal â’n Blychau Cof thematig poblogaidd buom yn peilota caffis cof yn Amgueddfa Trefynwy. 

Mae’r caffis misol hyn yn cynnig profiad ymdrochol i bobl yn byw â dementia a’u gofalwyr. Defnyddir 

sesiynau te prynhawn thematig, sesiynau hel atgofion, cerddoriaeth a ffasiwn yn symbyliadau ar 

gyfer annog cof a sgyrsio.  Mae’r caffis hefyd yn cynnig rhywfaint o ‘hoe’ i ofalwyr o’u cyfrifoldebau 

gofalu rheolaidd. Dylid nodi y cafodd y caffis hyn eu datblygu a’u darparu gyda naw person ifanc o 

Ysgol Gyfun Trefynwy fel rhan o Her Gymunedol y Fagloriaeth Gymreig.   

Bu’r bobl ifanc mewn sesiynau ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia a hyfforddiant hel atgofion, gan 

adnabod ac ymchwilio themâu ar gyfer pob un o’r caffis, paratoi bwydlenni addas ac adnabod 

gwrthrychau a gwisgoedd hel atgofion, yn ogystal â rhedeg y caffis ar y dydd. 

Roedd y sesiynau yn cynnig rhaglen rad a buddiol iawn er mwyn helpu mynd i’r afael ag unigrwydd, 

unigedd a dementia.  

Roedd yn amlwg ei fod wedi creu ymdeimlad o hunan-foddhad i’r sawl oedd yn bresennol a gall 

arwain at wella sgiliau ymdopi er mwyn lleddfu symptomau iselder a dementia. 

Siaradais ag un dyn a alwodd heibio ar hap. Roedd ganddo olwg isel ar y cyfraniad a wnaeth yn 

ystod ei oes. Fodd bynnag, wrth drafod yn ystod y sesiwn, darganfyddais y bu’n gweithio yn RAE 

Farnborough ac y bu’n rhan o rai o’r cyflawniadau mwyaf arwyddocaol o ran datblygiadau ym myd 

awyrennau. 

Diolch i’r cyfle a gafodd i fyfyrio ar ei rôl gadawodd yn teimlo’n llawer hapusach, yn fwy yn rhan o 

gymdeithas ac yn fwy hunan-hyderus. 

Roedd y bobl ifanc a hwylusodd y digwyddiadau yn arbennig. Buont yn gweithio’n galed i ddatblygu 

eu gwybodaeth a’u sgiliau rhyng-bersonol er mwyn iddynt allu 

cynnal gweithgarwch effeithiol. 

Mae’r rhaglen yn dempled eithriadol ar gyfer prosiectau rhwng 

cenedlaethau i’w dilyn ac fe’i defnyddir yn 

enghreifftiau o waith o’r fath i grwpiau Cyfeillion 

Dementia eraill ar hyd a lled gwledydd Prydain. Ian 

Thomas Cydlynydd Cyfeillion Dementia, 

Cymdeithas Alzheimer.   



 
Prosiectau Ymgysylltu Ieuenctid Arloesol Parhad 

Cyngor Tref Trefynwy Parhad 

Mae’r rhaglen yn dempled eithriadol ar gyfer prosiectau rhwng cenedlaethau i’w dilyn ac fe’i defnyddir 

yn enghreifftiau o waith o’r fath i grwpiau Cyfeillion Dementia eraill ar hyd a lled gwledydd Prydain. Ian 

Thomas Cydlynydd Cyfeillion Dementia, Cymdeithas Alzheimer.   

Er mwyn i’r Gwasanaeth Amgueddfeydd allu parhau â’r prosiect hwn a rhoi’r cyfle i fwy o bobl ifanc o 

Ysgol Gyfun Trefynwy ariannodd Cyngor Tref Trefynwy y cyfle. Darparodd Cyngor Tref Trefynwy swm 

o £8250 i: 

a)  weithio gydag a hyfforddi 20 person ifanc arall o Ysgol Gyfun Trefynwy i ddatblygu a threfnu caffis 
 cof 
b) trefnu caffis cof misol dros y ddwy flynedd nesaf. 
c) datblygu a mynd â’n caffis ‘i’r priffyrdd a’r caeau’ a’u sefydlu mewn lleoliadau cymunedol ledled 
 Trefynwy. 

Beth yw manteision y prosiect? 

 cefnogi a datblygu cymunedau cryfach 

 cynnig cyfleoedd i bobl ifanc a phobl hŷn yn ein cymuned 

 hyrwyddo gwell dealltwriaeth ar draws y cenedlaethau 

 cyfrannu at gyrhaeddiad addysgol a hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol 

 darparu gweithgareddau rheolaidd, ystyrlon i bobl yn byw â dementia a’u gofalwyr a’u hehangu o 
weithgarwch yn yr amgueddfa i waith allestyn yn y gymuned yn gyffredinol, gan alluogi mwy o bobl i fod 
yn rhan ohonynt 
 

Sut fydd y prosiect yn dod yn gynaliadwy? Bydd y prosiect yn datblygu cronfa o wirfoddolwyr ifanc 

wedi’u hyfforddi y gallwn alw arnynt i ddarparu gweithgarwch hel atgofion ac a fydd yn cael eu hyfforddi 

i hyfforddi pobl ifanc eraill  Rydym yn gobeithio cyflwyno cynllun rhoddion ymhob caffi er mwyn 

cyfrannu at gost lluniaeth. Rhagwelir y byddwn dros y 2 flynedd wedi adeiladu cronfa wrth gefn fydd yn 

caniatáu i’r prosiect barhau wedi i’r cyfnod ariannu cychwynnol ddod i ben. 
 

Cyfleoedd i ddangos cefnogaeth Gellir defnyddio logo Cyngor Tref Trefynwy ar yr holl ddeunyddiau 

argraffedig h.y. cardiau bwydlen misol a thaflenni yn hysbysebu’r caffi. Gellir defnyddio logo Cyngor 

Tref Trefynwy ar y teclynnau RemPod fydd yn cael eu defnyddio mewn lleoliadau cymunedol ar hyd a 

lled y dref ac yn yr amgueddfa er mwyn cyrraedd nifer fawr o bobl. 

Gwahoddwyd aelodau Cyngor Tref Trefynwy i lansiad y cynllun. 

Y gwahaniaeth a wnaeth yr arian hwn: 'Mae’r Caffi Cof yn Amgueddfa Nelson Trefynwy yn ased 

gwych i’r dref, mae’n lleoliad arbennig ac yn ddelfrydol ar gyfer pobl yn byw â dementia. Gweithiodd y 

bobl ifanc o Ysgol Gyfun Trefynwy yn galed iawn yn ymchwilio pob un o’r degawdau y buont yn 

canolbwyntio arnynt eleni, gan drefnu te prynhawn, gemau ac arddangosiadau hyfryd o gymaint o 

eitemau yn cynnwys dillad, teganau, teclynnau cegin a llyfrau, a llawer iawn mwy, yn berthnasol i’r 

degawdau hynny. Symbylodd gymaint o drafod gyda’r wraig 89 oed y bûm gyda hi 3 gwaith ac fe 

gafodd gymaint o hwyl. 

Roedd y myfyrwyr mor sylwgar ac yn dangos llawer o ddiddordeb ym mywydau’r bobl hŷn, gan 

gyflwyno gwrthrychau y gallent eu trafod, gofyn ble y buont yn byw a beth fuont yn ei wneud. Mae o 

fudd i’r gofalydd a’r person y maent yn gofalu amdanynt gan ei fod yn rhywbeth gwahanol 

ar bob lefel i’w prynhawn dydd Mawrth arferol. 

“I Edith, fy ngwraig 89 oed mae’n ddigwyddiad i edrych ymlaen ato, awr neu ddwy mewn 

amgylchiadau dymunol gyda phobl ifanc yn mwynhau te prynhawn gyda digonedd o 

sgyrsio a chwerthin ac mae’n rhaid fod hynny’n beth da” Karen – gofalydd person yn byw â 

dementia. 



Gwasanaeth Cyngor Lleol Blaengar gan gynnwys Datganoli Gwasanaethau 

Cyngor Tref Y Barri, Cyngor Tref Llanelli a Chyngor Cymuned Tregaron 

Cyngor Tref  Y Barri 

Cychwynnodd menter Siopa’n Lleol Cyngor Tref Y Barri ym mis Hydref 2016. Cytunodd y Cyngor ar 
gyllideb gychwynnol o £50,000 i: 

 hyrwyddo Siopa’n Lleol 

 cynnig cefnogaeth i fasnachwyr lleol trwy annog pobl leol ac ymwelwyr â’r Barri i brynu oddi wrth 
fasnachwyr annibynnol lleol 

 annog Siopa’n Lleol i helpu creu swyddi i bobl leol yn eu hardaloedd lleol. 
 

Mae’r prosiect yn un arloesol gan ei fod yn cynnwys masnachwyr yn bersonol yn y materion sy’n eu 
heffeithio nhw a’u busnesau. Mae masnachwyr yn gallu cwrdd â chynghorwyr ac awgrymu syniadau a 
phrosiectau, ac mae hyn yn ei dro yn eu hymrymuso i gynnwys eu hunain yn y gwaith o wneud 
newidiadau ac mae’n eu gwneud yn fwy hyderus. 
 

Bu un aelod o Siopa’n Lleol sy’n fasnachydd yn gyfrifol am drefnu dau ddigwyddiad mawr ac am osod 
Goleuadau Nadolig o fewn ei hardal siopa; mae pob un o’r tri yn brosiectau enfawr ynddynt eu hunain. 
Cafodd ei hymrymuso a llwyddodd i fanteisio ar wybodaeth swyddogion i sicrhau bod newidiadau yn 
digwydd, gan wybod fod ganddi gefnogaeth y grŵp a’r Cyngor. 
 

Mae cynllun tref Y Barri wedi golygu fod ardaloedd siopa yn tueddu bod yn wasgaredig, ac mae creu’r 
Grŵp Siopa’n Lleol wedi helpu pontio’r bwlch hwn a gwella cysylltiadau rhyngddynt. Mae aelodau hefyd 
wedi gallu siarad gydag ardaloedd siopa gwahanol a rhannu syniadau. Mae’r grŵp wedi annog ffurfio 
cymdeithas annibynnol Masnachwyr Heol Holton, sydd yn ei dro wedi golygu fod y masnachwyr yn 
gallu cyfarfod i drafod eu materion cyn mynychu cyfarfodydd Siopa’n Lleol; mae’r grŵp yn estyn yn 
ehangach ac mae’r sylwadau a dderbynnir yn fwy cynrychioliadol o’r ardaloedd siopa yn gyffredinol. 
 

Sefydlwyd Pwyllgor Ymgynghorol Siopa’n Lleol, ac mae’n cynnwys nifer o fasnachwyr. Hefyd, 
penododd y Cyngor Swyddog Datblygu Cymunedol newydd sy’n gallu neilltuo amser ac adnoddau 
penodedig i yrru’r prosiect a’r ymgyrch yn eu blaenau a chynyddu lefelau ymgysylltiad. 
 

Hyd yn hyn, mae llwyddiannau prosiect ‘Siopa’n Lleol’ wedi cynnwys: 
 

 Ymgysylltu gydag amrywiaeth eang o fasnachwyr annibynnol 

 Arwyddion ar gylchfannau yn Y Barri i annog pobl i ‘Siopa’n Lleol’ 

 Dau ddigwyddiad lansio mewn ardaloedd siopa gwahanol yn Y Barri  

 Ymgysylltu cymunedol - siarad â mwy na 200 o bobl mewn digwyddiadau Nadolig a haf i ofyn 
iddynt beth sy’n gwneud iddynt wario eu ceiniogau yn lleol 

 Goleuadau Nadolig yng Nghilgant y Parc 

 Ymatebodd 165 o bobl i arolwg Twitter / Facebook / ar-lein 

 Recordio cân #VeryBarryChristmas ac ymgyrch  

 (https://www.youtube.com/watch?v=OgR9ZWszyko&t=5s) 

 Ymgyrch farchnata a hysbysebu yn cynnwys: 

 a.  Bandiau garddwr 

 b.  Pod marchnata ar gyfer digwyddiadau 

 c.  Baneri  

 d.  Bagiau siopa cynaliadwy y gellir eu hail-ddefnyddio 

 e.  Mapiau er mwyn amlygu ardaloedd siopa 
I’r dyfodol, mae cynlluniau ar waith ar hyn o bryd i: 

 Weithio gydag Arriva Trains Wales i gael mwy o arwyddion mewn gorsafoedd trenau 
yn y dref 

 Prosiect Siopa’n Lleol yn ei Flodau er mwyn harddu ardaloedd siopa 

 Taleb siopa / cynllun gostyngiadau ar gyfer siopa lleol ar draws Y Barri 

 Mapiau Hyrwyddo 

 Prosiectau amgylcheddol weddus 



Gwasanaeth Cyngor Lleol Blaengar gan gynnwys Datganoli 

Gwasanaethau 

Cyngor Tref Llanelli  
 

Datblygodd rôl Datblygu Cymunedol Cyngor Tref Llanelli trwy ddatblygu rôl Swyddog Prosiect y Cyngor 
yn swydd oedd yn canoli’n fwy ar waith Datblygu Cymunedol yn 2014. Roedd hyn yn cyd-ddigwydd â’r 
cynllun mabwysiadwyr cynnar a roddodd y cyfle inni weithio gyda Peter Davies yn datblygu deddf 
llesiant cenedlaethau’r dyfodol. 
 

Sylweddolodd y Cyngor Tref yn gynnar iawn y byddai’r ddeddf ddatblygol yn trawsnewid y tirlun gwaith 
cymunedol ar gyfer cynghorau mwy yng Nghymru. 
 

Mae rôl Swyddog Datblygu Cymunedol y Cyngor yn cynnig hwyluso a chefnogaeth, gan bontio’r bwlch 
rhwng darparwyr gwasanaethau a’r gymuned yn Llanelli. Caiff cynllun gwaith blynyddol ei baratoi i’w 
gymeradwyo gan y Cyngor sy’n amlinellu’r blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae’r adroddiad 
yn seiliedig ar dystiolaeth ystadegol ac angen cymunedol sy’n cael ei amlygu trwy nifer o fentrau 
allestyn gwahanol. Caiff ei arwain gan yr hyn y mae’r gymuned yn ei ddweud wrth y Cyngor yn hytrach 
na chan yr hyn y gallem ni feddwl sydd ei angen arnynt. Mae’r Swyddog yn cyflwyno adroddiad misol i’r 
Cyngor. Mae gwaith y Swyddog Datblygu Cymunedol yn seiliedig ar y pum egwyddor ar ffyrdd o weithio 
a 7 nod llesiant. Mae’r Swyddog yn hwyluso Pwyllgor Llesiant y Cyngor sy’n rhoi mwy o lais a gwell 
dealltwriaeth i aelodau yn y cyfleoedd mae’r Ddeddf yn eu galluogi. Mae’r Swyddog hefyd yn hwyluso 

grŵp o Swyddogion Cymunedol yn y cynghorau hynny a chanddynt ddyletswyddau i’w cyflawni o dan y 

Ddeddf. 
 

Mae’r Swyddog yn cefnogi mudiadau fel Partneriaeth Gymunedol 
Llanelli, Siediau Dynion Llanelli, Henoed Crefftus, Gweithgor Adfywio 
Amgylcheddol a’r Rhwydwaith Cydraddoldebau, ac mae’n gweithio gyda 
mwy na 30 o fudiadau yn Llanelli. 
 

Mae’r Cyngor wedi cefnogi datblygu gweithgareddau yn ymwneud ag 
Unigrwydd, Diogelwch Cymunedol, Ymgysylltu Ieuenctid, Cancr ac 

Ymgysylltu â Phobl Hŷn. Mae gwaith y Cyngor Tref ar Dementia yn cael 

ei gydnabod yn enghreifftiol gan Gymdeithas Alzheimer, a’r dref yw’r 
Gymuned Dementia Weddus fwyaf yng Nghymru. 

Trwy waith y Swyddog llwyddwyd i gael gwerth mwy na £50,000 o arian 
grant.  Trwy waith y Cyngor Tref cyrhaeddodd cais grant Llwybrau Mwy 
Diogel mewn Cymunedau gam ariannu terfynol, a derbyniodd £300,000 
ar gyfer gwneud gwelliannau diogelwch priffyrdd ac ysgolion. 
Chwaraeodd y Swyddog Datblygu Cymunedol ran ganolog yn y gwaith o 
baratoi’r cais ac mewn ymarferiadau Ymgysylltu Cymunedol mewn 5 
ysgol Gynradd, 1 Uwchradd ac 1 Coleg. 
 

Mae 
gweithgareddau’r Cyngor yn cael eu gweld yn 
rhai enghreifftiol yng Nghymru gan y WCVA a 

swyddfeydd y Comisiynwyr Pobl Hŷn a 

Chenedlaethau’r Dyfodol. Gofynnwyd i’r 
Swyddog annerch fforymau cenedlaethol Un 
Llais Cymru i sôn am ein gwaith, a 
chafodd ein gwaith sylw ar deledu 
cenedlaethol. Rydym wedi cynnull 
Rhwydwaith Datblygu Cymunedol 
Sir Gaerfyrddin er mwyn symud yr 
agenda hwn yn ei flaen ar draws y 
sir. 



Cyngor Cymuned Tregaron parhad 

“Dyw’r dref ddim yn edrych ar ei gorau”, “Mae llawer o faw cŵn ar y strydoedd”, “Mae biniau sbwriel yn 

llawn”, ……….dyma rai yn unig o’r sylwadau oedd yn cael eu hanelu at gynghorwyr tref yn ein tref 

farchnad hanesyddol hardd. 

Dyma benderfynu felly gwneud rhywbeth amdano, a doedd gofyn i’r Cyngor Sir am lanhaydd stryd ddim 

yn ddewis, gan fod Cyngor Sir Ceredigion wedi gwneud toriadau gwariant cyfalaf o £38 milliwn a’u bod 

efallai’n edrych ar £12 miliwn arall, ac felly byddai cais iddyn nhw wedi bod yn wastraff o amser 

gwerthfawr y Clerc. Wedi peth trafod penderfynwyd gofyn i aelod o dîm Gwasanaethau Technegol y 

Cyngor Sir ddod i siarad â ni, ac i weld a oedd unrhyw bosibilrwydd y gallem gyflogi glanhaydd strydoedd 

rhan amser, ac felly fe aned prosiect “Caru Tregaron”.                   

Ar ôl cyflogi casglwr sbwriel gyda’r Cyngor Sir, 

cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg canlynol. 

“Yn ddiweddar, cyflogodd y Cyngor Tref berson i 

wneud gwaith glanhau strydoedd a gwaith arall sy’n 

cefnogi ac ategu at y gwaith a wneir gan y Cyngor 

Sir . Mae’r Cyngor Sir yn darparu peth offer, nwyddau 

traul a hyfforddiant, ac mae hefyd yn gwneud 

trefniadau ar gyfer casglu a gwaredu deunyddiau 

gwastraff a gesglir, fel rhan o’r prosiect peilot hwn. 

Dywedodd y Cynghorydd David Bennett,, Cadeirydd Cyngor y Dref, “Rydym yn falch iawn o fod yn 

gweithio gyda’r Cyngor Sir ar brosiect Caru Tregaron gan ei fod yn dangos y gall gweithio mewn 

partneriaeth ystyrlon gyflawni cymaint mwy nac y byddem yn unigol. 

Dywedodd Cynghorydd Sir Ceredigion dros Dregaron, y Cynghorydd Catherine Hughes: “Mae gan bobl 

Tregaron falchder arbennig a theilwng yn eu tref. Y gobaith yw y bydd y prosiect hwn ac annog mwy o 

bobl i gymryd rhan yn rhoi mwy fyth o hwb i annog ffyrdd cadarnhaol o ymddwyn, o ran delio â gwastraff 

mewn ffordd gyfrifol a chadw’r dref i edrych ar ei gorau”. 

Mae prosiect Caru Tregaron yn cael ei ddatblygu yn rhan o brosiect ehangach Caru Ceredigion. Mae 

Caru Ceredigion yn annog cymunedau lleol i chwarae rhan gadarnhaol a rhagweithiol yn y materion a’r 

pryderon sy’n bwysig iddyn nhw.   

Meddai’r Cynghorydd Ray Quant, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Wasanaethau Technegol: 

“Rydym yn ffodus iawn yng Ngheredigion fod y rhan fwyaf o bobl sy’n byw yn y Sir ac yn ymweld â hi yn 

gwerthfawrogi a pharchu’r amgylchedd lleol. O’r herwydd, mae nifer y troseddau amgylcheddol fel 

sbwriela a thipio anghyfreithlon yn gymharol isel. 

“Fodd bynnag, nid ydym yn llaesu dwylo, ac er mwyn cynnal a datblygu’r prosiect hwn, mae’r Cyngor Sir 

yn awyddus iawn i weithio gyda phartneriaid a datblygu perthnasoedd sydd o fudd i’r naill a’r llall, megis 

yr un rydym yn gweithio arno yn Nhregaron gyda’r Cyngor Tref.” 

Dywedodd Cynghorydd Sir Ceredigion dros Dregaron, y Cynghorydd Catherine Hughes: 

“Mae gan bobl Tregaron falchder arbennig a theilwng yn eu tref. Y gobaith yw y bydd y 

prosiect hwn ac annog mwy o bobl i gymryd rhan yn rhoi mwy fyth o hwb i annog ffyrdd 

cadarnhaol o ymddwyn, o ran delio â gwastraff mewn ffordd gyfrifol a chadw’r dref i edrych 

ar ei gorau”.                

Gwasanaeth Cyngor Lleol Blaengar gan gynnwys Datganoli 



Gwobrau Arfer Arloesol Un Llais Cymru 2018 

Beirniaid 

Hoffai Un Llais Cymru ddweud gair arbennig o ddiolch i’r Panel canlynol o feirniaid 
annibynnol a roddodd eu hamser i ystyried a beirniadu’r ceisiadau a dderbyniwyd:- 
 

Clover Rodrigues ( WLGA & Arfer Gorau Cymru  www.goodpractice.wales/) 

Julie Osmond (Cadw www.cadw.gov.wales) 

Andy Wallsgrove (Comisiynydd Plant Cymru www.childcomwales.org.uk) 

Noreen Blanluet (Cyd-gynhyrchiad Rhwydwaith yng Nghymru www.copronet.wales/ 

Heledd Morgan (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru 
www.futuregenerations.wales) 

Sarah Ball (Participation Cymru/WCVA www.wcva.org.uk/what-we-do/participation-
cymru) 

Neville Rookes (WLGA www.wlga.gov.uk) 

Gwobr Beirniad 
Adroddiad Blynyddol Gorau Clover  Rodrigues - WLGA 

Prosiect Amgylcheddol Gorau Neville Rookes - WLGA 

Gwefan Orau Sarah Ball - Participation Cymru/
WCVA 

Menter Ymgysylltu Cymune-
dol Orau 

Heledd Morgan – Swyddfa 
Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol i Gymru  

Menter Dwristiaeth Orau Julie Osmond - CADW 

Menter Gynaliadwyedd Orau Heledd Morgan – Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru 

Ymgysylltu Ieuenctid Gorau Andy Wallsgrove - Comisiynydd 
Plant Cymru 

Menter Dreftadaeth Orau Julie Osmond - CADW 

Prosiect Datganoli 
Gwasanaethau neu Asedau 
Gorau 

Clover Rodrigues — WLGA 

Gwasanaeth Cyngor Lleol y 
Flwyddyn 

Clover Rodrigues — WLGA 

http://www.goodpractice.wales/
http://www.cadw.gov.wales
http://www.childcomwales.org.uk
http://www.copronet.wales/
http://www.futuregenerations.wales
http://www.wcva.org.uk/what-we-do/participation-cymru
http://www.wcva.org.uk/what-we-do/participation-cymru
http://www.wlga.gov.uk


Gwobr Adroddiad Blynyddol Gorau 

 

Enillydd:   Cyngor Tref Y Barri 

Cymeradwy Iawn 

Cyngor Tref Blaenafon 

 

Cymeradwy 

Cyngor Tref Borth 

Cyngor Tref Caldicot 

Cyngor Tref Caerfyrddin 

Cyngor Tref Rhisga 

 



Cymeradwy Iawn  

Cyngor Tref Trefynwy 

 

Cymeradwywyd  

Cyngor Tref  Y Borth 

Cyngor Tref Pontardawe                   

Gwobr Prosiect Amgylcheddol Gorau 

 

Noddwyd gan:  Blachere Illumination UK Ltd 

Enillydd: Cyngor Tref Caerfyrddin 





Gwobr Gwefan Orau 

 

Noddwyd gan: Vision ICT 

Enillydd Cyngor Cymuned Maesyfed 

Cynnig Cymeradwy Iawn: 

Cyngor Cymuned Cwmbrân 

Cynigion Cymeradwy : 

Cyngor Tref Caldicot 

Cyngor Tref Tredegyr 





Gwobr Menter Ymgysylltu Cymunedol Orau 

 

Enillydd: Cyngor Tref Llanelli 

Cymeradwy Iawn 

Cyngor Tref Caerfyrddin 

Cyngor Cymuned Cwmbrân 

Cyngor Cymuned Llanwenog 

Cyngor Cymuned Llandochau 

 

Cymeradwywyd 

Cyngor Tref Gorseinon 

 Cyngor Cymuned Higher Kinnerton 

Cyngor Tref Y Drenewydd & Llanwchaearn  

Cyngor Tref Pontardawe 



Cymeradwy Iawn 

Cyngor Tref Trefynwy 

Cyngor Cymuned Maesyfed 

 Cymeradwywyd 

Cyngor Tref Y Barri 

Gwobr Menter Dwristiaeth Orau 

 

Enillydd: Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn 



Gwobr Menter Gynaliadwyedd Orau  

 

Noddwyd gan: Canolfan Gydweithredol Cymru 

Enillydd: Cyngor Tref Caerfyrddin 

Cynnig Cymeradwy Iawn: 

Cyngor Cymuned Pencraig 





Gwobr Menter Ymgysylltu Ieuenctid Orau 

 

Enillydd: Cyngor Tref Trefynwy 

Cynnig Cymeradwy Iawn: 

Cyngor Tref Y Barri 

Cynigion Cymeradwy : 

Cyngor Tref Gorseinon 

Cyngor Tref Llanelli 



Gwobr Menter Dreftadaeth Orau  

Noddwyd gan: David Ogilvie Ltd 

 

Enillydd: Cyngor Tref Caerfyrddin 

Cymeradwy Iawn 

Cyngor Tref Y Drenewydd & Llanwchaearn 

Cymeradwywyd 

Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn 





Gwobr Prosiect Datganoli Gwasanaeth neu Ased Gorau 

 

Noddwyd gan: Cymdeithas Genedlaethol Seiri Meini Coffa 

Enillydd: Cyngor Tref Tregaron 

Cymeradwy Iawn  

Cyngor Tref Pencoed  





Gwobr Gwasanaeth Cyngor Lleol Gorau y Flwyddyn 

Noddwyd gan: Came & Company 

Cyd Enillwyr 

Cyngor Tref Y Barri a Chyngor Tref Llanelli 

 

Cymeradwywyd  

Cyngor Tref Caerfyrddin 

Cyngor Cymuned Trefeglwys 





Dyma fanylion cyswllt y cynghorau a fu mor garedig â chyflwyno cynnig/cynigion. 

Cysylltwyd â phob cyngor ac maent wedi rhoi caniatâd ichi gysylltu â nhw os hoffech 

gael unrhyw wybodaeth ychwanegol ganddynt.   

Rydym yn ddiolchgar iawn i bob un o’r cynghorau hyn a gymerodd yr amser yn ystod 

prysurdeb eu gwaith beunyddiol i rannu’r gwaith anhygoel maen nhw’n ei wneud ar ran 

eu cymunedau. 

 

Mawr obeithiwn y byddant trwy rannu’r prosiectau hyn gyda chi yn eich ysbrydoli i roi 

gwybod inni am y gwaith rydych chi’n ei wneud yn eich ardaloedd ac rydym yn eich 

annog i gyflwyno eich cynigion eich hun ar gyfer Cynllun Gwobrau Cenedlaethol y 

flwyddyn nesaf.   

Cyngor Tref Y Barri Emily Forbes, Clerc 01446 704920 emilyforbes@barrytowncouncil.gov.uk 

Cyngor Tref Blaenafon  Kevin Warren, Clerc 01495 790643 blaenavontc@btconnect.com 

Cyngor Cymuned Y Borth Margaret Walker, Clerc 01970 871932 mirellaborth@googlemail.com 

Cyngor Tref Caldicot Gail McIntyre, Clerc 01291 420441 towncouncil@caldicottc.org.uk 

Cyngor Tref Caerfyrddin  Alun Harries, Clerc 01267 235199 alun@carmarthentowncouncil.gov.uk 

Cyngor Cymuned Cwmbrân David Collins, Clerc 01633 624152 david@cwmbran.gov.uk 

Cyngor Tref Gorseinon John Millard, Clerc 01792 895690 Clerc@gorseinontowncouncil.gov.uk 

Cyngor Cymuned Higher Kinnerton  Gareth Evans 01244 660192 evans.gareth19@gmail.com 

Cyngor Cymuned Llandochau Paul Roy Egan, Clerc 01446 409294 p.egan67@ntlworld.com 

Cyngor Tref Llanelli Delyth Jones 01554 774352 enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk 

Cyngor Cymuned Llanwenog  Gwennan Jenkins, Clerc 07852 264336 gwens1985@hotmail.com 

Cyngor Tref Trefynwy Caroline Tremeer, Clerc 01600 715662 townClerc@monmouth.gov.uk 

Cyngor Cymuned Maesyfed Tracey Price, Clerc 01547 528575 newradnorcc@outlook.com 
Cyngor Tref Y Drenewydd & 

Llanllwchaearn  Edward J Humphreys, Clerc 01686 625544  townClerc@newtown.org.uk 

Cyngor Cymuned Pencraig Tracey Price, Clerc 01547 528575 oldradnor.Clerc@gmail.com 

Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn  Alan Howells 01554 834346 a.howells@pembreyburryport-tc.gov.uk 

Cyngor Tref Pencoed  Geraint Thomas, Clerc 01656 869031 pencoedtownClerc@btconnect.com 

Cyngor Tref Pontardawe Deborah Phillips, Clerc 01792 863422 pontardawetc@aol.co.uk 

Cyngor Tref Tredegyr  Clare Price, Clerc 01495 722352 tredegartc@btconnect.com 

Cyngor Cymuned Trefeglwys Sophie Palmer, Clerc 01686 430578 trefeglwyscc@hotmail.co.uk 

Cyngor Tref Tregaron  Heulwen Bulman, Clerc 01974 298367 heulwenbulman@freeuk.com 

mailto:emilyforbes@barrytowncouncil.gov.uk
mailto:siwan.glyn@gmail.com
mailto:david@cwmbran.gov.uk
mailto:clerk@gorseinontowncouncil.gov.uk
mailto:evans.gareth19@gmail.com
mailto:betwscommunitycouncil@hotmail.co.uk
mailto:ccbetwsgarmon@btinternet.com
mailto:oldradnor.clerk@gmail.com
mailto:a.howells@pembreyburryport-tc.gov.uk
mailto:blaenavontc@btconnect.com


MWY AM UN LLAIS CYMRU 

 

Un Llais Cymru yw’r corff cynrychioliadol cenedlaethol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref trwy 

Gymru. Gweledigaeth Un Llais Cymru yw: 

“Gweithio gyda chynghorau lleol yng Nghymru i liwio lleoedd y mae 

cymunedau eisiau byw ynddynt” 

Mae Un Llais Cymru yn anelu at gefnogi Cynghorau Cymuned a Thref i wireddu’r weledigaeth hon a 
mabwysiadodd y Datganiad Cenhadaeth canlynol i lywio ei waith: 
 

“Cynrychioli buddiannau Cynghorau Cymuned a Thref; codi ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o’r haen gyntaf hon o lywodraeth a chydweithio gyda’n 
partneriaid i sicrhau bod y sector yn cyfrannu’n llawn i’r nod o ddatblygu 
cymunedau deinamig a chynaliadwy yng Nghymru.” 

 

 

Hoffai Un Llais Cymru ddiolch i bawb a ddaeth i’r  Gynhadledd 

a gair arbennig o ddiolch i bob un ohonoch a gyflwynodd 

gynnig ar gyfer Gwobrau Arfer Arloesol 2018 

 

Un Llais Cymru  

24c Stryd y Coleg 

Rhydaman 

SA18 3AF 

01269 595 400 

gweinydd@unllaiscymru.org.uk 

www.unllaiscymru.org.uk 

mailto:gweinydd@unllaiscymru.org.uk
http://www.unllaiscymru.org.uk

