Adroddiad Cynhadledd
Cynhadledd Cynghorau Lleol Mwy a Seremoni Gwobrau Arfer
Arloesol
Maes y Sioe Amaethyddol Frenhinol, Llanfair ym Muallt 5ed
Gorffennaf 2017
Ebost: gweinydd@unllaiscymru.org.uk
Ffôn: 01269 595400
Gwefan: www.unllaiscymru.org.uk
@onevoicewales.org.uk

Mae Un Llais Cymru yn cael ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru fel y corff cynrychioliadol
cenedlaethol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru, ac mae’n darparu ystod
eang o wasanaethau ar gyfer ein 583 aelod gyngor yn cynrychioli tua 6000 o gynghorwyr.
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r 5ed Gynhadledd Cynghorau Lleol Mwy a oedd eleni am y tro
cyntaf yn ymgorffori’r Seremoni Gwobrau Arfer Arloesol
Prif Siaradwyr


Jen Heal, Comisiwn Dylunio Cymru - Arfer Da mewn Cynllunio Cymunedol/Lle



Richard Baker, Llywodraeth Cymru – Datganoli Gwasanaethau a Throsglwyddo
Asedau
Cefnogaeth i Gynghorau Cymuned a Thref

Sesiynau Arfer Arloesol (AM)


Dynesiadau Bio Amrywiaeth - Cyngor Tref Yr Wyddgrug



Darparu Cymunedol Beth Rydym Wedi’i Ddysgu Hyd yn Hyn - Cyngor Tref Y
Drenewydd & Llanllwchaearn



Ennill Gwobr Baner Werdd ar gyfer Mynwent Tref - Cyngor Tref Y Barri



Dylunio eich Adroddiad Blynyddol - Cyngor Cymuned Cwmbrân

Seremoni Gwobrau Arfer Arloesol
Mae Categorïau’r Gwobrau yn cynnwys:Menter Cynaliadwyedd Gorau
Menter Ymgysylltu Cymunedol Orau
Prosiect Amgylcheddol Gorau
Menter Dwristiaeth Orau
Gwefan Orau
Menter Ymgysylltu Ieuenctid Orau
Adroddiad Blynyddol Gorau
Gwasanaeth Cyngor Lleol y Flwyddyn
Gwobr Arbennig ar gyfer Treftadaeth
Gweithdai (PM)


Adolygiad o Archwiliadau 2015/16 a Newidiadau i’r Drefn Archwilio ar gyfer Cynghorau
Cymuned a Thref - Deryck Evans, Swyddfa Archwilio Cymru



Rhannu Arfer Arloesol - Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr Un Llais Cymru



Cael y Gorau o Wefan eich Cyngor a Defnydd Effeithiol o Gyfryngau
Cymdeithasol - Nigel Hillier a Dan Hillier, Vision ICT

Arfer Da mewn Cynllunio Cymunedol/Lle
“Ffurfio fy Nhref neu Gymuned”
Cyflwyniad gan Jen Heal, Comisiwn Dylunio Cymru

Siaradodd Jen am becyn cymorth ar-lein ‘Ffurfio Fy Nhref’ i ysbrydoli ac
arfogi pobl i chwarae rhan yn ffurfio lleoedd sy’n bwysig iddynt:Paratowyd y Pecyn Cymorth ar gyfer:

Unigolion neu grwpiau sydd eisiau gwella eu hamgylchedd lleol



Grwpiau busnes lleol sy’n ceisio dylanwadu ar strategaeth ar gyfer
canol eu tref



Cynghorau cymuned a thref neu awdurdodau lleol sy’n paratoi cynllun
lleol neu’n ymateb i gais cynllunio



Datblygwyr



Dylunwyr
Mae’r manylion llawn i’w gweld yn www.shapemytown.org.uk

Mae’r cyflwyniad llawn ar gael ar wefan Un Llais Cymru
www.unllaiscymru.org.uk o dan Cynadleddau

Cefnogaeth ar gyfer Datganoli Gwasanaethau a Throsglwyddo
Asedau ar gyfer
Cynghorau Cymuned a Thref
Cyflwyniad gan Richard Baker, Llywodraeth Cymru
Roedd cyflwyniad Richard yn edrych ar waith y Gweithgor Asedau Cenedlaethol (NAWG)
sef grŵp yn cael ei arwain gan ffrwd waith oedd yn edrych ar wneud gwell defnydd o
asedau cyhoeddus.
Nod NAWG:
Galluogi a dylanwadu ar fudiadau i fabwysiadu dull cydweithredol o reoli asedau
Rhannu arfer gorau o ran canllawiau ac astudiaethau enghreifftiol;
Rhoi teclynnau ar waith i gefnogi ac annog y broses o wireddu arbedion a manteision y
gellir eu sicrhau trwy reolaeth stad ragweithiol, strategol;
Darparu cefnogaeth o ansawdd uchel ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus.
Siaradodd Richard hefyd am:Drosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) - mecanwaith sy’n galluogi Grwpiau
Cymunedol lleol i sicrhau buddiant yn y defnydd o eiddo (adeiladau neu dir) sy’n eiddo i
Awdurdod Lleol trwy berchnogaeth, les neu drwydded i’w galluogi i ddarparu
gwasanaethau lleol.
Mae Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol yn gyfle i gymuned :

ymrymuso ei hun, creu cyfleoedd a swyddi.



arbed cyfleusterau neu wasanaethau allai fel arall gau a chael eu colli i’r
gymuned.



dyfu ac ehangu gwasanaethau oedd cyn hynny’n gyfyngedig neu’n rhai nad
oeddent yn flaenoriaeth i gyrff cyhoeddus.

Ond
Rhaid i Drosglwyddiadau Cymunedol gael eu hystyried yn ofalus iawn gan Grwpiau
Cymunedol neu fentrau cymdeithasol ac mae’n rhaid iddynt fod yn 100% sicr y deuMae’r cyflwyniad llawn ar gael ar wefan Un Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk o dan
Cynadleddau
Ebost: richard.baker@wales.gsi.gov.uk
Ffôn: 03000 257103
Gwefan: AssetsCymru@wales.gsi.gov.uk
Dolenni i Assets Cymru:
http://gov.wales/topics/improvingservices/assets-cymru/?lang=en
http://gov.wales/topics/improvingservices/assets-cymru/?skip=1&lang=cy

Dynesiadau Bio Amrywiaeth
Cyflwyniad gan Gyngor Tref Yr Wyddgrug

Siaradodd y Cynghorydd Andrea Mearns a Samantha Roberts, Clerc y Dref am “RIMYN
GWYRDD YR WYDDGRUG”
Y Cysyniad y tu ôl i’r prosiect oedd:“Creu ‘rhimyn gwyrdd’ i gerddwyr o gwmpas Yr Wyddgrug, sy’n hygyrch i ymwelwyr a phobl
leol, wedi’i addurno â blodau gwyllt, gyda’r bwriad o greu cyrchfan ddeniadol i ymwelwyr a
chynefin addas i beillwyr”
Esboniodd y Cynghorydd Mearns fod “Rhimyn Gwyrdd Yr Wyddgrug” wedi cael ei gynnwys yn
adran yr Amgylchedd, Llecynnau Agored a chysylltiadau Cynllun Tref Yr Wyddgrug 2017-2023
ac yna rhoesant drosolwg o’r broses sy’n gweithio i Gyngor Tref Yr Wyddgrug wrth weithio ar
brosiect:

Achrediad Cittaslow Yr Wyddgrug



Gwaith Partneriaeth



Rhwydweithiau/Cyfathrebu



Blaenoriaethau Cyflenwol



Gydag Arian neu Hebddo



Y Storïau Mae’n Ei Ddweud Amdanom Ni’n Hunain

Mae’r cyflwyniad llawn ar gael ar wefan Un Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk
o dan Cynadleddau
Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Samantha Roberts, Clerc y Dref,
Cyngor Tref Yr Wyddgrug
Ffôn: 01352 758532
Ebost: townclerk@moldtowncouncil.org.uk
Gwefan: www.moldtowncouncil.org.uk

Darparu Cymunedol Beth Maen Nhw Wedi’i Ddysgu Hyd yn Hyn
Cyflwyniad gan Gyngor Tref Y Drenewydd & Llanllwchaearn
Dechreuodd y Cynghorydd Sue Newham, Maer y Dref trwy gamu’n ôl 5 mlynedd er mwyn
creu’r cyd-destun:
· Yn 2012, cychwynnodd Cyngor Tref Y Drenewydd broses ail-strwythuro.
· Cyflogi mwy o staff
· Diweddaru polisïau a gweithdrefnau’r Cyngor
· Ymwneud yn fwy rhagweithiol â Chyngor Sir Powys, cynghorau cyfagos a mudiadau
cymunedol lleol.
Dywedodd y Cynghorydd Newham y bu newid yn anodd, ond yn ystod 2015 a 2016 dechreuodd
cynghorwyr weld manteision y newidiadau. Er mwyn bod yn llwyddiannus wrth ysgwyddo
cyfrifoldebau, asedau neu wasanaethau newydd, mae angen sylfaen gref ar gyngor ac
argymhellodd y Cynghorydd Newham y dylai cynghorau gynnal archwiliad iechyd i asesu a yw
mewn sefyllfa ddigon cryf i gymryd cyfrifoldeb am wasanaethau ac asedau newydd.
Tai Bach Cyhoeddus - Soniodd y Cynghorydd Newham am brofiad y Cyngor Tref o gymryd
cyfrifoldeb am ddau dŷ bach cyhoeddus, gan gynnwys yr anawsterau a gafodd.
Tir Glas & Pharciau - Roedd y Cyngor Tref wedi cyflwyno mynegiant o ddiddordeb i Gyngor Sir
Powys am 47 hectar o dir glas a pharciau, caffi cyfagos ac adeilad yr arferid ei ddefnyddio’n
orsaf radio ac mae’r trafodaethau’n parhau gyda’r awdurdod lleol. I’r perwyl hwnnw mae’r Cyngor Tref yn gweithio gyda grŵp o fudiadau cymunedol sy’n defnyddio’r tir ar gais i Gronfa
Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol Y Loteri Fawr. Ar ddechrau 2017, derbyniodd y consortiwm
o fudiadau cymunedol swm o £47,500 i ddatblygu’r cais am ddyfodol cynaliadwy i dir glas Y
Drenewydd, proses sydd ar waith ar hyn o bryd. Mae’r Cyngor Tref wedi ychwanegu £30,250 at
y gronfa cyfnod datblygu honno. Rhaid cwblhau’r cais manwl erbyn mis Medi 2017.
Canolfan Ddydd - yn 2015 dywedodd Cyngor Sir Powys ei fod yn mynd i gau’r ganolfan ddydd,
ond dangosodd grŵp gwirfoddol ddiddordeb, ond wedi i drafodaethau faglu ac yna methu
cynhaliodd Cyngor Sir Powys gyfarfod cyhoeddus lle y clywyd anniddigrwydd amlwg a llafar am
y bwriad i gau’r ganolfan.
Penderfynodd y Cyngor Tref gyfrannu £50,000 at wasanaeth y ganolfan ddydd yn 2017-18, er
mwyn ei chadw ar agor ac mae Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Y Drenewydd yn trafod modelau darparu eraill. Y gobaith yw y bydd y gwasanaeth yn parhau i rai, ac y bydd adeilad y ganolfan ddydd yn cael ei drosglwyddo trwy drefniant rhydd-ddaliad i Gyngor Tref Y Drenewydd .
Yna amlinellodd y Cynghorydd Newham y gwersi a ddysgodd y Cyngor o brofiad y Cyngor Tref o
drosglwyddo asedau.
Mae’r cyflwyniad llawn ar gael ar wefan Un Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk o dan
Cynadleddau
Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch ag: Ed Humphries, Clerc y Dref
Ffôn: 01686 625544
Ebost: townclerk@newtown.org.uk
Gwefan: www.newtown.org.uk

Ennill Gwobr Baner Las ar gyfer Mynwent Tref
Cyflwyniad gan Gyngor Tref Y Barri

Siaradodd cynrychiolwyr o Gyngor Tref Y Barri am:


Wneuthuriad Cyngor Tref Y Barri



Ei Fynwent ym Merthyr Dyfan, Y Barri



Y Cynllun Baner Las



Sut enillodd y Cyngor Statws Baner Las ar gyfer y Fynwent



Awgrymiadau’n seiliedig ar brofiad



Myfyrio ar & Adolygu’r Asesiad Baner Las



Sut mae Statws Baner Las yn cysylltu â Strategaeth a Chynllun Corfforaethol y Cyngor

Mae’r cyflwyniad llawn ar gael ar wefan Un Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk o dan
Cynadleddau
Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch ag: Emily Forbes, Clerc Cyngor Tref Y Barri
Ffôn: 01446 738663
Ebost: info@barrytowncouncil.gov.uk
Gwefan: www.barrytowncouncil.gov.uk

Dylunio Eich Adroddiad Blynyddol
Cyflwyniad gan Gyngor Cymuned Cwmbrân

Yn y sesiwn hon esboniodd Clerc Cyngor Cymuned Cwmbrân, David Collins
sut roedd y Cyngor wedi datblygu ei Adroddiad Blynyddol.
Cyfeiriodd David at broses o Genesis i’r Datguddiad ac ymgais gyntaf y Cyngor i
gynhyrchu Adroddiad Blynyddol yn 2015.
Yna, yn 2016 datblygwyd Adroddiad Blynyddol yn seiliedig ar nodau.
Dywedodd David ei bod yn ddogfen fyw oedd yn bwydo proses pennu cyllideb y
Cyngor.
Esboniodd David sut fyddai’r Adroddiad yn helpu’r Cyngor i fynd i’r afael â Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (WFGA) trwy alluogi’r Cyngor i:

Ystyried sut y bydd yn integreiddio nodau’r WFGA yn ei flaen gynllunio

 Sut

y bydd yn ymgysylltu â’i gymuned

 Sut

y bydd y Cyngor yn cytuno’r camau mae’n eu cymryd

 Sut

y bydd yn monitro cynnydd

 Sut

y bydd yn adrodd ar y cynnydd a wna

Mae’r cyflwyniad llawn ar gael ar wefan Un Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk
o dan Cynadleddau
Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â: David Collins, Clerc Cyngor Cymuned
Cwmbrân
Ffôn: 01633 624152
Ebost : david@cwmbran.gov.uk
Gwefan: www.cwmbran.gov.uk

Cael y Gorau o Wefan eich Cyngor a Defnydd Effeithiol o Gyfryngau
Cymdeithasol
Cyflwyniad gan Vision ICT

Canolbwyntiodd cyflwyniad Nigel a Dan ar 3 chwestiwn:1.

A yw eich sefydliad yn ymatebol? A yw eich gwefan yn ymatebol?

2.

Ydych chi’n gwybod a yw eich gwefan yn gweithio ichi?

3.

A yw cyfryngau cymdeithasol yn addas i’ch sefydliad chi?

Mae’r cyflwyniad llawn ar gael ar wefan Un Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk o dan
Cynadleddau

Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â Nigel Hillier/Dan Hillier
Ffôn: 01392 669497
Gwefan: http://VisionICT.com

Adolygiad o Archwiliadau 2015/16 a Newidiadau i’r Drefn Archwilio
Cyflwynwyd gan Deryck Evans, Swyddfa Archwilio Cymru

Rhoddodd cyflwyniad Deryck Evans sylw i :

Archwiliad 2015/16



Yr Archwiliad Allanol



Rôl Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilwyr Allanol



Y Datganiad Blynyddol



Canlyniadau’r Archwiliad



Y Ffeithiau Allweddol



Beth Mae Archwilwyr Eisiau Ei Wybod



Themâu Llywodraethiant ar gyfer 2015/16 a 2016/17 ac ymlaen



Pennu a Monitro’r Gyllideb



Archwiliad Mewnol



Camgymeriadau Cyffredin

Beth mae Canlyniad Archwiliad 2015/16 yn ei Ddweud Wrth Swyddfa Archwilio Cymru


Mae angen i gynghorau ddeall eu cyfrifoldebau cyfreithiol i ofalu am arian cyhoeddus



Rhaid gwneud trefniadau priodol ac effeithiol ar gyfer rheoli arian



Rhaid i aelodau gyflawni gwaith craffu effeithiol ar faterion ariannol eu cyngor a bodloni eu
hunain fod ganddynt system archwilio mewnol effeithiol



Rhaid bod gan aelodau ddealltwriaeth glir o rôl yr archwilydd allanol ac o sut allant weithio
gyda’r archwilydd

Sut All Cynghorau Baratoi Ar Gyfer Archwiliad
Y Trefniadau Cefnogi Sydd Ar Gael i Gynorthwyo Cynghorau
Ffynonellau Gwybodaeth/Cyhoeddiadau
Mae’r cyflwyniad llawn ar gael ar wefan Un Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk o
dan Cynadleddau

Rhannu Arfer Arloesol
Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr Un Llais Cymru
Cychwynnodd Lyn ei gyflwyniad trwy ganmol ansawdd y cynigion a dderbyniwyd ar gyfer y Gwobrau Arfer Arloesol cyntaf. Nid oedd y beirniaid, oedd yn
annibynnol ar Un Llais Cymru, wedi’i chael yn hawdd wrth wneud eu penderfyniadau ac fe ddysgwyd gwersi o ran y meini prawf beirniadu a fyddai’n cael eu
defnyddio ar gyfer Gwobrau 2018. Yn 2018 bydd Cynghorau Cymuned a Thref
yn cael proses gwneud cais fanylach fyddai’n amlinellu’r meini prawf ar gyfer
beirniadu.
Roedd wyth categori yn y Gwobrau ond daeth yn amlwg i’r beirniaid fod angen nawfed categori, ac fe gyflwynwyd Gwobr Arbennig ar gyfer Treftadaeth i ymateb i gais y beirniaid. Enillwyr
Gwobrau Arfer Arloesol 2018 oedd:Adroddiad Blynyddol Gorau: Cyngor Cymuned Cwmbrân
Adroddiad Blynyddol a ddaeth â chydnabyddiaeth i’r Cyngor, yn lleol a thu hwnt.
Prosiect Amgylcheddol Gorau: Cyngor Cymuned Y Crwys
Archwiliad Bioamrywiaeth o’r Pentref.
Gwefan orau: Cyngor Tref Higher Kinnerton
Gwefan sy’n adlewyrchu strategaethau craidd y Cyngor Cymuned, sef Cymuned, Masnach a
Chyfathrebu.
Ymgysylltu Cymunedol Gorau: Cyngor Cymuned Borth
Cynllun Argyfwng Cymunedol a ddaeth â’r gymuned at ei gilydd.
Twristiaeth Gorau: Cyngor Tref Pembre a Phorth Tywyn
Arddangosfeydd blodau deniadol sydd wedi helpu denu mwy o ymwelwyr i’r ardal.
Menter Gynaliadwyedd Orau: Cyngor Tref Cas-gwent
Gweithio gyda Fforwm Masnach Deg — menter sydd wedi cynnig dewis cynaliadwy, sy’n
golygu y gall y dref gyflawni anghenion pobl heddiw heb effeithio ar anghenion pobl wrth iddynt
geisio cyfoethogi ei threftadaeth ddiwylliannol, creadigrwydd ac arloesedd yn y dyfodol.
Ymgysylltu Ieuenctid Gorau: Cyngor Tref Pontardawe
Gweithio gyda Chynrychiolwyr Ifanc, gan gynnwys datblygu gwefan ryngweithiol ar gyfer pobl
ifanc ‘ Go Valley’ a ‘Chanllaw i Gynrychiolwyr Ifanc’.
Gwasanaeth Cyngor Lleol Gorau y Flwyddyn: Cyngor Cymuned Solfach
Datblygu gwasanaeth trigiannol cymunedol wedi’i integreiddio’n llawn ar gyfer pobl leol.
Gwobr Arbennig ar gyfer Treftadaeth: Cyngor Tref Llangollen & Chyngor Cymuned Llantysilio
Y prosiect adfer ac adnewyddu a adferodd ac a ail-agorodd Y Bont Gadwyn hanesyddol yn ardal Berwyn yn Nyffryn Dyfrdwy.

Gwobr Adroddiad Blynyddol Gorau
Enillydd: Cyngor Cymuned Cwmbrân

Mae Adroddiad Blynyddol 2016 yn disgrifio sut y cyfrannodd Cyngor Cymuned Cwmbrân at les
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Cwmbrân, gan ddefnyddio egwyddorion datblygu
Cymru gyfan ac Astudiaethau Enghreifftiol i arddangos eu llwyddiant.
Mae’r Adroddiad yn cynnwys manylion am amcanion i’r dyfodol, Datganiad Llesiant a disgrifiad
o’r cylch cyllidebol.
Cafodd yr Adroddiad ei gydnabod yn enghraifft o Arfer Da. Enillodd gydnabyddiaeth i’r Cyngor,
yn lleol a thu hwnt. Cododd ymwybyddiaeth o gyfraniad y Cyngor i’gyflawni nodau Cymru gyfan. Mae’n fywiog, lliwgar, llawn gwybodaeth a hawdd ei ddarllen. Darparodd dempled y mae
eraill wedi’i ddilyn. Mae Adroddiad Blynyddol Cyngor Cymuned Cwmbrân i’w weld ar wefan Un
Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk

Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â: David Collins, Clerc Cyngor Cymuned
Cwmbrân
Ebost : david@cwmbran.gov.uk
Ffôn: 01633 624152
Gwefan: www.cwmbran.gov.uk

Cynnig Tra Chymeradwy:
Cyngor Tref Cas-gwent

Gwobr Prosiect Amgylcheddol Gorau
Enillydd: Cyngor Cymuned Y Crwys
Noddwyd gan: Autocross Euroshel

Yn 2014 gwnaeth ‘Ymddiriedolaeth Lles Cyffredin Pentref Y Crwys’ ar ran y Cyngor Cymuned
gais llwyddiannus am grant Cyn-prosiect Amgylchedd Cymru i gynnal Archwiliad
Bioamrywiaeth ar draws y pentref. Derbyniodd yr Ymddiriedolaeth swm o £5000 ac fe
gomisiynodd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De & Gorllewin Cymru (WTSWW) i gynnal y
prosiect.
Roedd gan yr WTSWW weledigaeth o amgylchedd yn llawn bywyd gwyllt i bawb ac mae’n
anelu at ail-adeiladu bioamrywiaeth trwy gysylltu pobl o bob oed gyda’u hamgylchedd lleol.
Rhesymwaith yr archwiliad a’r adroddiad oedd cynnal arolwg ecolegol o’r rhannau hygyrch a
dynodedig ar hyd a lled y pentref, gan ganolbwyntio ar lystyfiant, anifeiliaid di-asgwrn-cefn,
mamaliaid, adar, ymlusgiaid ac amffibiaid. Roedd gan y prosiect dri nod;
1. Darparu data ecolegol gwaelodlin ar gyfer y pentref
2. Darparu argymhellion a chyngor a chynigion ar gyfer rheolaeth i’r dyfodol
3. Cynnwys y gymuned gymaint ag y bo modd yn yr arolwg, y gwaith casglu data a chynigion.
Dangosodd yr adroddiad terfynol, tua 63 tudalen o hyd ac yn cynnwys ffotograffau lliw, fod
gan Y Crwys ecoleg dda ac amrywiol iawn
Yn 2016 roedd yr Adroddiad Bioamrywiaeth, a’r cyflawniadau dros y deuddeg mis diwethaf
trwy weithredu’r argymhellion, yn ddefnyddiol iawn pan roedd rhan o’r tir a arolygwyd yn
destun cais llain pentrefol.
Llwyddodd y pentref i ddangos fod trigolion yn defnyddio’r llecyn i arsylwi bywyd gwyllt ar eu
trothwy.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch : Ian Donaldson, Clerc Cyngor Cymuned Y
Crwys
Ebost : crwyscc@gmail.com
Ffôn: 01792 874929

www.euroshel.com Freephone 03333 444 671

Gwobr Gwefan Orau
Enillydd: Cyngor Cymuned Higher Kinnerton
Noddwyd gan: Vision ICT

Caiff prif benawdau Cymuned, Masnach a Chyfathrebu eu hadlewyrchu trwy holl weithgareddau
Cyngor Cymuned Higher Kinnerton (HKCC), ac o gofio’r newidiadau sy’n digwydd mewn llywodraeth leol a’r angen i gymunedau weithio gyda’i gilydd i gefnogi a darparu gwasanaethau
cymunedol, aeth y Cyngor Cymuned ati i flaenoriaethu cysylltiadau gyda’i drigolion er mwyn cyfathrebu, ymgysylltu a chyflawni.
Aeth y wefan newydd trwy sawl ail-ddatblygiad, ond mae’r aelodau yn fodlon fod gwefan heddiw
yn adlewyrchu strategaethau craidd y Cyngor Cymuned, sef Cymuned, Masnach a Chyfathrebu.
Mae’n hawdd defnyddio’r wefan ar gyfer pobl leol ac unrhyw un sy’n awyddus i ddod i wybod
mwy am Higher Kinnerton a’r hyn sy’n digwydd yn y pentref. Mae proffiliau pob aelod ar y wefan
fel bod pobl y cylch yn gwybod pwy ydynt.
Cafodd holl ddogfennau statudol y Cyngor, ynghyd â chopïau o’i gylchlythyr eu rhoi ar y wefan
ac mae’n hawdd dod o hyd iddynt. Mae gan y busnesau lleol sy’n cefnogi cylchlythyr “Ein Pentref” bresenoldeb ar y wefan, ac mae dolen i wefan eu busnes eu hunain os oes ganddynt un, ac
mae hefyd yn gyfle i grwpiau cymunedol a sefydliadau lleol fel yr ysgol, yr eglwys a neuadd y
pentref gael ‘presenoldeb’ ar y we.
Nid yw’r holl drigolion lleol yn aelodau o Facebook, ond maent er hynny’n awyddus i wybod beth
sy’n digwydd ar dudalen Facebook y pentref, ac felly mae’r Cyngor wedi darparu dolen lle y gallant fynd i mewn i’r wefan heb orfod ymuno fel y cyfryw.
Mae aelodau wedi ymrwymo i welliant parhaus a’r cam nesaf yn natblygiad y wefan, yn ogystal
â’i gwneud yn fythol berthnasol, yw archwilio sut all HKCC ei gwneud yn fwy hwylus i bobl ag anawsterau gweld ei defnyddio trwy ychwanegu “tab hygyrchedd”. Mae aelodau yn falch o strategaeth gyfathrebu HKCC, ac maent yn credu fod yr hyn y mae HKCC wedi’i gyflawni yn adlewyrchu ein dyhead i fod yn gymuned wirioneddol gynhwysol sy’n hygyrch i bawb.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch : Liz Corner, Clerc Cyngor Cymuned Higher
Kinnerton
Ebost: liz.corner@btinternet.com
Ffôn: 01244 660277
Gwefan: https://www.higherkinnerton.org.uk

Cynigion Tra Chymeradwy:
Cyngor Cymuned Y Drenewydd & Llanllwchaearn
Penarth Town Council

Gwobr Menter Ymgysylltu Cymunedol Orau
Enillydd: Cyngor Cymuned Borth

Mae cymuned Borth yn agored i stormydd arfordirol yn hyrddio a llifogydd dalgylch, ac mae
adeiladau yn gallu dioddef llifogydd, gwyntoedd cryf rheolaidd a hyd yn oed dân gwyllt yn y gors
leol. Mae’r gymuned yn rhoi gwerth mawr ar y lleoliad hynod heriol hwn, ac os yw’n mynd i barhau i ffynnu yma mae angen iddi fod yn gymuned gydnerth.
Deilliodd y Cynllun Argyfwng Cymunedol o’r angen i gymryd cyfrifoldeb am ei diogelwch ei hun
rhag yr elfennau, sydd yn ei dro yn helpu creu cymuned fwy cydnerth. Pwrpas y Cynllun yw amlinellu pa gamau i’w cymryd mewn argyfwng, gweithio mewn partneriaeth ac adeiladu
rhwydwaith cymunedol, a daeth yn fodd effeithiol o ymgysylltu â’r gymuned.
Rhoddodd Cyngor Cymuned Borth arweiniad yn datblygu’r Cynllun, ond ar y cyd â Chyfoeth Naturiol Cymru, Gwarchodwyr y Glannau, RNLI, Cyngor Sir Ceredigion a’r gymuned. Mae hyn
wedi dod â mudiadau proffesiynol a phobl leol, eu sgiliau, profiad a gwybodaeth leol at ei gilydd
ar gyfer achos lleol cyffredin.
Mae ymgysylltu cymunedol yn meithrin ymdeimlad o berchnogaeth, ac rydym yn annog adborth
yn bendant iawn er mwyn sicrhau bod y Cynllun sy’n esblygu’n barhaus yn iawn.
Dulliau a ddefnyddiwyd i ymgysylltu â’r gymuned:• Cyfarfodydd cyhoeddus, cyfarfodydd Wardeniaid Cymunedol, sesiynau galw heibio
• Mae Cynghorwyr yn aelodau o grwpiau cymunedol lleol e.e. WI, yr Henoed, Eglwysi
• Rhwydwaith Wardeniaid Argyfwng Cymunedol
• Hysbysfyrddau, tudalen Facebook y Cyngor Cymuned a gwefan y gymuned http://
www.borthcommunity.info/index.php/emergency-plan
• Mynd i nosweithiau Ymgysylltu Cymunedol
 Grwpiau ebost Wardeniaid Cymunedol a thrigolion y gymuned
 System negeseuon testun (yn ystod toriadau trydan/ffôn)
Mae’r Cynllun hwn wedi dod â’r gymuned at ei gilydd.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch : Margaret Walker, Clerc Cyngor
Cymuned Borth
Ffôn: 01970871932
Ebost : mirellaborth@googlEbost.com
Gwefan: www.borthcommunity.info/

Cynnig Tra Chymeradwy:
Cyngor Cymuned Higher Kinnerton

Gwobr Menter Twristiaeth Orau
Enillydd: Cyngor Tref Pembre a Phorth Tywyn

Mae Pembre & Phorth Tywyn yn gyn borthladdoedd glo diwydiannol. Roedd yno unwaith orsaf
ynni lo fawr a gwaith zinc. Roedd yr ardal o gwmpas yr harbwr yn llawn seidinau rheilffordd. Yn
fwy diweddar, diflannodd y gwaith zinc, ac felly hefyd yr orsaf ynni, ac mae arian grant wedi
golygu y gellid tro’r dociau yn harbwr arnofiol deniadol.
Mae Pembre & Phorth Tywyn mewn lleoliad deniadol, mae ganddo olygfeydd trawiadol o benrhyn Gŵyr ac mae iddo hanes diddorol (glaniodd Amelia Earhart yma ar ôl croesi Môr yr Iwerydd) – ond mae sawl harbwr prydferth arall ar hyd yr arfordir hwn. Roedd angen atyniad
marchnata unigryw ar Bembre & Phorth Tywyn er mwyn ei ail-ddyfeisio yn gyrchfan i ymwelwyr.
Er mwyn adfywio’r ardal, penderfynodd y Cyngor Tref fod angen gwella ymddangosiad yr ardal
trwy ddarparu trefniannau blodau deniadol. Roedd y rhain yn boblogaidd iawn, a chawsant
groeso cynnes gan bobl leol, busnesau ac ymwelwyr.
Yn dilyn hyn, roedd y Cyngor Tref yn teimlo y byddai twristiaeth yn elwa o gydnabyddiaeth ffurfiol ac o fynd ati i hyrwyddo’r arddangosiadau blodau trawiadol. Felly, gwnaeth gynnig llwyddiannus yng nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau am y tro cyntaf yn 2013. Ers hynny, cafodd y
Cyngor lwyddiant, ac enillodd Pembre & Phorth Tywyn Gategori Trefi yn ymgyrchoedd 2014,
2015 a 2016.
Yn dilyn ei lwyddiant, cafodd Pembre & Phorth Tywyn yr anrhydedd I gael ei henwebu yn gynrychiolydd Cymru yng nghategori Trefi yn ymgyrch Prydain yn ei Blodau yr RHS 2015, a
chafodd ei henwebu eto i gynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth 2017.
Mae perchnogion gwestai lleol, tai llety, safleoedd carafan, bwytai a thafarnau oll wedi gweld
mwy o gwsmeriaid ac maent wedi sôn am sylwadau cadarnhaol iawn gan eu gwesteion am yr
arddangosiadau blodau. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf gwelsom dafarn newydd, bwytai
newydd a safle carafan newydd yn agor. Mae nifer o ffynonellau yn tystio fod twristiaeth yn
“blodeuo”.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch : Melanie Carroll-Cliffe Clerc Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn
Ffôn: 01554 834346
Ebost: mel.cc@pembreyburryport-tc.gov.uk
Gwefan: http://www.pembreyburryport-tc.gov.uk/

Gwobr Menter Gynaliadwyedd Orau
Enillydd: Cyngor Tref Cas-gwent
Noddwyd gan Rigby Taylor

Am y 10 mlynedd diwethaf mae’r Cyngor Tref wedi darparu cefnogaeth arloesol ar gyfer y
Fforwm Masnach Deg a ddechreuodd yn 2006. Cyflwynodd y fenter ddewis cynaliadwy, sy’n
golygu y gall y dref gyflawni anghenion pobl heddiw heb effeithio ar anghenion pobl wrth iddynt
geisio cyfoethogi ei threftadaeth ddiwylliannol, creadigrwydd ac arloesedd yn y dyfodol.
Mae Fforwm Masnach Deg Cas-gwent yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Cyngor, a
gwnaeth gysylltiadau gyda grwpiau tebyg ar draws gwledydd Prydain a ledled y byd. Buom yn
gweithio dros gyfnod o 10 mlynedd i wneud masnach deg yng Nghas-gwent yn realiti. Fodd
bynnag, mae gweithio gyda’r mudiad Masnach Deg a thyfwyr ledled y byd wedi helpu llywio a
dylanwadu ar fywiogrwydd a chydnerthedd Cas-gwent.
Mae’r Fforwm Masnach Deg yn agwedd allweddol ar dwristiaeth gynaliadwy ac mae’n ceisio
cyflwyno mentrau sy’n helpu busnesau bychain sy’n gwerthu cynhyrchion masnach deg i
ffynnu a thyfu. Mae’n codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd Masnach Deg ac mae’n anelu at
sicrhau’r buddiannau mwyaf o dwristiaeth i fudd-ddeiliaid trwy bartneriaethau teg a llesol i’r naill
ochr a’r llall rhwng budd-ddeiliaid cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hefyd yn cefnogi hawl
cymunedau brodorol, boed ynghlwm wrth dwristiaeth ai peidio, i gyfranogi’n fudd-ddeiliaid cyfartal o fewn y Dref.
I’r perwyl hwnnw, eleni a phob blwyddyn mae Cas-gwent wedi croesawu nifer o dyfwyr
masnach deg o bob rhan o’r byd, ac eleni croesawodd Nimrod Wambette, tyfwr coffi o Uganda
i helpu cefnogi a hyrwyddo ei gynhyrchion. Mae’r Cyngor yn rhoi grant bychan bob blwyddyn i’r
Fforwm Masnach Deg ac mae’n mynychu cyfarfodydd rheolaidd y grŵp llywio, mae’n cynnwys
gweithgareddau’r grŵp ar ei wefan, ac mae’n cynnig cyngor a chefnogaeth.
Eleni, dathlodd y Dref trwy gynnal seremoni cyhwfan baner unigryw trwy gyhwfan baner
masnach deg o swyddfeydd y Cyngor.
Mae’r cyflwyniad llawn ar gael ar wefan Un Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk o
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch : Lucy Allen, Dirprwy Glerc Cyngor
Tref Cas-gwent
Ebost: clerk@chepstow.co.uk
Ffôn: 01291 626370
Gwefan: www.chepstow.co.uk

Gwobr Menter Ymgysylltu Ieuenctid Orau
Enillydd: Cyngor Tref Pontardawe

Roedd ein Cyngor Tref yn un o’r cynghorau cyntaf yng Nghymru i ethol Cynrychiolwyr Ieuenctid ar y Cyngor. Rydym erbyn hyn ar ein pedwaredd flwyddyn. Gall ein Cynrychiolwyr Ieuenctid
fod yn 15 oed a throsodd ac maent yn cyflawni holl swyddogaethau ein cynghorwyr eraill ond
heb yr hawl i bleidleisio.
Mae ein Cynrychiolwyr Ieuenctid wedi chwyldroi ein gwaith gwneud penderfyniadau ar faterion
sy’n effeithio Pobl Ifanc yn y Gymuned trwy gynnig barn a galluoedd datrys problemau cenhedlaeth arall.
Maent yn trafod gyda’u cyfoedion ac yn cyflwyno’n ôl i’r Cyngor farn a syniadau’r genhedlaeth
nesaf.
Mae ein Cynrychiolwyr Ieuenctid wedi creu a chyflwyno gwefan ryngweithiol i gymryd lle’r
llyfryn ‘Gweithgareddau Allan o’r Ysgol’ sydd wedi dyddio oedd yn darparu manylion gweithgareddau i blant a phobl ifanc yn y gymuned. Roedd newid y cyfrwng nid yn unig yn gost effeithiol
iawn, ond roedd hefyd yn cynnwys y bobl ifanc yn creu’r gwaith celf ar gyfer y wefan ac yn
darparu’r wybodaeth mewn fformat fyddai’n apelio i genhedlaeth iau. Mae hwn yn brosiect
esblygol, a’n gobaith yw y gellir ei gysylltu â mewnrwydi ysgolion lleol, ac mae eisoes wedi cael
ei ehangu i ddarparu gwybodaeth ar gyfer henoed a phobl anabl yn yr ardal.
Mae’n fwriad hefyd i’r PACT Ieuenctid gael ei hyrwyddo gan ein Cynrychiolwyr Ieuenctid mewn
partneriaeth â’r Heddlu lleol.
Yn ogystal â gwella’r Cyngor teimlwn fod y Cynrychiolwyr Ieuenctid eu hunain wedi elwa’n fawr
yn eu twf personol trwy gael eu cynnwys yn y trafodaethau ar faterion cymunedol. Mae gan
bobl ifanc lawer i’w gynnig i brosiectau, ac mae ein Cynrychiolwyr Ieuenctid wastad wedi
ymateb i’r her.
Mae ein Cynrychiolydd Ieuenctid hiraf ei wasanaeth, Harri Evans-Mason, y daeth ei gyfnod
terfynol i ben ar yr 31ain Rhagfyr 2016 wedi cymryd rhan mewn seminarau, bu’n rhan o’r tîm i
greu’r ‘Canllaw Cynrychiolwyr Ieuenctid’, creu gwefan ‘Go Valley’, ac erbyn hyn fe’i cyflogir gan
yr ‘Uned Hawliau Plant’ er mwyn cefnogi ac annog Cynrychiolaeth Ieuenctid mewn mudiadau
eraill.
Gweler ‘Go Valley’ ar http://www.govalley.info/
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch : Deborah Phillips, Clerc Cyngor
Tref Pontardawe
Ffôn: 01792 863422
Ebost: pontardawetc@aol.co.uk
Gwefan http://www.pontardawetowncouncil.org

Gwobr Gwasanaeth Cyngor Lleol Gorau
Enillydd: Cyngor Cymuned Solfach

Cafodd yr angen am wasanaeth trigiannol cymunedol wedi’i integreiddio’n llawn ei adnabod gan Gyngor
Cymuned Solfach mor gynnar â mis Hydref 2013. Y nod oedd gwella llesiant ac ansawdd bywyd trwy:
alluogi trigolion (sy’n aml yn dioddef nifer o afiechydon gwahanol) i aros yn eu cartrefi eu hunain; dileu
unigedd ac unigrwydd; a darparu cefnogaeth a chyfleoedd seibiant i ofalwyr. I’r perwyl hwnnw
sefydlwyd Gofal Solfach o dan adain y Cyngor Cymuned er mwyn canolbwyntio ar iechyd meddyliol,
corfforol a chymdeithasol, tra y byddai mentrau lleol eraill yn rhoi sylw i’r amgylchedd naturiol ac
adeiledig, addysg a hamdden.
Mae Gofal Solfach yn cael ei ystyried yn brosiect unigryw ac arloesol yng ngwledydd Prydain. Caiff ei
ddisgrifio’n aml yn brosiect ‘o’r gwaelod i fyny’ oherwydd y cafodd ei sefydlu gan y gymuned, i ymateb i
anghenion datganedig y gymuned, er mwyn gwella iechyd a llesiant. Y bwriad oedd sefydlu menter
gymdeithasol yn cynnwys gwasanaeth gwirfoddol fyddai’n darparu cefnogaeth ac er mwyn integreiddio’r
gwasanaeth hwn gyda gofal trigiannol neu ‘ymarferol’..
Flwyddyn wedi ei lansio, roeddem wedi llwyddo i gael arian, roedd Cydlynydd wedi cael ei benodi ac
roedd gwirfoddolwyr wedi cael eu hadnabod a’u hyfforddi. Mae ymatebion i holiaduron yn dangos fod y
gwasanaeth gwirfoddol yn llwyddiant digamsyniol. Yn dilyn cyfarfod gyda swyddogion y Llywodraeth,
erbyn hyn mae Gofal Solfach mewn sefyllfa i fynd i’r afael yn llwyddiannus â’r rhwystrau sydd wedi arafu cynnydd ar ochr gofal trigiannol y gwasanaeth .
Mae’r rhwystrau hyn yn ymwneud â rheolau ar ymgysylltu a recriwtio y dylai mentrau cymunedol fod yn
ymwybodol ohonynt.
Ers lansio’r Prosiect Peilot yn ffurfiol ym mis Hydref 2015, cafodd deg ar hugain o wirfoddolwyr eu recriwtio, eu hyfforddi ac fe gawsant archwiladau DBS. Maent yn darparu cyfartaledd o tua 150 awr y mis
o gefnogaeth gyflym ac ymatebol i fwy na 40 o gleientiaid a’u gofalwyr. Y mathau mwyaf cyffredin o
gefnogaeth a ddarperir yw gofal seibiant, trafnidiaeth ac ymweliadau galw heibio, ac roedd gweddill y
gefnogaeth yn niferus ac amrywiol, er enghraifft, siopa, casglu rhagnodiadau, mynd â chŵn am dro a
mynd gyda chleientiaid ar deithiau cerdded a digwyddiadau. Y cleientiaid sy’n elwa yw’r rhai mwyaf
afiach a bregus yn y gymuned a phobl yn byw â dementia a’u gofalwyr. Heb Gofal Solfach, ni fyddai
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch : Bruce Payne, Clerc Cyngor Cymuned Solfach
Ebost: brucepayne241@gmail.com
Ffôn: 07890 987258
Gwefan: http://solva.gov.wales/solva-care/

Cynigion Tra Chymeradwy:Cyngor Cymuned Llandochau
Cyngor Tref Y Barri
Cyngor Tref Tredegyr

Gwobr Arbennig ar gyfer Treftadaeth
Cyngor Tref Llangollen & Chyngor Cymuned Llantysilio

Roedd Prosiect Adnewyddu ac Adfer y Bont Gadwyn yn anelu at adfer ac ail-agor y Bont
Gadwyn hanesyddol yn ardal y Berwyn yn Nyffryn Dyfrdwy. Adeiladwyd y Bont Gadwyn gyntaf
yn 1817 gan Exuperius Pickering a chredir fod y pontydd a’i dilynodd wedi ail-ddefnyddio’r
dolenni cadwyn gwreiddiol hyn, sy’n golygu ei bod y bont dolen gadwyn hynaf yn y byd Gorllewinol.
Yn 2011 prynodd Cyngor Tref Llangollen a Chyngor Cymuned Llantysilio y bont oddi wrth y
gwesty yn dilyn blynyddoedd o’i hesgeuluso. Llwyddodd y cynghorau i gael arian oddi wrth CDL,
Cadwyn Clwyd, WREN, Cyngor Sir Ddinbych ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.
Cychwynnodd y prosiect ym mis Tachwedd 2013 ac roedd disgwyl iddo barhau am 9 mis; fodd
bynnag, cymerodd 18 mis i’w gwblhau.
Ym mis Tachwedd 2013 dechreuodd y prosiect weithio i ennyn diddordeb plant, pobl ifanc ac
aelodau’r gymuned yn y prosiect trwy weithgareddau amrywiol megis Pont i Ysgolion, ysgrifennu
llyfr ar y bont a gwahanol brosiectau celf. Gwnaed y gwaith adfer rhwng mis Hydref 2014 a Mai
2015. Ail-agorwyd y bont i’r cyhoedd yn y pendraw mewn seremoni agor ar yr 28ain Mai 2015.
Llwyddodd y prosiect i ail-agor y bont, gan gadw cymaint o’r ffabrig gwreiddiol ag y bo modd.
Cafodd pob aelod o’r gymuned, o’r ifanc i’r oedrannus a phobl o bob gallu groeso cynnes i ymuno yn y prosiect. Arwydd o hynny yw’r ffaith y cymerodd mwy na 250 o ddisgyblion ysgol ran yn
y gweithgareddau, y casglwyd 24 o atgofion ac y daeth dros 100 o bobl i sgyrsiau ar hanes y
bont a’r prosiect. Mae dros 750 o bobl yn hoffi ein tudalen Facebook, a chawsom negeseuon o
bedwar ban byd yn cefnogi’r prosiect.
Mae’r Prosiect wedi helpu dangos i’r cynghorau a’r gymuned beth ellir ei gyflawni trwy weithio
mewn partneriaeth, a llwyddwyd i adfer ac ail-agor safle hanesyddol eiconig a phoblogaidd iawn
yn Nyffryn Dyfrdwy.
Llwyddwyd i gael arian oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri, WREN, Cadwyn Clwyd, Cyngor
Sir Ddinbych ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar gyfer
adfer y bont a sicrhau y gellid gofalu am y safle ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
Cyflawnwyd y prosiect gan Gyngor Tref Llangollen, cyngor cymharol fach a chanddo braesept o
ddim ond £87,800 ar y pryd. Cafodd y bont ar ei newydd wedd gydnabyddiaeth yn lleol a
chenedlaethol, gan iddi dderbyn gwobrau gan Gymdeithas Ddinesig Llangollen a gwobr arbennig am dreftadaeth y Cadeirydd gan Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru yn 2016.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch : Gareth Thomas, Clerc
Cyngor Tref Llangollen
Ffôn: 01978 861345
Ebost: llangollentc@btconnect.com
Gwefan: http://www.llangollentowncouncil.gov.uk

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 fu yn y Gynhadledd,
a gair arbennig o ddiolch i bob un ohonoch a gyflwynodd
gynnig ar gyfer Gwobrau Arfer Arloesol 2017
Un Llais Cymru
24c Stryd y Coleg
Rhydaman
SA18 3AF
01269 595 400
gweinydd@unllaiscymru.org.uk
www.unllaiscymru.org.uk

