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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 634 o aelod gynghorau yn cynrychioli tua 8000 o gynghorwyr.

Gwobrau Blynyddol 2020
Roedd yn ofid mawr i Un Llais Cymru y bu’n rhaid canslo’r hyn fyddai wedi bod yn bedwaredd
Gynhadledd a Seremoni Gwobrau Arfer Arloesol Blynyddol oherwydd argyfwng COVID 19 a
chyfyngiadau Llywodraeth i fynd i’r afael â’r argyfwng cenedlaethol .
Fodd bynnag, cyn i’r cyfyngiadau gael eu gorfodi cafodd cydweithwyr o bartner fudiadau gyfle i
gyfarfod i feirniadu’r cynigion a dderbyniwyd yn y deg categori gwobrau canlynol :•

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

Mae’r adroddiad hwn yn amlygu gwaith y cynigion buddugol ymhob un o ddeg categori Gwobrau
Arfer Arloesol 2020 ac mae hefyd yn cynnig crynodeb o’r canlyniadau yn yr holl gategorïau

Adroddiad Blynyddol Gorau
CYD ENILLWYR
Cyngor Tref Cricieth
a
Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn
Cyngor Tref Cricieth
Mae adroddiad blynyddol cyntaf y Cyngor Tref yn cofnodi’r gwaith a gyflawnwyd gan y Cyngor yn 2018/19 a
sut y gweithiodd y Cyngor gyda’r gymuned a phartneriaid i wella llesiant economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a diwylliannol y dref trwy ei Gynllun Cymunedol er mwyn gwneud Cricieth yn lle gwell fyth i fyw
ynddo ac i ymweld ag ef. Mae’n amlinellu proses o newid mawr i’r Cyngor a’i weithgarwch. Heblaw am ei
argraffu, cynhyrchwyd yr Adroddiad o fewn y Cyngor ei hun ac o fewn ei adnoddau dynol cyfyngedig:
ysgrifennu, cyfieithu a dylunio. Roedd y gost o’i gynhyrchu yn gymharol fychan (£400).
Mae’r Adroddiad yn ddwyieithog ac mae’n cynnwys gwybodaeth am y Cyngor, sut mae’n gweithio, manylion
cyswllt a’i gyflawniadau mewn ffordd sy’n ddealladwy i bobl y dref heb anghofio’r cyd-destun cenedlaethol a
rhanbarthol.
Mae’r Adroddiad yn cynnwys ffotograffau sy’n helpu ennyn diddordeb. Mae’n ceisio rhoi blas o beth sydd i
ddod yn y flwyddyn nesaf ac o’r prosiectau cyffrous sydd ar y gweill i gefnogi Cynllun Cymunedol y dref.
Mae’r Adroddiad ar gael ar wefan Cyngor Tref Cricieth trwy’r ddolen isod:http://www.cyngortrefcriccieth.org.uk/mm_uploads/annual-report-2018-2019.pdf

Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn
Adroddiad Blynyddol 2018-19 yw adroddiad cyntaf y Cyngor ac mae’n darparu llwyfan ar gyfer adroddiadau’r
dyfodol, gyda’r bwriad o fod yn strategol, dwyieithog, cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, cyflwyno’r cynnwys yn
weledol a chael ei ddosbarthu’n eang.
Yn hytrach na chyflwyniad cronolegol, mae’n defnyddio 4 pennawd a bennwyd gan y Panel Adolygu
Annibynnol ar Gynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru (https://gov.wales/review-community-andtowncouncils): Pwy ydym ni, Beth ydym ni’n ei wneud, Sut ydym ni’n ei wneud a Sut ydym ni’n atebol.
Cyflwynir y cynnwys trwy gyfrwng diagramau a lluniau, gan gyferbynnu “Dywedasom y byddem yn gwneud…”
gyda “Gwnaethom…”.
Mae’n cysylltu’r cynnwys/fformat gyda Chynllun Busnes 5 Mlynedd y Cyngor a’r amcanion yn y Cynllun
Llesiant Lleol.
Fe’I cyhoeddwyd yn ddwyieithog a rhoddwyd cyhoeddusrwydd iddo trwy’r wasg bapur leol (County Times,
Shropshire Star) y wasg ar-lein MyNewtown (http://www.mynewtown.co.uk/viewernews/ArticleId/15673), a
gwefan y Cyngor Tref (http://www.newtown.org.uk/news/view/newtown-and-llanllwchaiarntown-councils-20182019-annual-report-08012020), cafodd ei ddosbarthu’n helaeth mewn copi papur/electronaidd i dri sector yn y
gymuned: cyhoeddus (e.e. ysgolion, yr awdurdod lleol, llyfrgell y dref) preifat (e.e. Siambr Fasnach, Grŵp
Gweithgynhyrchu) a gwirfoddol (e.e. Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys).
Mae’n cyflwyno gwybodaeth am flwyddyn y Cyngor mewn ffordd strwythuredig, sut mae’n bodloni gofynion
cyfreithiol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 [WBFGA], sut mae wedi cyfrannu at amcanion
Cynllun Llesiant Lleol Powys, Perfformiad yn erbyn 10 o amcanion 5 blynedd thematig.
Dangosir sut mae arian yn cael ei godi a’i wario, perfformiad yn erbyn y cynllun cymunedol, cofnodion
presenoldeb/hyfforddiant cynghorwyr a chyfle i’r gymuned wneud ei chynrychiolyddion yn atebol.

Prosiect Amgylcheddol Gorau
Enillydd
Cyngor Tref Aberystwyth

Cyngor Tref Aberystwyth - Parc Cymunedol Kronberg

Yn dilyn sawl blwyddyn o waith caled, yn cynnwys ymgysylltiad cymunedol a chynllunio, mae Cyngor Tref Aberystwyth wedi
llwyddo i droi darn o dir diffaith ar lan afon yn barc cymunedol ac yn barc sglefrio y bu disgwyl mawr amdano.
Digwyddodd y datblygiad, a agorodd yn swyddogol ym mis Rhagfyr 2017, diolch i werth bron i hanner miliwn o bunnoedd o
arian gan Gronfa’r Loteri Fawr. Gwariwyd yr arian hwnnw ac arian cyfatebol gan y Cyngor Tref ar ddatblygu parc sydd erbyn
hyn yn cynnig rhywbeth i’r gymuned gyfan - sy’n dipyn o gamp.
Bu’r lleoliad yn allweddol i lwyddiant y parc. Mae’n rhedeg ar hyd darn o’r ffordd fawr sy’n dilyn glannau’r afon i mewn i’r dref,
ac fe’i lleolir ar gyffordd i lwybr seiclo a llwybr cerdded yn agos at ddwy ysgol gynradd fawr, meithrinfa, gorsaf heddlu,
swyddfeydd llywodraeth ac yn union gyferbyn â gwesty a thafarn. Mae hefyd o fewn pellter cerdded hwylus i ysgol uwchradd
a stadau tai ac mae’n ganolog i ardal Cyngor Tref Aberystwyth. Oherwydd ei leoliad mae’r parc sglefrio yn fwrlwm o
weithgarwch ar ddiwedd diwrnod ysgol, ac mae’r parc yn fan cyfarfod ymlaciol i rieni a mamau a thadau cu. Ar fater
hollbwysig diogelwch, gellir cyrraedd y parc trwy groesfan Toucan (cerddwyr a beiciau).
Roedd diogelwch yn ystyriaeth hollbwysig wrth gynllunio’r parc. Mae’n llecyn agored sy’n weladwy iawn i draffig a cherddwyr
sy’n mynd heibio.. Er y cafodd ei ddefnyddio ers bron i ddwy flynedd erbyn hyn, ni fu unrhyw adroddiadau o ymddygiad gwrth
-gymdeithasol, ac mewn gwirionedd un llwyddiant annisgwyl yw’r perthnasoedd cadarnhaol iawn rhwng gwahanol
ddefnyddwyr y parc sglefrio. Mae’n fychan o gymharu â’r parciau sglefrio mwy mewn trefi eraill, sy’n golygu fod mwy o
gystadleuaeth am le, ond er hynny mae sglefrfyrddwyr hŷn wedi bod yn gofalu am blant iau ar sgwteri, gan ddangos
amynedd a gofal atynt a hyd yn oed eu mentora. Mae nifer o rieni wedi sôn am garedigrwydd arddegwyr iau a hŷn ac maent
hefyd wedi dweud fod lefelau sgiliau defnyddwyr wedi gwella.
Yn ogystal â’r parc sglefrio ei hun, mae’r ardal hefyd yn cynnwys llwybrau cerdded, seddi pwrpasol (sydd hefyd yn gallu cael
eu defnyddio ar gyfer sglefrfyrddio a seiclo), ardaloedd picnig ar wair, llethr dringo ac eistedd yn ogystal ag ardaloedd ‘gwyllt’
er mwyn annog bioamrywiaeth. Cafodd ysgolion eu hannog i ddefnyddio’r ardaloedd gwahanol ar gyfer astudio bywyd
gwyllt, dosbarthiadau ymarfer a dawns a ffotograffiaeth, a chafodd y parc ei gyflwyno i grwpiau pobl hŷn yn hafan o
harddwch bywyd gwyllt er mwyn ymlacio, mynd am dro neu gynnal gweithgareddau.
Cafodd yr adeiladweithiau concrit a’r llecynnau palmentog eu lliniaru trwy blannu nifer fawr o goed brodorol a thrwy adael i
lecynnau o bridd noeth adfywio. Roedd yr arddangosfa o blanhigion brodorol yn eu blodau yn yr haf yn rhyfeddol, ac roedd
hefyd yn cyfoethogi a gwarchod cynefinoedd glan yr afon yn ogystal â chyfrannu at ddiffinio ffinau’r parc. Yn ogystal â
gwneud y parc yn harddach a chefnogi bywyd gwyllt, mae’r llecynnau gwyllt a’r coed hefyd yn cynnig mwy o breifatrwydd i
stad dai gyfagos gan fod rhai o’r trigolion wedi ofni’n wreiddiol y byddai’r datblygiad yn arwain at ymddygiad

gwrth-gymdeithasol.
Ni fyddai wedi bod yn bosib adeiladu’r parc heb arian y Loteri Fawr, ond nid yw’r broses o wneud cais yn
addas i’r gwangalon, nac i swyddfa heb adnoddau digonol, gan ei bod yn golygu llawer iawn o waith
ychwanegol o ran cynllunio, rheoli a chyflwyno gwybodaeth. Ond mae gweld cymaint o ddefnydd yn cael ei
wneud o’r parc yn cyfiawnhau’r holl waith caled.

Gwefan Orau
Enillydd
Cyngor Cymuned Clydach

Cyngor Cymuned Clydach
Lansiodd Cyngor Cymuned Clydach ei wefan newydd i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi ym mis Mawrth 2019. Nod y
Cyngor wrth greu’r wefan ddwyieithog hon oedd creu llwyfan ar gyfer rhannu gwybodaeth am bolisïau, gweithgareddau a phenderfyniadau’r Cyngor yn ogystal â chreu canolbwynt gwybodaeth cymunedol ar gyfer Clydach a’r
ardal.
Mae’r wefan yn darparu gwybodaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a chafodd ei rhannu’n ddwy ran. Mae’r adran
gyntaf yn cynnwys y ffeithiau a’r ffigyrau am bentref Clydach. Mae’n darparu gwybodaeth a dolenni i we
dudalennau nifer o glybiau, cymdeithasau, ysgolion a grwpiau yng Nghlydach er mwyn galluogi’r grwpiau hynny i
estyn allan at aelodau newydd ac er mwyn i bobl yng Nghlydach weld a chydnabod yr holl weithgareddau a
chyfleoedd gwahanol sydd ar gael iddynt yn y pentref. Mae’r wefan yn ceisio hyrwyddo’r ardal yn lle i fyw, tyfu,
gweithio a chwarae ynddo; mae’n dathlu cydlynedd cymunedol ac mae’n ceisio mynd i’r afael ag unigedd
cymdeithasol.
Mae’r adran hon hefyd yn cynnwys ffilm fer a gomisiynwyd gan y Cyngor Cymuned yn arddangos harddwch tirlun
yr ardal yn ogystal â manylion am y llu o wahanol fusnesau, cyfleusterau a gweithgareddau sydd ar gael yng
Nghlydach. Dewisodd y Cyngor osgoi sylwebaeth yn y ffilm er mwyn ei gwneud yn hygyrch yn y Gymraeg a’r
Saesneg, ac mae’n dibynnu yn hytrach ar y delweddau eu hunain ynghyd â phenawdau dwyieithog i amlinellu yr
holl gyfleoedd a gwasanaethau sydd ar gael a phwysleisio prydferthwch naturiol yr ardal. Cafwyd adborth hynod
gadarnhaol i’r ffilm, a lansiwyd ar yr un pryd â’r wefan, ac mae wedi bod yn fodd o atgoffa pentrefwyr pa mor
hyfryd y gall bywyd fod yng Nghlydach. Mae’n sicr wedi rhoi hwb i falchder bro yn yr ardal.
Tudalen arall sy’n cryfhau clymau a pherthnasoedd yn y pentref yw’r un sy’n rhannu gwybodaeth am gyfleoedd i
bobl y cylch wirfoddoli yn y gymuned. Rhoddir manylion cyswllt ar gyfer pob grŵp ynghyd â disgrifiad byr o’u
hamcanion.
Yn yr ail adran ar y wefan, rhennir gwybodaeth am weithgareddau’r Cyngor ei hun. Rhoddir agenda a chofnodion
holl gyfarfodydd y Cyngor ar y wefan, ynghyd â llawer o’n polisïau. Caiff y wefan ei diweddaru’n rheolaidd er
mwyn rhannu gwybodaeth am y Cynghorwyr sy’n gwasanaethu eu pentref, ac mae’n cynnwys lluniau o’r Cynghorwyr er mwyn eu gwneud yn fwy gweledol, ynghyd â gwybodaeth am y buddiannau ac aelodaethau y maent
wedi’u datgan er mwyn hyrwyddo ffordd agored o weithredu.
Caiff unrhyw swyddi gweigion sydd gan y Cyngor eu hysbysebu ar y tudalennau hyn yn ôl y galw. Ceir ffurflenni
ar-lein byw sy’n galluogi pentrefwyr i gyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor i logi’r Neuadd neu i wneud ceisiadau
am grantiau o’r gronfa gymunedol y tu allan i oriau swyddfa, sy’n golygu y gall y cyhoedd ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor ar adegau sy’n gyfleus iddyn nhw.
Mae’r wefan hefyd yn rhestru’r cyfleusterau neu brosiectau y mae Cyngor Cymuned Clydach yn gyfrifol amdanynt
ac mae’n darparu manylion y digwyddiadau cymunedol blynyddol a drefnir gan y Cyngor. Mae dolenni i wefannau
Facebook a Twitter gweithgar a bywiog y Cyngor hefyd i’w gweld.
Mae’r wefan yn gwneud defnydd da o luniau o’r ardal, a thrwy hynny mae’n gofalu fod y gweithgareddau a gaiff
sylw yn cael eu gwreiddio yn y gymuned. Darperir testun amgen ar gyfer nifer o’r lluniau er mwyn hwyluso’r defnydd o beiriannau chwilio (SEO) a darllenwyr sgriniau. Mae maint y ffont yn hygyrch i bobl ag anawsterau darllen,
ac mae’r wefan yn gydnaws â ffonau symudol.
Nod y Cyngor wrth greu’r wefan yn y modd hwn yw gofalu ei fod yn cael ei weld yn Gyngor Cymuned modern,
tryloyw, hawdd ymwneud ag ef ac allblyg sy’n ceisio dathlu popeth sydd gan Glydach i’w gynnig; gweler y ddolen
isod:-

www.clydach.wales / www.clydach.cymru

Ymgysylltu Cymunedol Gorau
Enillydd
Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn
Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn

Mae Cyngor Pembre & Phorth Tywyn wedi ymrwymo i ymgysyllltu real ac effeithiol gyda’r gymuned.
Mae wedi cyflwyno rhaglen sy’n gobeithio datblygu nifer o gyfryngau cyfathrebu amrywiol gyda phobl
y cylch, ynghyd â strwythur sy’n galluogi’r gymuned i chwarae rhan lawn yn y penderfyniadau y mae’r
Cyngor yn eu gwneud.
Cynhaliwyd cyfarfodydd cyhoeddus a roddodd gyfle i aelodau’r gymuned a mudiadau gwirfoddol lleol
ddatgan beth oedd y blaenoriaethau iddyn nhw, ac fe sefydlwyd chwe fforwm cymunedol, gan
adlewyrchu’n fras themâu’r ddeddfwriaeth Llesiant.
Cadeirir pob fforwm gan Gynghorydd yn y lle cyntaf, ac maent yn cynnwys aelodau’r gymuned a
chanddynt ddiddordeb yn y maes arbennig hwnnw.
Maent yn cynhyrchu cynigion tymor byr, canolig a hir sy’n cael eu hymgorffori gan y Cyngor yn
Strategaeth Gymunedol, a chaiff y cyhoedd y cyfle i bleidleisio arni.
Bydd bwrdd strategaeth gymunedol yn cynnwys cynrychiolyddion o bob un o’r fforymau a’r Cyngor
Tref yn monitro a chraffu ar y ffordd mae’r strategaeth a gytunwyd yn cael ei chyflawni.
Yn ogystal ag aelodau cymunedol y fforymau, mae croeso i holl aelodau’r gymuned gyfrannu at
lunio’r strategaeth trwy lwyfan Vocaleyes trwy drefniant amser go iawn.
Er mwyn sicrhau nad yw llais y genhedlaeth iau yn cael ei ddiystyru, mae’r Cyngor wedi sefydlu
fforymau cysgodol yn yr ysgolion lleol, yn uwchradd a chynradd, ac mae ganddynt fewnbwn
uniongyrchol i waith y fforymau cymunedol trwy Swyddog Datblygu Cymunedol y Cyngor.
Bu canlyniadau’r fenter hon yn rhyfeddol, ac maent yn cynnwys y canlynol;
Mae’r Fforwm Cydnerthedd wedi cyfrannu at bolisi parciau’r Cyngor ac maent yn chwarae rhan
bwysig yn creu strategaeth blannu wahanol, creu gardd synwyriadol a pherllan gymunedol.
Mae’r Fforwm Iechyd yn gweithio i wneud y dref yn Dementia weddus, mae wedi sefydlu clwb
Gemau Bwrdd i fynd i’r afael ag unigedd ac arwahanrwydd ac mae’n rhoi pwysau ar y GIG yn lleol i
gael mwy o feddygon teulu yn y dref.

Mae’r Fforwm Economi yn galw am brentisiaethau lleol ac mae wedi darbwyllo’r Cyngor Tref i arwain
y ffordd trwy gyflogi’r prentis cyntaf. Mae’n gweithio ar hyn o bryd ar arbrawf gostyngiadau a gwobrau
gyda siopau lleol.
Mae’r Fforwm Cydlynedd yn gweithio gyda’r Cyngor wedi cael grant o £8.5K i gyflawni prosiect
pontio’r cenedlaethau ar dechnoleg fodern ac mae wrthi’n sefydlu grŵp ieuenctid newydd.

Llwyddodd y Fforwm Diwylliant i ennill statws Tref Ddiwylliant Sir Gaerfyrddin 2020 i’r dref ac mae’n
cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau sy’n cynnwys:
Gweithdai Ieuenctid a Dyddiau Hwyl Gŵyl Gelf
Gŵyl Fwyd Ryngwladol

Dyddiau Llesiant

Gwobrau Arwyr Lleol

Eisteddfod y Dref

a llawer iawn o ddigwyddiadau eraill, gan weithio gyda’r gymuned a mudiadau cymunedol
i ymgysylltu â phobl o bob oed.
Efallai mai un o agweddau pwysicaf y fenter hon yw’r gwelliant mawr mewn lefelau
ymgysylltu a llesiant ar draws y gymuned gyfan.

Prosiectau Twristiaeth Arloesol
Enillydd
Cyngor Tref Cricieth

Cyngor Tref Cricieth
Yn 2019 llwyddodd Cyngor Tref Cricieth a Fforwm Fusnes Cricieth i sicrhau £16,000 mewn proses gystadleuol oddi wrth
Arloesi Gwynedd Wledig ar gyfer prosiect i ddenu mwy o bobl i siopa ar y stryd fawr ac i ymestyn tymor yr ymwelwyr â’r dref:
Prosiect Strydoedd Unigryw. Cyfrannodd Cyngor y Dref £4,500, oedd yn golygu fod cyfanswm o £20,500 ar gael i weithio ar
y prosiect cyffrous hwn. Ers mis Medi 2017 bu Cyngor Tref Cricieth yn gweithio gyda’r gymuned i ddatblygu Cynllun
Cymunedol. Un elfen bwysig yw economi’r dref. Mae Cricieth yn dref hanesyddol, ddeniadol a chymharol fychan ar lan y
môr, ac mae ganddi rywbeth i’w gynnig i ymwelwyr a phobl leol trwy gydol y flwyddyn – ond mae’n her barhaus i sicrhau bod
economi’r dref yn dal i ffynnu wrth i arferion siopa newid yn unol â’r tueddiad cyffredinol.
Wedi ymgynghori â budd-ddeiliaid lleol datblygwyd prosiect a ysbrydolwyd gan gerdd Robert Graves, 'Welsh Incident' – gan
fod 2019 yn cofnodi 90 mlwyddiant cyhoeddi’r gerdd. Mae’r gerdd yn disgrifio ymddangosiad “pethau” o ogofau’r môr yng
Nghricieth. Nid oes unrhyw ffurf iddynt ac nid oes enwau ar gyfer eu lliwiau! Fodd bynnag, cânt eu croesawu i’r dref gan y
Maer a Band Arian. Mae’n ddarn o waith enigmatig, doniol, llawn dirgelwch, a’r teimlad oedd y gallai ysbrydoli pobl i ymweld
â Chricieth.
Lansiwyd y prosiect ar Ddydd Gwener y Groglith, 19eg Ebrill 2019 yng ngardd Gwesty’r Llew ynghanol Cricieth, sydd hefyd
yn lleoliad “gardd gerflunwaith” newydd gerllaw’r Stryd Fawr sydd eisoes yn cynnwys gweithiau a gyfrannwyd gan y
cerflunydd Malcolm Roberts. Cyfrannodd y bardd lleol ac enillydd Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol Twm Morys a’r gantores-gyfansoddwraig Gwyneth Glyn i’r digwyddiad trwy ddarllen cerdd Graves ac ymateb iddi mewn fersiwn Gymraeg newydd
a ysgrifennwyd yn ei arddull unigryw ef. Gosodwyd pensiliau celf enfawr a lliwgar ar hyd Stryd Fawr Cricieth i gofnodi’r digwyddiad.
Dilynwyd hyn gan ŵyl gelfyddydol a gynhaliwyd yn y dref, 'The Creative Incident - Y Digwyddiad Creadigol', a gynhaliwyd ar
3 Awst 2019 pan ddaeth mwy na 1,000 o oedolion, pobl ifanc a phlant ynghyd i fwynhau prynhawn llawn hwyl o weithdai a
pherfformiadau, paentio wynebau, adrodd storïau a thriciau hud i gyfeiliant band arian lleol. Roedd y digwyddiad yn gyfle
gwych i bobl fwynhau siopau, busnesau, caffis, bwytai a bariau’r dref, ac roedd y stryd fawr yn fwrlwm o bobl trwy gydol y
prynhawn. Daeth 200 yn rhagor o bobl i ddigwyddiadau creadigol yn yr ardd natur, gan gynnwys modelu geriach a grwpiau
gwehyddu natur er mwyn creu rhai o’r creaduriaid a ddaethai allan o ogofau’r môr. Cadarnhaodd llefarydd ar ran Arloesi
Gwynedd Wledig: “Mewn arolwg a gynhaliwyd yn ystod y digwyddiad, roedd 80% o’r bobl a gymerodd ran wedi cytuno fod y
digwyddiad celfyddydol wedi golygu eu bod wedi gwario mwy o arian ar y stryd fawr a chytunodd 100% fod y digwyddiad
wedi gwneud argraff gadarnhaol arnynt” (gweler hefyd y dyfyniadau isod).
Gosodwyd byrddau hanes dwyieithog deniadol yn cynnwys storïau diddorol am Gricieth ar hyd y Stryd Fawr a’r bwriad yw y
dylent aros yno’n barhaol erbyn hyn. Gwnaeth Cricieth yn ei Blodau gyfraniad trwy dalu am fwrdd gwybodaeth mawr
dwyieithog yn cynnwys cerdd “Welsh Incident” ar gyfer Gorsaf Reilffordd Cricieth.
Datblygiad arall oedd y gwahoddwyd arlunwyr i dendro i greu darn o gerflunwaith ynghanol y dref i goffáu cerdd 'Welsh Incident'. Enillwyd y tendr gan Howard Bowcott, cerflunydd lleol o bwys rhyngwladol, ac roedd y panel dewis yn cynnwys aelodau Cyngor y Dref a busnesau lleol yn credu fod ei greadigaeth yn crynhoi hanfod y gerdd. Cynlluniwyd y cerflun unigryw a
rhyngweithiol yn atyniad teuluol, ac mae ei leoliad canolog ar y Maes yn gadael gwaddol parhaol y gall pobl leol ac ymwelwyr ei fwynhau a bydd yn chwarae ei ran yn denu mwy o bobl i’r dref. Daeth tua 200 o bobl ynghyd ar gyfer dadorchuddio’r
cerflun ar 2 Tachwedd 2019 ar yr hyn oedd yn bygwth bod yn ddiwrnod gwlyb a stormus. Cafodd ei ddadorchuddio gan yr
Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, A.C. Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth mewn digwyddiad hwyliog oedd
yn cynnwys y band arian a pherfformiadau o gerdd Robert Graves yn y Saesneg a’r Gymraeg gan Twm Morys a Gwyneth
Glyn. Roedd y diwrnod hefyd yn cynnwys lansiad llyfr dwyieithog diddorol iawn gan Gadeirydd Cyngor Tref Cricieth, Robert
Cadwalader, ar Siopau Cricieth Drwy’r Oesoedd – a werthodd fel slecs, ac aeth yr arian a godwyd tuag at gefnogi rhagor o
ddigwyddiadau creadigol yn y dyfodol.
Roedd gŵyl ‘Croeso Dolig’ Cricieth 2019 yn ddigwyddiad arbennig iawn. Daeth cannoedd o bobl ynghyd yn Neuadd Goffa
Cricieth i weld y murlun ysblennydd o siopau Cricieth. Cafodd ei ddylunio a’i baentio gan blant lleol a phlant ar wyliau yn
ystod Y Digwyddiad Creadigol ym mis Awst. Bydd y murlun yn cael ei osod yng nghaffi Blue China ar lan y
môr yng Nghricieth. Cafodd y dorf ei swyno gan berfformiad cabaret Lowri-Ann Richards a chan ddehongliadau teimladwy o ddwy gân Nadoligaidd gan gôr lleol Meibion Dwyfor. Cafodd y goleuadau eu cynnau am 6
pm gan Lowri-Ann wedi i’r dorf frwdfrydig ar y sgwâr gyfrif yr eiliadau i lawr. Arhosodd y siop ar agor tan yn
hwyr, gan groesawu pawb gyda lluniaeth dymhorol. Roedd y Stryd Fawr yn fwrlwm o brysurdeb gyda channoedd o bobl yma a thraw.

Prosiectau Twristiaeth Arloesol parhad
Cyngor Tref Cricieth parhad
Cafodd y digwyddiadau hyn sylw helaeth yn y wasg – yn cynnwys papurau newyddion lleol a rhaglen Heno ar S4C, a ddarlledwyd ar 7 Tachwedd 2019 oedd yn cynnwys cyfweliadau â pherchnogion siopau a Chyngor Tref Cricieth. Cynhyrchwyd
fideo fer i ymddangos ar wefan Y Digwyddiad Creadigol:
https://www.youtube.com/watch?v=Bp_XPtSELZo&feature=youtu.be
Rydym yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant ‘Y Digwyddiad Creadigol’ yn 2020. Mae gan y digwyddiad ei dudalen Facebook ei
hun ac mae ganddi fwy na 460 o ddilynwyr. Cafwyd ymateb a ffigyrau cyrhaeddiad da i nifer o’r negeseuon ar y cyfryngau
cymdeithasol (gweler y dadansoddiad Facebook atodedig i gael mwy o wybodaeth).
https://www.facebook.com/darganfodcricieth/ Cafodd y dudalen ei diweddaru’n rheolaidd trwy gydol y flwyddyn gyda
negeseuon eraill yn tynnu sylw at ddigwyddiadau creadigol ac erthyglau creadigol ar gyfer y dref. Mae gan y trefnwyr
ddigonedd o syniadau ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Mae gennym hefyd wefan fu’n hyrwyddo Y Digwyddiad Creadigol ac sy’n rhoi sylw pellach i fusnesau yn y dref.
http://www.discovercriccieth.co.uk/
http://www.discovercriccieth.co.uk/criccieth-high-street-history/
Mae’r prosiect hwn a’i ddeilliannau yn gydnaws iawn â dyheadau ‘Croeso i Gymru: Blaenoriaethau ar gyfer economi ymwelwyr 2020-25’ Llywodraeth Cymru.
https://gov.wales/sites/default/files/publications/202001/welcome-to-wales-priorities-for-the-visitor-economy-2020-to2025.pdf.

Prosiect Cynaliadwyedd Gorau
Enillydd
Cyngor Cymuned Pennard

Cyngor Cymuned Pennard
Mae newid hinsawdd nid yn unig yn fater allweddol yn fydeang, ond mae hefyd yn dod yn un o’r materion y mae
ein hetholwyr yn ei drafod amlaf. Yn dilyn adborth oddi wrth ein hetholwyr trwy ein strategaeth ymgysylltu
cymunedol, a ysbrydolwyd gan y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru a’r awydd i greu newid, cyhoeddodd
Cyngor Cymuned Pennard Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol ym mis Mehefin 2019.
Er mwyn ceisio mynd i’r afael â hyn ar lefel leol, bodloni gofynion pobl leol, ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol
a chan gofio y bydd yna bobl yn ein cymuned nad ydynt wedi derbyn fod Newid Hinsawdd yn fater o bwys,
penderfynwyd troi at bobl y cylch er mwyn ceisio sefydlu grŵp, a gwahoddwyd pobl o bob rhan o’r gymuned.
Daeth 20 o bobl i’n cyfarfod cyntaf a nhw, ynghyd â’r sawl a ddangosodd ddiddordeb ond oedd wedi methu dod i’r
cyfarfod, ffurfiodd y grŵp llywio er mwyn cynhyrchu ein Cynllun Argyfwng Hinsawdd cyntaf.
Yn dilyn y cyfarfod cyntaf, penderfynodd y grŵp rannu’n grwpiau llai er mwyn ystyried yr effaith gymunedol o safbwyntiau gwahanol, a gofalu fod yr holl ffactorau dylanwadol yn cael eu cynnwys yn y cynllun. Ffurfiwyd grwpiau i
edrych ar: Drafnidiaeth, Bwyd a Thyfu, Tai, Bioamrywiaeth, Ynni ac Ieuenctid. Bu’r grwpiau hyn yn cyfarfod yn
rheolaidd i drafod y sefyllfa bresennol a’r materion oedd yn wynebu’r gymuned, ac er mwyn ystyried ffyrdd ymlaen
er mwyn mynd i’r afael â’r materion a lleihau’r effaith negyddol ar ein cymuned a’r blaned.
Wrth i’r gair ledu fod y Cyngor wedi cyhoeddi argyfwng, cysylltodd mwy o bobl leol ac ymuno â grwpiau, gan
ddibynnu ar y maes yr oeddent yn ymddiddori ynddo. Roedd y grwpiau’n adrodd yn ôl yn rheolaidd i’r grŵp llywio
a chafodd y cynllun ei gwblhau a’i gymeradwyo gan y Cyngor o fewn y cyfnod o chwe mis a osodwyd ar gyfer y
gwaith. Un elfen y mae’r cynllun yn ei gynnwys yw carden e-Addewid ar gyfer pobl sydd eisiau cymryd
rhan. (Bydd copïau papur yn cael eu darparu ar gyfer pobl nad ydynt ar-lein.) Maent yn cynnwys lle i bobl
ddatgan pa gamau maen nhw’n eu cymryd yn barod er lles y blaned ac i addo gwneud newidiadau newydd ar
gyfer y flwyddyn nesaf. Bydd hwn yn brosiect treigl ac fe ddarperir cardiau addewidion newydd bob blwyddyn.
Mae’r brwdfrydedd yn y gymuned yn amlwg, ac mae gwir awydd i newid sut rydym yn byw ac adeiladu cydnerthedd a chynaliadwyedd i mewn i’n rhan fechan ni o’r blaned. Fel rhan o’n datganiad, cynhwyswyd cais i
Gynghorau Tref a Chymuned lleol eraill, mudiadau lleol a chenedlaethol a’r Awdurdod Lleol ymuno â ni yn ein
datganiad. Cawsom beth diddordeb yn hyn o beth, a gofynnwyd i’n Cadeirydd roi cyflwyniad i Gyngor Cymuned y
Mwmbwls. Ar ôl sylweddoli beth oedd yr anawsterau o gynhyrchu cynllun gweithredu, danfonasom gynnig i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru yn galw am lunio pecyn gwaith ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned
sy’n awyddus i gyhoeddi Argyfwng Newid Hinsawdd. Cefnogwyd y cynnig yn unfrydol gan aelodau yn y Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol y llynedd.
Bydd ein grŵp llywio yn cyfarfod yn gyson yn ystod 2020/21 i sicrhau bod y targedau a osodwyd yn y cynllun yn
cael eu cyrraedd ac i adnabod unrhyw faterion posib o bwys mewn da bryd. Byddwn hefyd yn dechrau gweithio ar
y cynllun ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt, gan symud Pennard ymlaen yn gyson tuag at ddyfodol carbon
niwtral.
Rhagor o Wybodaeth:
Cynllun Gweithredu Argyfwng Hinsawdd: https://www.pennardcc.org.uk/sites/default/files/minutes/Final%
20Climate%20Emergency%20Action%20Plan%202020.pdf

Prosiect Ieuenctid Arloesol
Enillydd
Cyngor Cymuned Magwyr gyda Gwndy

Cyngor Cymuned Magwyr gyda Gwndy
Nod y Prosiect oedd ail-ddatblygu, dros gyfnod o rai blynyddoedd, lecyn agored pwrpasol yn gynefin cymysg
fydd yn ail-fywiogi cornel o’r gymuned ac ategu cefndir amaethyddol cyfoethog yr ardal, denu mwy o gerddwyr a
beicwyr i’r ardal, ysbrydoli pobl i archwilio, darganfod a chwarae – llecyn fyddai’n cael ei neilltuo ar gyfer pobl o
bob oed i ddysgu mwy am eu hamgylchedd lleol a’i fioamryiaeth mewn awyrgylch hyfryd”.
Rhennir y safle’n dair rhan, newydd, hen a heb ei datblygu. Mae ‘Grŵp Ieuenctid Brwydrwyr Bywyd Gwyllt’
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent (plant rhwng 10 ac 16 oed - yn ceisio annog plant i gymryd balchder ym
myd natur sydd o’u cwmpas, dysgu sut i ofalu am yr amgylchedd a dysgu sgiliau cefn gwlad newydd i blant). Bu
Cynghorydd a’r Clerc yn trafod gyda’r Grŵp a nhw oedd y prif gyswllt gyda’r ‘Brwydrwyr’.
Roedd Rhaglen Waith y Cyngor yn cynnwys gosod ffens newydd ar hyd ffiniau’r safle, cael gwared â choed
peryglus/ymledol, gwneud cais am grant ar gyfer byrddau gwybodaeth a gosod sedd. Cysylltodd â’r ‘Brwydrwyr
er mwyn cynnwys y safle mewn taflenni teithiau cerdded newydd.

Cynhyrchodd y Brwydrwyr gynllun ar gyfer datblygu’r safle, yr arolwg cychwynnol o blanhigion/anifeiliaid ac
arolwg ystlumod, cael gwared ag olion llystyfiant/sbwriel (na ellid ei ail-gylchu) ar gyfer parti tân gwyllt. Adeiladwyd cartref ar gyfer pryfed/gwenyn/draenogod gan ddefnyddio canghennau coed/gwreiddiau/llystyfiant.
Plannwyd clawdd gan ddefnyddio rhywogaethau brodorol (draenen ddu, draenen wen neu debyg) er mwyn
darparu cyfleuster fyddai’n galluogi “Brwydrwyr” y dyfodol i gael y cyfle i ddysgu sgiliau gosod cloddiau a bondocio. Cliriwyd llwybr trwy’r safle. Cafwyd gwared â chwyn ymledol o’r safle h.y. llysiau’r gingroen. Cynhaliwyd
sesiwn ‘dyrnu rhedyn’ er mwyn arafu ei dyfiant, codwyd nyth adar a blychau ystlumod a chynorthwywyd gyda
gosod blychau pathewod. Rhoddodd y “Brwydrwyr” gyflwyniad Power-point i’r holl gynghorwyr ar eu gwaith, a
chynhaliwyd ail arolwg o blanhigion ac anifeiliaid er mwyn darganfod unrhyw rywogaethau oedd wedi ymddangos
o’r newydd. Cynhaliwyd prosiectau eraill yn y gymuned megis codi sbwriel.
Buddion y prosiect yw fod y safle ar gael i’r gymuned leol, ar gyfer pobl leol o bob oed a gallu a cherddwyr ac
ymwelwyr ac Adran Addysg yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt (plant anghenion arbennig). Rhoddodd gyfle i’r
Brwydrwyr ennill sgiliau newydd.
Bydd ystod eang o rywogaethau a chynefinoedd bywyd gwyllt yn elwa oherwydd y gwaith hwn. Mae’n cyfrannu at
dargedau bioamrywiaeth lleol a chenedlaethol, mae’n creu gwell dealltwriaeth ac ymgysylltiad â bywyd gwyllt yn
y gymuned.
Yn y dyfodol, ac ar yr amod y gwneir gwaith clirio peirianyddol ar y darn sydd heb ei ddatblygu ac y bydd
cnydau’n cael eu cylchdroi yn y darn hwnnw, bydd y Brwydrwyr yn hau hadau dolydd bywyd gwyllt,
yn gosod ail fwrdd gwybodaeth ac yn gosod cylch ‘ysgol goedwig’. Eisoes, mae Sgowtiaid wedi
bod yn gwersylla yno ac mae’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt wedi ei ddefnyddio ar gyfer plant
anghenion arbennig (plannu coed).
Bydd y prosiect hwn yn un parhaus. Er mwyn cael mwy o wybodaeth ewch i:

Prosiect Treftadaeth Gorau
CYD ENILLWYR
Cyngor Cymuned Cwmbran

a
Cyngor Cymuned Llanwenog

Cyngor Cymuned Cwmbrân
Ar 4 Tachwedd 1949, cafodd tir yn Nwyrain Sir Fynwy ei ddynodi’n safle ar gyfer “Tref
Newydd.” Arweiniodd y dynodiad at greu’r Dref Newydd gyntaf yng Nghymru, yn yr
ardal a elwir erbyn hyn yn “Gwmbrân.”
Gan fod 2019 yn cofnodi 70 mlwyddiant y garreg filltir hon, penderfynodd y Cyngor
geisio arddangos a chyflwyno hanes & threftadaeth Cwmbrân – trwy ddathlu’r
gorffennol a chreu gwaddol i genedlaethau’r dyfodol. Dyma rai o’r uchafbwyntiau:

Mawrth Yn nigwyddiad blynyddol “Dathlu Cwmbrân a’i Chymunedau,” esboniodd ein
Cadeirydd wrth gynulleidfa eclectig sut ddaeth Cwmbrân yn dref fywiog a gweithgar,
wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymoedd
Gwent. “Dyma edrych ymlaen at 70 mlynedd arall” meddai!

a

Mai Rhoddodd ein Llawlyfr Trigolion sylw i’r dathliad, gan gyhoeddi “70 a Dal Yma” yn groch i’r gymuned gyfan.
Ymddangosodd hanes dynodi’r Dref Newydd ochr yn ochr â ffotograffau hanesyddol.
Mehefin Ynghanol bwrlwm “Digwyddiad Mawr Cwmbrân,” arweiniodd ein Cadeirydd y gwaith o lofnodi carden
ben-blwydd enfawr. Heidiodd gwahoddedigion, trigolion lleol, partneriaid cymunedol a phlant ysgol i ychwanegu
eu “Dymuniadau Penblwydd.”
Medi Buom yn Archifdy Gwent i weld sut roedd ein rhagflaenwyr yn rhedeg pethau yn ôl yn 1949.

Hydref Roedd ein sgrin arddangos gweledol yn cyhoeddi’r pen-blwydd i gyhoedd eiddgar.
Cynhwyswyd y gymuned gyfan yn y dathliadau. Allem ni ddod o hyd i berson lleol a aned ar 4 Tachwedd 1949?
Creodd ein cyfeillion yn Cwmbrân Life y fideo hwn er mwyn ceisio dod o hyd i’n Seithdegydd Arbennig. Daethom
mor agos, ac yn y diwedd daethom o hyd i Mrs Diane Eccleshare, a ddathlodd ei phenblwydd yn 70 ar 7
Tachwedd.
Dadorchuddiodd Mrs Eccleshare blac coffa ar 4 Tachwedd - a gyfrannwyd yn garedig iawn gan Mossfords Monumental Stonemasons.
Gallai cynlluniau hirdymor y Cyngor olygu y bydd hyd at 70,000 o goed newydd yn cael eu plannu yng
Nghwmbrân. Rydym eisoes wedi cychwyn ar y prosiect gwaddol hwn, gan ddathlu “Diwrnod Siarter Coed” trwy
ddosbarthu 70 o goed i ysgolion a mudiadau cymunedol. Rhoddwyd y coed gan Coed Cymru – 70 o goed am

70 mlynedd!
Penllanw ein dathliadau oedd arddangosfa yn adrodd stori Cwmbrân i siopwyr Nadolig. Daeth dros 1500 o
ymwelwyr i’r arddangosfa, a defnyddiwyd arteffactau’r Cyngor ac eitemau eraill i gyflwyno hanes cyfoethog
Cwmbrân. Torrodd Diane gacen ben-blwydd ac fe fuon ni hyd yn oed yn “Dref yr Wythnos” Radio Wales .
Cydiodd 2019 yn nychymyg y cyhoedd. Rhoddwyd hwb i falchder pobl o’r dref, rhoddodd llwyfannau amlgyfryngol Gwmbrân “ar y map” a daeth y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol at ei gilydd i arddangos ein
cymuned.

Prosiect Treftadaeth Gorau parhad

Cyngor Cymuned Llanwenog

Prynodd Cyngor Cymuned Llanwenog 6 o’r hen giosgs ffôn haearn bwrw coch yn 2009 oddi wrth BT
am £1. Mae pob un o’r ciosgs ym Mhlwyf Llanwenog. Roedd y Cynghorwyr Cymuned yn teimlo ei bod
yn bwysig eu cadw yn y gymuned, yn hytrach na chael gwared â nhw’n llwyr o’r safle, gan mai’r teimlad
oedd eu bod yn rhan o dreftadaeth y cymunedau.
Yn wir, rhestrir rhai o’r ciosgs, un ym mhlwyf cyfagos Capel Dewi, yn giosg coch math K6 a adeiladwyd
o haearn bwrw yn ôl cynllun safonol yn 1936 gan Giles Gilber Scott.
Mae’r ciosgs yn cynnwys plât ffowndri boglynnog “Lion Foundry Co Ltd, Kirkintilloch’. Mae ganddynt do
cramennog bas a 4 lunette yn cynnwys coronau boglynnog Brenin George VI dros opalau mewn
llythrennau coch ac agennau awyru. Ceir amgylchoedd dyrchafedig ar y drws a’r ochrau, paneli
gwydrog llorweddol a bariau gwydr ffiniol. Maent oll yn wag yn y cefn.

Unwaith y gwnaed y trosglwyddiad i’r Cyngor Cymuned, cafodd y ffonau eu tynnu allan. Aeth y Cyngor
ati i’w glanhau a’u paentio a gosod hysbysfwrdd ymhob un ohonynt, a’u gwneud ar gael i bob un o’r 10
pentref / pentreflan yn y Plwyf.
Cysylltodd grŵp cymunedol,, Pobl Cwrtnewydd People, â’r Cyngor i ofyn a allent osod silffoedd yn y
ciosg yng Nghwrtnewydd i’w defnyddio’n Siop Cyfnewid Llyfrau; cefnogwyd hyn a gosodwyd arwyddion
ar y ciosg. Y cam nesaf oedd fod pentref cyfagos, Drefach, eisiau gwneud yr un peth. Bu’n fenter
lwyddiannus iawn ac mae llyfrau o bob math ar gael, ynghyd â chylchgronau a jig-sos.
Yna cysylltodd Sioe Cwmsychpant â’r Cyngor, gan eu bod wedi codi arian i brynu tri diffibriliwr.
Gofynasant a ellid eu gosod yn y ciosgs, a gwnaed hynny ar unwaith, ac roedd pwyllgor y Sioe yn gyfrifol am archwilio’r peiriannau bob wythnos.

Yna cafodd yr arwyddion ‘Ffôn’ uwchben drysau’r ciosgs eu newid i arwyddion ‘Diffibriliwr’ yn yr un
ffont. Ac ym mis Awst penderfynwyd paentio’r tri chiosg yn cynnwys diffibrilwyr mewn lliw gwyrdd limwydd gyda sticyr chevron adlewyrchol o gwmpas y drws.
Mae’r Cyngor wedi sicrhau defnydd newydd i’r ciosgs, sy’n rhan annatod o dreftadaeth ein pentrefi, fel y
gall cenedlaethau’r dyfodol eu mwynhau am amser maith i ddod.

Prosiect Datganoli Gwasanaeth neu Ased Gorau
Enillydd
Cyngor Tref Cydweli

Cyngor Tref Cydweli
Daeth y Cyngor Tref yn berchnogion lle chwarae Parc Stephens wedi iddo gael ei drosglwyddo iddynt
gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn 2019 yn rhan o’r broses trosglwyddo asedau. Llwyddodd Cyngor Tref
Cydweli i ddod o hyd i rywfaint o arian Adran 106 oedd ar gael trwy Gyngor Sir Caerfyrddin ac fe gynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar Fawrth y 18fed 2019 i drafod y posibiliadau ar gyfer y dyfodol a
gwelliannau i’r parc. Cytunodd y cyfarfod i ychwanegu at yr offer chwarae oedd yno’n barod er mwyn ei
wneud yn fwy addas a chynhwysol ar gyfer plant o bob oed. Yn dilyn y cyfarfod daeth nifer o rieni at ei
gilydd i ffurfio Prosiect Chwarae Cynhwysol a Hygyrch Parc Stephens. (PSIAPP). Ffurfiwyd grŵp ffurfiol
ac roedd yr aelodau hefyd yn cynnwys Cynghorwyr, Mencap, CAVS, Cymdeithas Rhieni ac Athrawon,
Pennaeth ysgol leol ar gyfer plant Anghenion Addysgol Arbennig a chynrychiolydd Prosiect CO- Op Pioneer. Gwnaethant gais llwyddiannus am arian i brynu mwy o offer hygyrch addas ar gyfer y lle chwarae.
Gwnaeth cynrychiolydd CO- Op Pioneer, Anne Gilley, gais llwyddiannus am arian i Boom Cymru
(fersiwn Gymraeg o DIY. SOS). Ganed y cysyniad o greu Gardd Synwyriadol ar gyfer pobl o bob oed a
gallu, a daeth nifer fawr o fusnesau lleol ac aelodau’r gymuned ynghyd a chyfrannu deunyddiau a llafur
er mwyn creu’r ardd dros benwythnos ym mis Mehefin 2019. Darlledwyd y digwyddiad ar S4C yn yr hydref 2019.
Cefnogwyd agweddau ariannol, technegol a dylunio’r prosiect gan staff Cyngor Tref Cydweli.
Ar hyn o bryd gwneir defnydd da o’r ardd a’r lle chwarae yn lleol, ac mae rhywfaint o dystiolaeth yn awgrymu fod defnyddwyr yn teithio hyd at ddeugain milltir er mwyn defnyddio’r cyfleusterau ym Mharc Stephens.
Mae Swanton yn un o’r darparwyr gofal mwyaf yn y wlad ac maent yn gobeithio atgynhyrchu’r prosiect
ar raddfa lai ymhob un o’u cartrefi gofal.

Mae’r CO-Op yn hyrwyddo’r prosiect hwn yn astudiaeth enghreifftiol i ddangos fod eu buddsoddiad
mewn cymunedau yn gwneud gwahaniaeth.
Mae Cyngor Tref Cydweli yn gweithio gyda’i bartneriaid cymunedol i annog pobl i ddefnyddio Parc Stephens yn ofod cymunedol. Mae’r prosiect wedi gosod sylfaen y gall y Cyngor a’r gymuned fel ei gilydd
adeiladu arno wrth ddatblygu prosiectau ar y cyd i’r dyfodol yn ardal Cydweli.

Gwasanaeth Cyngor Lleol Arloesol y Flwyddyn
Enillydd
Cyngor Tref Blaenafon
Cyngor Tref Blaenafon - Roedd data ystadegol a dderbyniwyd yn 2018/19 yn dangos fod trigolion
Blaenafon yn afiach, fod ganddynt arferion ffordd o fyw gwael a’u bod yn wynebu risg uwch o ddioddef
cyflyrau iechyd cronig.
Yn hytrach na chyflwyno’r negeseuon iechyd cyhoeddus arferol, gofynnodd Cyngor Tref Blaenafon sut
allent fynd ati mewn ffordd flaengar i greu Blaenafon Iachus?
Gan adeiladu ar y seiliau a osodwyd gan ein Prosiect Pontio Rhwng y Cenedlaethau, penodwyd
Swyddog Blaenafon Iachus ym mis Gorffennaf 2019, wedi’i gyd ariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol
Torfaen.
Trwy gyrchu amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Chymru Iachach, rydym wedi cychwyn
sgwrs adeiladol gyda’r gymuned ynghylch iechyd a llesiant.
Mae Blaenafon Iachus yn ddull seiliedig ar le, ac yn wahanol i’r ffordd arferol o weithio, sy’n cael ei reoli
gan y Cyngor Tref gan weithio gyda phobl leol a phartneriaid allweddol; mae’n ffordd newydd o ymgysylltu, gan symud oddi wrth atgyfeiriadau ac asesiadau i sgyrsiau a chysylltiadau.
Mae ein partneriaid yn cynnwys: Yr Hwb, Tai Bron Afon, Fusion, Adeiladu Cymunedau Cydnerth, Datblygiadau Chwarae a Chwaraeon Torfaen, Rhwydwaith Llesiant Integredig (ABUHB), Ysgol Dreftadaeth
Blaenafon a Thrigolion Lleol.
Yn ystod ein sgyrsiau cymunedol, rydym wedi dechrau datblygu hyrwyddwyr lleol. Mae’r gweithgareddau hyn wedi’n galluogi i adnabod ac ymateb i anghenion unigol, tra’n casglu adborth ar sut brofiad yw
byw ym Mlaenafon.
Cafodd nifer o rwystrau oedd yn atal iechyd da eu hadnabod, megis: Trafnidiaeth, Unigrwydd, Iechyd
Meddwl, Gwasanaethau fforddiadwy, Tlodi Bwyd a Rhwystrau Rhwng y Cenedlaethau.

Mae’r saith mis cyntaf wedi gwneud defnydd llawn o’r gwasanaethau sydd ar gael trwy fabwysiadu model rhagnodi cymdeithasol, lleihau’r risgiau o ran rhwystrau iechyd a nodwyd, a chafwyd cefnogaeth gan
Fframwaith Cyfryngau Cymdeithasol Blaenafon Iachus .
Hyd yn hyn, mae’r prosiect wedi denu £37,892, ac mae wedi darparu’r gweithdai wythnosol canlynol:
Iechyd Meddwl: Plattform State of Mind – (pobl ifanc 14 – 25 oed), Inside Out – Gweithdai Celf (Dros
18 oed) a Recrock Music Draig Youth – Youth Aspirations
Teithiau Diwylliannol: Amgueddfeydd yng Nghaerdydd, Abertawe & Sain Ffagan, Canolfan Mileniwm
Cymru a Ffair Yrfaoedd – Amgueddfa V&A Llundain
Pontio Rhwng y Cenedlaethau: Lleisiau Bach - (Ysgol Gynradd), Bwyd am Oes – (Cenedlaethau’n
Bwyta Gyda’i Gilydd), Gemau Stryd – (Gweithgaredd am ddim i deuluoedd)

Hyd yn hyn, mae 400+ o drigolion lleol wedi cymryd rhan yn y prosiect, gan elwa o’r canlynol: Gwella
Llesiant Meddyliol, Gweithgareddau Corfforol Rhad ac Am Ddim, Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol a Lleihau Unigrwydd.
Mae Blaenafon Iachus yn ceisio hyrwyddo newid cynaliadwy, cefnogi unigolion, teuluoedd a llesiant
cymunedol.
Trwy ddatblygu perthnasoedd cryfion gyda phartneriaid, gallwn ddylanwadu er mwyn
newid systemau, a thrwy fod yn barod i weithio gyda’n cymuned a gwrando arni, gallwn
ennyn ymddiriedaeth.
Rhyngddynt, mae’r camau hyn yn hau hadau ein strategaeth hirdymor, gan wella iechyd a
llesiant ein cymuned a chlywed y neges fod Blaenafon yn gymuned iachus.

Gwobrau Arfer Arloesol Un Llais Cymru 2020

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 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (www.wlga.gov.uk )
Kelly McLauchlan - Cyfoeth Naturiol Cymru (www.naturalresources.wales )

Chris Beck - Data Cymru (www.dataunitwales.gov.uk)
Elle Henley–Herat– Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (www.futuregenerations.wales)
Noreen Blanluet—Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru (www.copronet.wales)
Julie Osmond - CADW (www.cadw.gov.wales)
Neville Rookes - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (www.wlga.gov.uk )

Ben Sears—Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (www.wlga.gov.uk )
Andy Wallsgrove—Comisiynydd Plant Cymru (www.childcomwales.org.uk)
Alison Pritchard - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (www.wcva.org.uk)
Rachel Wolfendale - Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru (www.copronet.wales)

Gwobr
Adroddiad Blynyddol Gorau
Prosiect Amgylcheddol Gorau

Beirniad
Clover Rodrigues - Cymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru
Kelly McLauchlan - Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwefan Orau

Chris Beck - Data Cymru

Menter Ymgysylltu Cymunedol Orau

Elle Henley-Herat - Comisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol Cymru & Naureen Blanluet Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Menter Dwristiaeth Orau
Menter Gynaliadwyedd Orau

Julie Osmond - CADW– Llywodraeth Cymru
Ben Sears - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Ymgysylltu Ieuenctid Gorau

Andy Wallsgrove - Comisiynydd Plant Cymru

Menter Dreftadaeth Orau
Prosiect Datganoli Gwasanaeth neu Ased
Gorau

Julie Osmond - CADW– Llywodraeth Cymru
Alison Pritchard - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol
Cymru

Gwasanaeth Cyngor Lleol y Flwyddyn

Neville Rookes - Cymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru

Blachere Illumination is committed to helping the environment.
By investing in eco-friendly products and solutions we hope to reduce our environmental
impact, a challenge that faces us in today’s world. We have created a world exclusive Bioprint
range, which is the first Biodegradable Festive lighting structure made from sugarcane-based
product.
Talk to any member of our team about this market leading BioPrint product. Blachere have
been manufacturing Festive lights for over 45 years with care and passion.

Gwobr Adroddiad Blynyddol Gorau
Noddwyd gan Wellers Hedleys Law Group
CYD ENILLWYR
Cyngor Tref Cricieth
a
Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn
Tra Chymeradwy
Cyngor Tref Caerfyrddin

Cyngor Cymuned Higher Kinnerton
Cyngor Cymuned Llantrisant

Prosiect Amgylcheddol Gorau
Noddwyd gan Blachere Illuminations Ltd
Enillydd
Cyngor Tref Aberystwyth
Tra Chymeradwy
Cyngor Tref Y Barri
Cymeradwy
Cyngor Tref Penarth
Cyngor Cymuned Pennard
Cyngor Cymuned Gwenfo

Gwobr Gwefan Orau
Enillydd
Cyngor Cymuned Clydach
Tra Chymeradwy
Cyngor Tref Y Fenni
Cyngor Tref Tredegyr
Cymeradwy
Cyngor Cymuned Coety Uchaf
Cyngor Tref Castell-nedd

Cyngor Tref Llanandras & Norton

Ymgysylltu Cymunedol Gorau

Enillydd
Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn
Tra Chymeradwy

Cyngor Tref Caerfyrddin
Cyngor Cymuned Higher Kinnerton
Cyngor Cymuned Pennard

Cymeradwy
Cyngor Tref Blaenafon
Cyngor Cymuned Cwmbran
Cyngor Tref Cydweli
Cyngor Cymuned Llancarfan
Cyngor Tref Castell-nedd
Cyngor Tref Llanandras & Norton
Cyngor Tref Tredegyr

Gwobr Menter Dwristiaeth Orau

Enillydd
Cyngor Tref Cricieth
Cymeradwy

Cyngor Cymuned Llantrisant
Cyngor Tref Tredegyr

Gwobr Cynaliadwyedd Gorau

Enillydd
Cyngor Cymuned Pennard
Cymeradwy
Cyngor Tref Y Fenni

Gwobr Menter Ymgysylltu Ieuenctid Orau

Enillydd
Cyngor Cymuned Magwyr gyda Gwndy
Cymeradwy
Cyngor Cymuned Tongwynlais

Gwobr Menter Dreftadaeth Orau
Noddwyd gan Parish Online

Cyd Enillwyr

Cyngor Cymuned Cwmbran
Cyngor Cymuned Llanwenog
Cymeradwy

Cyngor Cymuned Llanelly
Cyngor Tref Tredegyr

Gwobr Menter Datganoli Gwasanaeth neu
Drosglwyddo Ased Orau
Noddwyd gan National Association of Memorial Masons

Enillydd

Cyngor Tref Cydweli
Tra Chymeradwy
Cyngor Cymuned Coety Uchaf
Cyngor Cymuned Cwmbrân
Cymeradwy
Cyngor Tref Tredegyr
Gwobr Gwasanaeth Cyngor Lleol y Flwyddyn
Noddwyd gan Came & Company

Enillydd
Cyngor Tref Blaenafon
Tra Chymeradwy

Cyngor Cymuned Llancarfan
Cyngor Tref Brynbuga
Cymeradwy
Cyngor Cymuned Caersws
Cyngor Cymuned Llandochau

Cyngor Tref Castell-Nedd
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 Aberystwyth

Gweneira Raw-Rees

01970 624761

council@aberystwyth.gov.uk

Cyngor Tref Blaenafon

Kevin Warren

01495 790643

blaenavontc@btconnect.com

Cyngor Cymuned Clydach

Cyng Matthew Bailey

01792 845992

mail@clydach.wales

Cyngor Tref Cricieth

Dr Catrin Jones

01766 523294

clerccriccieth@gmail.com

Cyngor Cymuned Cwmbrân

David Collins

01633 624152

david@cwmbran.gov.uk

Cyngor Tref Cydweli

Virginia O’Reilly

01554 870203

council@kidwelly.gov.uk

Cyngor Cymuned Llanwenog

Gwennan Jenkins

07852 264336

gwens1985@hotmail.com

Cyngor Cymuned Magwyr gyda
Gwndy
Cyngor Tref Y Drenewydd &

Beverley Cawley

01633 882842

admin@magorundy.org.uk

Ed Humphreys

01686 625544

townclerk@newtown.org.uk

Llanllwchaearn
Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn

Shân Louden

01554 834346

Cyngor Cymuned Pennard

Janet Crocker

07825 225567

info@pembreyburryporttc.gov.uk
pennardcommunitycouncil@gmail.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 bob Cyngor a gyflwynodd
gais ar gyfer Gwobrau Arfer Arloesol 2020

Un Llais Cymru
24c Heol y Coleg
Rhydaman
SA18 3AF
01269 595400
gweinydd@unllaiscymru.cymru
www.unllaiscymru.org.uk

