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prosiectau y mae wedi’u cefnogi. Er ei bod hi’n 
rhy gynnar i adrodd ar ganlyniadau’r prosiectau 
a gyllidwyd, nid oes unrhyw amheuaeth gennyf 
ynghylch y buddion eang y bydd y prosiectau hyn 
yn eu cyflwyno i gymunedau, yr amgylchedd a 
bywyd gwyllt, a fydd yn parhau o genhedlaeth i 
genhedlaeth. Edrychaf ymlaen at dderbyn rhagor o 
wybodaeth ar yr hyn y bydd prosiectau’n eu cyflawni 
yn y dyfodol a’r buddion cadarnhaol y byddant yn eu 
cyflwyno i’w cymunedau.

Sefydlwyd y dreth gwarediadau tirlenwi yng Nghymru gan 
Ddeddf Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017, gan osod 
y trefniadau gweithredol ar gyfer trethu, ochr yn ochr 
â Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016. Gwnaeth 
amnewid y dreth dirlenwi am y dreth gwarediadau tirlenwi 
o fis Ebrill 2018 sicrhau y bydd gwasanaethau cyhoeddus 
yng Nghymru’n parhau i elwa ar y refeniw a godir gan y 
dreth hon wedi iddi gael ei datganoli ym mis Ebrill 2018.

I adeiladu ar hyn, dechreuodd Cynllun Cymunedau 
y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS) yn ystod mis 
Ebrill 2018. Mae’r cynllun yn cydnabod y gall gwaredu 
gwastraff tirlenwi gael effaith negyddol ar gymunedau, 
ac mae’n darparu cyllid ar gyfer prosiectau sy’n cyfrannu 
at wrthbwyso’r effeithiau hyn yn y cymunedau a effeithir. 
Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar wella llesiant cymunedol 
drwy brosiectau lleol sy’n gwella ansawdd yr ardal leol, yn 
cyflwyno buddion eang ac sy’n hyrwyddo mentrau cyllido  
i’r eithaf.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a enillodd y 
contract o weinyddu’r LDTCS. Mae’r cynllun yn cefnogi’r 

gwaith o gyflawni Ffyniant i Bawb ac amrediad o 
bolisïau Llywodraeth Cymru, trwy brosiectau cyllido sy’n 
cefnogi bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a gwelliannau 
amgylcheddol eraill mewn ardaloedd a effeithir yn sgil 
gwaredu gwastraff tirlenwi. Er bod cyllideb o £1.5 miliwn yn 
cael ei ryddhau bob blwyddyn ariannol i gefnogi’r cynllun, 
mae’n amlwg bod y cynllun wedi llwyddo i greu adnoddau 
ychwanegol i gefnogi’r gwaith o gyflenwi’r prosiectau a 
gaiff ddyfarniad, gan gynyddu gwerth y cynllun.

Rwy’n falch iawn â lefel y diddordeb a fynegwyd yn y 
cynllun yn ystod blwyddyn gyntaf ei weithrediad. Yn ystod y 
cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019, derbyniwyd 
dros 150 o geisiadau am grant. Yn ystod yr un cyfnod, 
dyrannwyd cyllid i gyfanswm o 44 o brosiectau lleol mewn 
cymunedau cymwys ar hyd a lled Cymru. Mae’r amrediad 
eang o brosiectau a gefnogir mewn cymunedau lleol yn 
amlwg yn cefnogi’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru o fewn yr ardaloedd hynny.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am 
weinyddiaeth y cynllun yn ystod y flwyddyn gyntaf a’r 

CGGC sy’n gweinyddu’r LDTCS ar ran Llywodraeth Cymru, 
ac fel un o ymddiriedolwyr CGGC roeddwn yn falch iach o 
gael y cyfle i gadeirio’r panel newydd hwn. Mae gennym 
arbenigwyr rhagorol o amgylch y bwrdd, i sicrhau bod y 
prosiectau gorau’n cael cyllid er mwyn rhoi’r budd gorau 
posibl i gymunedau a’r amgylchedd  
ledled Cymru.

Ym mis Ebrill 2018 cafodd y broses o gasglu’r Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi ei datganoli i Gymru, ac ar Ebrill 
30 2018 agorodd y cynllun cymunedol yn swyddogol i 
geisiadau. Mae’r gronfa ar agor i bob sector sy’n cyflawni 
gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar gymdeithas, a 
daeth nifer fawr o geisiadau o safon i law Tîm Cyllid Grant 
CGGC â llawer o weithgareddau budd cymunedol ystyrlon 
ac effeithiol, dan dair thema’r cynllun.

Yn y ddau gylch ariannu a gynhaliwyd yn 2018-19 roedd 
y panel yn falch o weld ceisiadau o ansawdd mor uchel 
yn cael eu cyflwyno, gan ddangos cyfraniadau at gyflawni 
deddfwriaeth amgylcheddol amrywiol Cymru ac, wrth gwrs, 
nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (2015). 
Rydym yn hyderus y bydd penderfyniadau cyllido a wnaed yn 
galluogi cyrff i weithredu gan ganolbwyntio ar y gymuned a 
chyfrannu at wella cymunedau lleol ledled Cymru.

LESLEY GRIFFITHS AM
Gweinidog yr Amgylchedd, 
Ynni a Materion Gwledig 

Edrychaf ymlaen i weld beth fydd y prosiectau 
cyfredol yn ei gyflawni, ac at weld rhagor o 
geisiadau o safon yn dod i law!

Gan Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig I’w gynnwys yn Adroddiad Blynyddol cyntaf CGGC ar 
Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS)

Rhagair Y Gweinidog 

Lindsay Cordery - Bruce, Chair’s Foreword  
Lindsay Cordery-Bruce, Chairperson of the LDTCS Expert Advisory Panel

LINDSAY CORDERY - BRUCE
Cadeirydd yr LDTCS
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Mae’r adroddiad hwn yn
manylu ar weithgaredd 
blwyddyn gyntaf Cynllun 
Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi yng 
Nghymru

Crynodeb Gweithredol

Mae’n darparu’r cyd-destun ynghyd â gwybodaeth am y cyfraniadau  
a wnaeth gweithgareddau’r prosiectau a ariannwyd at bolisïau.  
Mae’r flwyddyn gyntaf o weithredu wedi bod yn llwyddiant mawr, 
gyda’r cynllun yn dod yn hynod boblogaidd â grwpiau sy’n gweithio’n 
agos i safle tirlenwi neu orsaf drosglwyddo gwastraff, sy’n ceisio cyllid 
ar gyfer gweithgaredd i wella ansawdd yr amgylchedd yn eu hardal.

Cefndir y Cynllun
Mae Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 yn 
sefydlu’r dreth gwarediadau tirlenwi (LDT) yng Nghymru ac yn 
disgrifio’r trefniadau gweithredol ar gyfer y dreth, ochr yn ochr 
â Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (TCMA).

Mae Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi yn cydnabod y 
gall gwaredu gwastraff i’w dirlenwi gael 
effaith negyddol ar gymunedau a bydd 
yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau 
sy’n ceisio gwneud iawn am yr effeithiau 
hyn. Mae gweithgaredd y prosiectau a 
ariannwyd yn canolbwyntio ar y radiws 
5 milltir o amgylch safle tirlenwi neu 
orsaf trosglwyddo gwastraff sydd wedi 
nodi eu bod wedi delio â dros 2000 
tunnell yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
Gall safleoedd gael eu hychwanegu at 
y rhestr o ardaloedd sy’n gymwys i elwa 
o’r cynllun, neu eu tynnu oddi arni, yn 
ddibynnol ar faint o dunelli maent wedi’u 
trafod yn unol â’u hadroddiad i Cyfoeth 
Naturiol Cymru y flwyddyn honno.

Cynllun gan Lywodraeth Cymru yw 
cynllun cymunedau’r LDT a chaiff y cyllid 
ei ddosbarthu dan gontract rhwng 1 
Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2022 gan Gyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)  
ar ran Llywodraeth Cymru.

Y cyfnod rhwng Ebrill 1 2018 hyd at 
fis Mawrth 31 2019 sydd dan sylw yn 
yr adroddiad hwn. Yn yr adroddiad 
blynyddol cyntaf hwn, caiff egwyddorion 
a nodau’r cynllun eu hamlinellu a chaiff 
y broses o weinyddu’r grant ei hegluro. 
Cafodd y cynllun ei sefydlu yn ystod rhan 
gychwynnol y flwyddyn, a chynhaliwyd 
dau gylch ariannu llwyddiannus yn 
ddiweddarach. Cafodd cylch grant cyntaf 
y cynllun ei lansio ym mis Ebrill 2018, 
gyda’r prosiectau cyntaf yn dechrau 
ddiwedd mis Gorffennaf 2018. Agorodd 
yr ail gylch i dderbyn ceisiadau ym mis 
Hydref 2018 gyda’r prosiectau’n dechrau 
ym mis Ebrill 2019

Mae’r adroddiad hwn yn 
cwmpasu’r cyfnod o Ebrill 1 
2018, hyd at Fawrth 31 2019.
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GWELLA ANSAWDD LLEOEDD
•   Hybu ymddygiad amgylcheddol positif;
•   Gwrthbwyso’r effeithiau negyddol y mae gwaredu deunydd fel        
     gwastraff i safleoedd tirlenwi yn eu cael ar gymunedau
•   Gwella mannau sy’n bodoli eisoes – mannau agored a mannau ffisegol.

SICRHAU BUDD I’R GYMUNED EHANGACH 
•   Annog cyfranogaeth gymunedol  –  gwirfoddoli, meithrin sgiliau ayb;
•   Hybu a chynnal perthnasoedd da rhwng cwmnïau’r safleoedd tirlenwi,  
     y cymunedau a’r corff dosbarthu;
•   Cefnogi prosiectau cynaliadwy nad ydynt yn dibynnu ar gyllid parhaus.

SICRHAU BOD Y SWM MWYAF POSIBL O ARIAN YN CYRRAEDD 
CYNLLUNIAU
•   Cynnal model gweinyddol cost-effeithiol;
•   Sicrhau bod y cyllid o fewn cyrraedd hawdd drwy ddarparu amcanion            
    a chanllawiau ymgeisio clir a dealladwy ar gyfer y cynllun a’r  
    broses ymgeisio

1

3

2

Egwyddorion Cyffredinol y Cynllun

NOD CYNLLUN CYMUNEDAU’R LDT YW:

Yn sail i’r cynllun mae set o egwyddorion cyffredinol, 
sy’n darparu fframwaith i siapio’r ffordd y caiff y cynllun 
ei gyflawni’n weithredol. Mae’r egwyddorion cyffredinol 
yn canolbwyntio ar wella lles cymunedau drwy gyfrwng 
prosiectau drwy wella ansawdd lleoedd, cyflenwi buddion 
eang a sicrhau bod y cyllid mwyaf posibl yn cyrraedd  
y cynlluniau. 

Sut Mae’r Gronfa’n Gweithio
CGGC sy’n gweinyddu’r gronfa ar ran Llywodraeth Cymru. Mae CGGC yn rhan o 
rwydwaith o gefnogaeth i sefydliadau ledled Cymru, mewn partneriaeth â phedwar ar 
bymtheg o Gynghorau Gwirfoddol Sirol. Mae’r rhwydwaith hwn yn caniatáu i’r gwaith 
gweinyddu gael ei wneud yn ganolog, tra bod gwerth ychwanegol yn cael ei ddarparu i 
grwpiau drwy gyfrwng gwybodaeth a chefnogaeth leol bellach ar lefel sirol.
Gwerth y gronfa yw £1.4 miliwn y flwyddyn. Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol 
mewn ardaloedd y mae gwaredu gwastraff i’w dirlenwi yn effeithio arnynt. Bydd grantiau o rhwng £5,000 a £49,999  
ar gael, drwy ddau gylch ariannu bob blwyddyn, gyda’r cyfle i wneud cais am grant mwy, unwaith ac am byth,  
o arwyddocâd cenedlaethol gwerth dros £50,000 a hyd at £250,000. 

MAE’R CYNLLUN YN GWAHODD CEISIADAU GAN GRWPIAU SY’N CYNNAL GWEITHGAREDDAU DAN Y TAIR THEMA:

BIOAMRYWIAETH
Creu Rhwydweithiau Ecolegol Gwydn 
er budd amrywiol gynefinoedd a 
rhywogaethau: Gwella amodau i helpu 
rhywogaethau brodorol, pryfed peillio a 
darparu cyfleoedd i blannu o’r newydd.
Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd 
naturiol. Ennyn a chefnogi 
cyfranogaeth a dealltwriaeth i wreiddio 
bioamrywiaeth.

LLEIHAU GWASTRAFF A’R GWASTRAFF 
SY’N CAEL EI ROI MEWN SAFLEOEDD 
TIRLENWI 
Hybu ymwybyddiaeth a’r arferion gorau 
fel bod pawb yn cynhyrchu llai 
o wastraff:Annog pobl i atal gwastraff, 
ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu.
Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi 
cynlluniau fel compostio. Ymgysylltu a 
chefnogi dealltwriaeth er mwyn ystyried 
gwastraff fel adnodd.

GWELLIANNAU AMGYLCHEDDOL 
EHANGACH
Sicrhau budd cymunedol ehangach  
drwy wella ansawdd lleoedd: Creu 
mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi 
seilwaith gwyrdd. Adfer ardaloedd  
sydd wedi’u hesgeuluso ac wedi mynd 
yn flêr fel adnoddau cymunedol 
 drachefn. Cynnal neu wella  
cyfleusterau cymunedol, er enghraifft 
neuaddau bro. 
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Cydweddiad a Chyfraniad Strategol
Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn darparu cyfeiriad strategol cyffredinol i sicrhau 
bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli a’u cadw’n effeithiol yng Nghymru. Mae hyn 
ynghyd â chanfyddiadau’r Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR) yn amlinellu 
gwerth adnoddau naturiol yng Nghymru a sut y dylid eu rheoli’n effeithiol a buddsoddi 
ynddynt i sicrhau eu bod yn ffynnu i’r eithaf.

Mae rhaglen lywodraethu 2016-2021 Symud Cymru Ymlaen 
yn amlinellu sawl blaenoriaeth amgylcheddol y mae 
prosiectau sy’n cael eu hariannu drwy LDTCS yn cyfrannu 
atynt yn uniongyrchol drwy’u gweithgareddau:

Gwneud cynnydd tuag at ein nod o leihau ein 
hallyriadau tŷ gwydr o leiaf 80% erbyn 2050 
a pharhau â’n gwaith i amddiffyn a gwella 
bioamrywiaeth ac ecosystemau lleol.

Ymestyn y blaen sydd gennym ar wledydd eraill o 
ran lefelau ailgylchu a lleihau tirlenwi.

Cefnogi datblygiad rhagor o brosiectau ynni 
adnewyddadwy, gan gynnwys môr-lynnoedd llanw  
a chynlluniau ynni cymunedol.

FFYNIANT I BAWB: Y STRATEGAETH GENEDLAETHOL 

Mae strategaeth genedlaethol gyfredol Llywodraeth 
Cymru yn canolbwyntio ar ffyniant. Mae ffyniant yn y 

strategaeth hon yn canolbwyntio ar bob agwedd ar fywyd 
yng Nghymru, nid dim ond ar gyfoeth materol. Mae ffyniant 
yn ymwneud â bywyd o ansawdd da a chymunedau 
cynaliadwy, diogel.

Mae Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 
yn ariannu gweithgaredd sy’n sicrhau budd cymunedol 
cynaliadwy. Mae hyn yn digwydd ar sawl ffurf, o 
weithgaredd i weithio gyda gwirfoddolwyr a’u hyfforddi 
yn y sgiliau sy’n ofynnol i warchod man gwyrdd lleol neu 
ddarparu cymorth ariannol i wella cyfleuster cymunedol 
mewn ffordd sy’n gwella ei effeithlonrwydd ynni.  
Asesir ceisiadau ar sail eu cyfraniad at fudd y gymuned 
leol a’r effaith hirdymor y bydd y gweithgaredd yn ei chael. 
Bydd pob prosiect y dyfernir cyllid iddo mewn rhyw ffordd 
yn cyfrannu at gymunedau cynaliadwy. Gan roi cyfle i’r 
gymuned ddweud pa gamau y maen nhw’n meddwl sydd 
angen eu cymryd i roi sylw i broblemau sy’n benodol i’r 
ardal honno; gan eu galluogi i weithredu dan arweiniad y 
gymuned, adeiladu stiwardiaeth gymunedol ac  
ymdeimlad o le.

Roedd Maniffesto 2018 Prif Weinidog Cymru yn cynnwys 
cynigion clir ynglŷn â sut dylai Cymru weithredu ar  
yr amgylchedd.
 
Yn 2016 adroddodd Cyfoeth Naturiol Cymru ar y bygythiadau 
i rywogaethau, bioamrywiaeth a’r effeithiau a gaiff hyn ar 
ansawdd dŵr, ansawdd aer ac economi ehangach Cymru. 
Amlygodd eu hadroddiad fod yr ecosystem sylfaenol yn dirywio 
ac, er mwyn ei gwella a’i gwarchod, fod angen gweithredu i’w 
gwneud yn fwy gwydn. Caiff y gweithredu ar yr angen hwn sylw 
drwy Nod 2 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
- Cymru Gydnerth. Mae’r cynigion i weithredu ar yr amgylchedd, 
a nodir ym Maniffesto’r Prif Weinidog, yn cynnwys camau y mae’r 
LDTCS yn cyfrannu’n weithgar tuag at elfennau ohonynt, megis:

The First Minister’s 
Manifesto
Mae’r Maniffesto yn amlinellu nifer 
o gynigion eraill y bydd yr LDTCS yn 
cydweddu â nhw ac yn cyfrannu atynt, 
wrth i’r cynigion gael eu rhoi ar waith:

Datblygu Cynllun Twf 
Amgylcheddol ar gyfer Cymru, 
atal a gwyrdroi’r difrod a 
achoswyd eisoes i’n  
hamgylchedd naturiol

Hybu diwydiannau gwyrdd 
sy’n gwella, yn hytrach nag yn 
niweidio’r amgylchedd

Canolbwyntio ar bethau bach a all greu mannau 
gwyrdd hygyrch, lleol: plannu blodau gwyllt; 
Awdurdodau Lleol yn newid eu harferion torri 
gwair; creu gweirgloddiau ar lethrau a Choedwig 
genedlaethol newydd (gweithio at y targed plannu 
coed cenedlaethol) a datblygiadau un blaned: camau 
gweithredu a fydd yn arwain at annog gweithredu 
cymunedol megis Dyblu nifer y rhandiroedd:  
newid y rheoliadau cynllunio ynglŷn â siediau a  
datblygu perllannau.
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Bydd pob prosiect y dyfernir cyllid iddo dan yr LDTCS, 
mewn rhyw ffordd yn cyfrannu at gyrraedd un neu  
fwy o nodau’r Ddeddf. Yn y rhan fwyaf o achosion  
ceir cysylltiad clir â nodau neu nod penodol.  
Er enghraifft, drwy un o themâu blaenoriaeth y cynllun 
- Bioamrywiaeth. Yn Sir y Fflint, mae Ymddiriedolaeth 
Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid (ARC) yn helpu i 
weithio tuag at nod amgylcheddol y Ddeddf  
‘Cymru Gydnerth’. Mae’r prosiect hwn yn digwydd 
ar draws pedair gwarchodfa natur ac mae’n creu 
cynefinoedd o ansawdd gwell i amffibiaid ac 
infertebratau. Mae’r prosiect yn codi ymwybyddiaeth 
y gymuned, yn creu byrddau gwybodaeth ac yn casglu 
data hanfodol ar rywogaethau a chynefinoedd adran 7.

Mae wedi bod yn chwe mis cychwynnol prysur i’r 
prosiect hwn gan ARC, gan gynnwys wyth diwrnod yn 
rheoli cynefinoedd ar draws sawl lleoliad a oedd yn 
golygu clirio llystyfiant dyfrol, cael gwared ar sbwriel 
a gwneud pyllau newydd. Roedd y gwaith hefyd yn 
cynnwys cynnal sgyrsiau cymunedol lleol, arolygon a 
dylunio’r byrddau dehongli. Cafodd y cyfraniadau i’r 
ddeddf llesiant eu hamlinellu a’u cyhoeddi’n briodol.  
Ar ôl cyflwyno cwrs addysgol ar amffibiaid -  
arweiniodd y gymuned batrôl llyffantod, i amddiffyn  
llyffantod mudol.

Drwy gynyddu ymwybyddiaeth y gymuned, ei haddysgu 
a meithrin gwerthfawrogiad y bobl o’r fioamrywiaeth 
leol, caiff aelodau’r gymuned gyfle i fod yn rhan o’r 
gwaith o’i gwarchod a’i gwella. Mae’r gwaith hefyd yn 
rhoi cyfle iddynt dreulio amser yn yr awyr agored, gan 
gyfrannu at ‘Cymru Iachach’ a gellir yn bendant gyfrif bod 
gweithgaredd cyffredinol y prosiect yn cyfrannu at  
‘Cymru o Gymunedau Cydlynus’.

 
Ni ddylid bwrw amcan rhy isel o’r cyfraniad a wna 
cymunedau at saith nod llesiant Cymru. Mae prosiectau 
a ariennir gan LDTCS yn gwneud cyfraniadau dilys i’r 
ymdrech gyffredinol ac yn dangos gweithredu gwirfoddol 
sy’n ategu’r gwaith gorfodol a wna’r sector cyhoeddus i 
gyrraedd y nodau hyn.

Yn nodi’r sefyllfa o ran bioamrywiaeth yng Nghymru, y materion sydd 
angen sylw a’r polisïau a fydd yn arwain y gwaith 

Yn datgan y camau penodol a nodwyd i gefnogi a gwella bioamrywiaeth, 
yn ychwanegol at gyfrannu at gyflawni ‘Rheoli Adnoddau Naturiol yng 
Nghymru yn Gynaliadwy’

Bydd y ‘Fframwaith Adfer Natur’, (sy’n cael ei ddatblygu), yn nodi pa ran 
fydd gan randdeiliaid allweddol i’w chwarae yn y gweithredu i gefnogi 
bioamrywiaeth. Bydd y fframwaith yn cyd-fynd â chyflawni Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd.

The Action Plan for Pollinators in Wales

Mae’r amgylchedd naturiol yn cyfrannu’n rhydd at les pobl, gan effeithio’n 
uniongyrchol ac yn anuniongyrchol ar ansawdd ein bywyd a’n hoes. Gelwir y 
cyfraniadau hyn yn wasanaethau ecosystemau. Yn 2013, cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru ‘Y Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio yng Nghymru’ i gydnabod 
bod pryfed peillio yn darparu gwasanaeth ecosystemau gwerthfawr iawn a bod 
angen gweithredu i sicrhau nad yw niferoedd y pryfed peillio yn dal i ostwng. 
Mae’r LDTCS yn cyfrannu at gyflawni canlyniadau’r cynllun gweithredu hwn drwy 
annog a galluogi prosiectau i ‘blannu ar gyfer pryfed peillio’; mae hyn yn cynnwys 
plannu blodau gwyllt a choed brodorol, mewn ardaloedd trefol a gwledig – gan 
ennyn diddordeb a hysbysu gwirfoddolwyr ac aelodau’r gymuned a chodi eu 
hymwybyddiaeth o rôl bwysig pryfed peillio. Mae gwneud cyfraniadau lleol ledled 
Cymru yn helpu i adeiladu rhwydwaith a chysylltedd safleoedd ledled Cymru.

MAE’R ‘CYNLLUN GWEITHREDU ADFER NATUR’ YN ATEGU, AC YN CYSYLLTU Â 
DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL A DEDDF YR AMGYLCHEDD.  
MAE IDDO DAIR RHAN:

1

3

2

Amphibian and Reptile Conservation Trust (ARC) -  
Cyfraniadau at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Nature Recovery Action Plan

Astudiaethau Achos:
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MAE’R LDTCS YN CYFRANNU AT NIFER O’R AMCANION A NODIR GAN GYNNWYS, OND NID YN UNIG: 

Josie Bridges, Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned Bele’r Coed,  
Vincent Wildlife Trust

1

3

2

ENNYN A CHEFNOGI CYFRANOGIAD A 
DEALLTWRIAETH ER MWYN I FIOAMRYWIAETH 
FWRW GWREIDDIAU YN Y BROSES BENDERFYNU 
AR BOB LEFEL  
Mae’r LDTCS yn galluogi i brosiectau sy’n gweithio 
â gwirfoddolwyr ac aelodau’r gymuned gynyddu 
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd bioamrywiaeth a 
darparu sgiliau rheoli cynefinoedd a chadwraeth

DIOGELU RHYWOGAETHAU A CHYNEFINOEDD 
SYDD O’R PWYS MWYAF A’U RHEOLI’N WELL 
Cyflwynwyd grantiau i brosiectau sy’n gweithredu 
o dan thema bioamrywiaeth, gan weithio gyda 
rhywogaethau y rhoddir blaenoriaeth iddynt yn 
2018-19, mae’r gweithredu’n mynd rhagddo

GWNEUD EIN HAMGYLCHEDD NATURIOL  
YN FWY CYDNERTH DRWY ADFER  
CYNEFINOEDD SYDD WEDI’U DIRADDIO A 
CHREU CYNEFINOEDD 
Unwaith eto bydd prosiectau sy’n gweithio dan 
thema bioamrywiaeth yn cyfrannu at wneud 
ein hamgylchedd naturiol yn fwy cydnerth drwy 
bethau fel creu cynefinoedd – er enghraifft:

Mae’r Vincent Wildlife Trust yn gweithio i wella 
cynefin bele’r coed, sy’n Rhywogaeth â Blaenoriaeth 
dan Adran 7 sydd mewn perygl o ddiflaniad naturiol, 
drwy redeg rhaglen ymgysylltu â’r gymuned i 
gynyddu ymwybyddiaeth a chynnwys gwirfoddolwyr 
yn y gwaith o fonitro cynnydd poblogaeth bele’r 
coed a atgyfnerthwyd yn ddiweddar ar draws Powys, 
Gwynedd, Conwy a Cheredigion.

Mae cyllid o Gynllun Cymunedau y Dreth Gwaredu 
Tirlenwi yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n gwaith 
cadwraeth gyda bele’r coed yng Nghymru. Mae’r 
grant hwn wedi ein galluogi i ymgysylltu â dros 400 
o bobl yn ystod y chwe mis diwethaf, gan eu dysgu 
am ecoleg bele’r coed a hyfforddi gwirfoddolwyr 
yn y gwahanol dechnegau a ddefnyddir i arolygu a 
monitro’r rhywogaeth brin hon sy’n dychwelyd.  
Ni fyddem wedi gallu ymestyn allan mor bell heb yr 
arian hwn, sy’n gadael etifeddiaeth o wirfoddolwyr 
medrus iawn sy’n meddwl y byd o’r mamal brodorol 
hwn, a bydd hyn yn helpu i sicrhau ei adferiad  
tymor hir.

Y trydydd sector yn hyrwyddo meysydd 
datblygu cynaliadwy a esgeulusir ambell waith. 
Mae’n bwysig bod enillion amgylcheddol ac 
economaidd a gyflawnir drwy ailgylchu uwch a 
defnyddio adnoddau yn fwy effeithlonrwydd yn 
digwydd law yn llaw ag enillion cymdeithasol. 
Mae’r rhain yn cynnwys creu cyfleoedd 
hyfforddi a chyflogaeth i rai sydd wedi’u 
hallgáu’n gymdeithasol, yn cynnwys pobl sydd 
ag anawsterau dysgu ac anfanteision eraill.

Tuag at Ddyfodol Diwastraff 
Diwastraff y strategaeth wastraff statudol ar gyfer 
Cymru yn amlinellu dull Llywodraeth Cymru o  
reoli gwastraff yn gynaliadwy yng Nghymru.  
Mae’n canolbwyntio ar atal gwastraff ac ar ffyrdd 
o ddelio â gwastraff i sicrhau budd i’r amgylchedd, 
yr economi a llesiant cymdeithasol. Ochr yn ochr â 
rhwymedigaethau statudol y sector cyhoeddus, mae’r 
strategaeth yn cydnabod y rôl bwysig y mae’r sector 
cymunedol yn ei chwarae i weithredu’r strategaeth 
wastraff hon, gan ddweud bod: 

Mae’r LDTCS unwaith eto’n gweithredu fel galluogwr 
i weithredu cymunedol, gan ganiatáu grwpiau 
cymunedol i ddatblygu eu hatebion eu hunain i 
broblemau lleol a mynd ati i leihau gwastraff â 
gweithredu cymunedol gyda gwirfoddolwyr yn 
gyfrifol am gyfran fawr o’r gwaith.

Pine Marten, Credit: Bill Cuthbert

Pine Marten, Credit: Robert Cruickshank12 13



Wedi canfod wyth lleoliad Caffi trwsio newydd

92 o wirfoddolwyr yn gweithio â’r prosiect

Wedi trwsio ac ymestyn oes 398 o eitemau 

Wedi arbed 820kg o CO2

479 wedi ymweld â’r caffis trwsio newydd 

Oddeutu £4,420 o arbedion i ‘gwsmeriaid’

Oddeutu £720 o arbedion i’r Awdurdod Lleol mewn costau gwaredu 

Yn agor, yn cefnogi ac yn rhedeg Caffis Trwsio ar draws Cymru. Yr hyn yw Caffis Trwsio (ar eu symlaf) yw 
digwyddiadau dros dro a leolir ar draws Cymru ar ddyddiadau rheolaidd lle gallwch ddod ag eitemau o’r 
tŷ sydd wedi torri i gael eu trwsio am ddim. Mae’r prosiect hwn a ariennir dan thema blaenoriaeth Lleihau 
Gwastraff a Chario Llai o Wastraff i Safleoedd Tirlenwi yn annog aelodau’r gymuned a gwirfoddolwyr i drwsio 
eitemau a fyddai’n mynd i safle tirlenwi, addysgu sgiliau trwsio, annog pobl i ailddefnyddio ac uwchgylchu. 
Mae hyn yn helpu i sicrhau bod llai o wastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi, yn arbed arian i bobl ac yn 
addysgu sgiliau trwsio newydd ar gyfer y tymor hir.

MAE’R LDTCS WEDI GALLUOGI REPAIR CAFÉ WALES I AGOR CAFFIS TRWSIO NEWYDD MEWN ARDALOEDD Y 
MAE’R CYNLLUN YN RHOI BLAENORIAETH IDDYNT. DYMA BRIF LWYDDIANNAU’R PROSIECT CYN BELLED:

Ardaloedd Cymwys yng Nghymru
Diweddarwyd y Map ym Medi 2018

Mae’r map hwn yn dangos y safleoedd cymwys ym mis Medi 2018

Rd 1 67 safle

Rd 2 73 safle

Nifer y safleoedd cymwys

Astudiaethau Achos:
Repair Cafe Wales
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Sut Caiff Safleoedd Cymwys  
Eu Canfod?

Mae cyfran o’r dreth a gesglir gan y 
gweithredwyr tirlenwi hyn yn darparu’r 
cyllid sy’n ffurfio’r LDTCS. Os yw 
gweithredwr yn adrodd bod dros 2,000 
tunnell o wastraff yn cael ei anfon i 
safleoedd tirlenwi mewn blwyddyn, bydd 
y safle’n cael ei ystyried yn ardal sy’n 
gymwys i wneud cais i’r LDTCS. Nod y 
cynllun yw gwella ansawdd y cymunedau 
sy’n byw yn agos at safleoedd tirlenwi a 
gorsafoedd trosglwyddo gwastraff.

Bob blwyddyn mae Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn rhoi i CGGC y data o’r 
ffurflenni gwastraff a gyflwynwyd gan 
yr holl weithredwyr safleoedd tirlenwi 
a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff 
ledled Cymru. Mae’r data hwn yn dangos 
y safleoedd hynny sydd wedi trafod dros 
2,000 o dunelli dros y flwyddyn diwethaf. 
Yna caiff y map o safleoedd cymwys ei 
ddiweddaru gan CGGC mewn pryd ar 
gyfer ail gylch y flwyddyn.  

Cynghorir ymholwyr i edrych ar y map 
pan wnânt gais oherwydd fe allai newid 
o un cylch i’r llall. Mae’r safleoedd a 
ddangosir ar y map yn ystod cylch cyllido 
agored yn nodi’r safleoedd yr ystyrir eu 
bod yn gymwys dan y cylch cyllido  
penodol hwnnw.

Cynhaliwyd dau gylch cyntaf y LDTCS yng 
Nghymru yn ystod 2018 - 19

Ar ôl cyfnod sefydlu llwyddiannus,  
roedd CGGC yn falch o wahodd  
ceisiadau i’r cylch cyntaf, a agorodd 
 ym mis Ebrill 2018.

Mae gweithredwyr safleoedd tirlenwi a chyfleusterau 
trosglwyddo/trin gwastraff yn adrodd am faint o dunelli o 
wastraff y maent yn ei anfon i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn. 7171 o Geisiadau’n 

dod i Law

GRANTIAU A DDYFARNWYD YNG NGHYLCH UN 
YN ÔL THEMA BLAENORIAETH (DYFERNIR I RAI 
PROSIECTAU DAN UN NEU RAGOR O THEMÂU) 

DYFARNWYD CYLLID I 27 O BROSIECTAU 

24 - Bioamrywiaeth

20 - Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi

41 - Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach

Y THEMA BLAENORIAETH A DDEWISWYD  
(DEWISODD RHAI YMGEISWYR AMRYFAL THEMÂU) 

9 - Bioamrywiaeth

8 - Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi 

12 - Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach 

Cyfanswm y 
Grantiau a Geisiwyd 

yng Nghylch 1:  
£2,152,367.42

Yng Nghylch 1 
cymeradwyodd y 

panel grantiau gwerth 
£1,006,716.43.

Ceisiadau i Gylch 1 2018-19 Ebrill 2018 
Grantiau a Roddwyd yn 2018 - 19 
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Ceisiadau i Gylch 2 2018-19 Hydref 2018 
Prif grantiau a Grant o Arwyddocâd Cenedlaethol

9393 Geisiadau’n 
Dod i Law

19 - Bioamrywiaeth

20 - Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi 

55 - Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach

Y THEMA BLAENORIAETH YR YMGEISIWYD ODDI TANI 
(DEWISODD RHAI YMGEISWYR AMRYFAL THEMÂU) 

GRANTIAU A DDYFARNWYD YNG NGHYLCH DAU 
YN ÔL THEMA BLAENORIAETH (DYFERNIR I RAI 
PROSIECTAU DAN UN NEU RAGOR O THEMÂU)

6 - Bioamrywiaeth

2 - Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi 

9 - Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach

Cyfanswm y Grantiau a Geisiwyd yng 
Nghylch 2 (gan gynnwys y rheini sy’n 
ymgeisio am y Grant o Arwyddocâd 

Cenedlaethol)  £4,638,528.38

Yng Nghylch 2 
cymeradwyodd y 

panel grantiau gwerth 
£729,430.66

Prosiect o Arwyddocâd 
Cenedlaethol a gafodd Grant 11

Mae’r ceisiadau o safon yn dyst i allu 
cymunedau Cymru i ganfod angen a chymryd 
arweiniad ar weithgaredd i helpu i wella  
eu hardal.

Sut mae’r LDTCS yn cynnig llu o fuddion i’r 
prosiect gyda chyllid o ffynonellau eraill

YN 2018-19 DYRANNODD YR LDTCS £1,736,147.09 MEWN GRANTIAU (NID OEDD I’W WARIO I GYD 
YN 2018-19). MAE’R PROSIECTAU Y DYFARNWYD GRANT IDDYNT YN CYFRANNU CYLLID CYFATEBOL 
GWIRIONEDDOL AC MEWN NWYDDAU, O AMRYWIOL FFYNONELLAU MEGIS:

1

2

Cyllid ariannol – Arian cyhoeddus, cronfeydd 
anghyfyngedig y sefydliad ei hun, Elusennau  
ac Ymddiriedolaethau

Cyllid mewn nwyddau drwy amser gwirfoddolwyr a 
gyfrannwyd at brosiectau a deunyddiau a roddwyd ar 
gyfer y prosiect

Mae CGGC yn cydnabod y gwerth a gyfrannwyd 
gan wirfoddolwyr yng Nghymru ac yn ceisio 
hyrwyddo a dangos y cyfraniad gwerthfawr hwn 
trwy gofnodi amser gwirfoddolwyr gyda’r gwerth 
ariannol cyfatebol.

Yn 2018-19, dyfarnodd LDTCS i brosiectau werth 
£475,574.70 wedi’i broffilio o amser gwirfoddolwyr gydol 
cyfnod eu grant. Mae cyfraddau gwirfoddolwyr yn cael eu 
cyfrifo yn seiliedig ar y cyfraddau cyfartalog ar gyfer rolau 
tebyg yn yr Arolwg Blynyddol o Enillion Cartrefi (ASHE). 
Yn ogystal â rolau gwirfoddoli cyffredinol mae yna lawer 
o weithwyr medrus sy’n cyfrannu at brosiectau LDTCS 
fel gwirfoddolwyr. 

Mae swm cyfartalog yr amser a gyfrannir gan 
wirfoddolwyr yn werth £10,000 ym mhob prosiect.
Caiff costau eraill mewn nwyddau eu prisio yn £139,255 
ar gyfer prosiectau y dyfarnwyd grant iddynt yn 2018-19 - 
gyda £3,164.89 o gostau mewn nwyddau ar gyfartaledd ym 
mhob prosiect. Mae rhoddion mewn nwyddau poblogaidd 
i brosiectau yn cynnwys llogi ystafell/adeilad a hadau a 
choed ifanc brodorol.

Gwarchod Nythfa’r Môr-wennol Fechan 
Sir Ddinbych (to main and nationally significant grants)
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Grant Allocation by Theme
Grantiau a Ddyfarnwyd yn 2018-19

32% - Biodiversity

3% - Biodiversity & Wider Environmental Enhancements

3% - Biodiversity / Waste Minimization and the Diversion of  
Waste from Landfill  / Wider Environmental Enhancements

23% - Waste Minimization and the Diversion of Waste from Landfill

39% - Wider Environmental Enhancements

Mae dosbarthiad daearyddol y grantiau 
yn adlewyrchu lleoliad safleoedd 
cymwys ledled Cymru. Dim ond yng 
nghylch un yr oedd safleoedd tirlenwi 
neu orsafoedd trosglwyddo gwastraff 
yn siroedd Torfaen a Sir Fynwy yn 
gymwys, sy’n golygu mai ychydig iawn 
o brosiectau sydd yn y siroedd hyn tra 
bod nifer o safleoedd cymwys i’w cael 
mewn sawl sir, megis Caerdydd, Sir 
Gaerfyrddin, Sir y Fflint, Gwynedd ac 
Abertawe. Mae dosbarthiad y safleoedd 
tirlenwi a throsglwyddo gwastraff yn 
cynrychioli dwysedd y boblogaeth i  
raddau helaeth.

Yn 2018-19, dyfarnwyd cyllid i 44 
prosiect, mae’r prosiectau’n gweithio 
ledled Cymru yng nghalonnau 
cymunedau. Mae’r wybodaeth a 
ddarperir fel Atodiad un i’r adroddiad 
hwn, yn rhoi trosolwg o’r prosiectau 
sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd ledled 
Cymru gyda diolch i Gynllun Cymunedau 
y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yng 
Nghymru. Ni ellir dangos yr effaith ar 
ddiwedd 2018-19 yn llawn eto gan fod 
prosiectau yn dal i fynd rhagddynt.

Swansea - 13%

South Wales - 3%

Powys, Gwynedd, Conwy, 
Ceredigion, Denbighshire, 
Powys - 3%

Powys - 5%

Pembrokeshire - 10%

Newport - 2%

Neath Port Talbot - 2%

Gwynedd - 6%

Flintshire - 5%

Denbighshire - 6%

Conwy - 3%

Ceredigion - 9%

Cardiff - 6%

Caerphilly - 3%

Blaenau Gwent - 3%

Anglesey - 6%
Wrexham - 3%

Torfaen - 2%

Carmarthenshire - 11%

Geographical Distribution of Grants
2018 - 19 Grant Making Statistics Applications

A graph showing the geographical distribution of GrantsA graph to show the spilt of grants by schematic theme
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Cwmni Budd Cymunedol (CIC) yw G2G Communities sy’n 
canolbwyntio ar unigolion a theuluoedd sydd bellaf oddi 
wrth gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Mae G2G yn 
cefnogi ystod eang o unigolion; pobl ddi-waith; pobl nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEETs); 
pobl a fu’n ddi-waith yn y tymor byr a’r tymor hir; menywod 
sy’n dychwelyd i waith; rhieni sengl; gofalwyr; pobl ag 
anableddau a grwpiau lleiafrifol neu ddifreintiedig eraill. 
Mae G2G hefyd yn darparu Addysg LEGO i Ysgolion, 
Llyfrgelloedd ac ati, ar draws gogledd Cymru.

Mae Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 
wedi cefnogi G2G Communities i ddatblygu Recycling Helps 
You Live (RHYL) sy’n brosiect bywyd gwell. Nod y prosiect 
yw creu pum canolfan ailgylchu gymunedol beilot, ynghyd 
â phartneriaethau â grwpiau lleol i ddarparu diwrnodau 
hyfforddi a datblygu er mwyn codi ymwybyddiaeth y 
gymuned o fanteision ailgylchu gwastraff plastig. Un o 
fanteision ychwanegol y prosiect yw y bydd gwirfoddolwyr 
yn ennill cymhwyster ‘Agored’ mewn ailgylchu ac argraffu 
3D fel rhan o’u cyfranogiad (Agored Cymru yw corff dyfarnu 
Cymru ar gyfer darparwyr addysg a hyfforddiant  
yng Nghymru).

Mewn chwe mis mae’r prosiect wedi trefnu nifer o 
bartneriaethau gyda grwpiau cymunedol lleol ac wedi 

darparu pecyn gwybodaeth gydag adnoddau amlgyfrwng 
i bob un. Ochr yn ochr â hyn mae G2G wedi dechrau 
cynhyrchu adnoddau am ddim sydd ar gael oddi ar ei 
blatfform dysgu ar-lein er mwyn ymgysylltu â’r  
gymuned ymhellach.

I lansio’r prosiect yn swyddogol, mynychodd dros dri deg 
pump o bobl ddigwyddiad lansio, gyda’r gwesteion yn 
cynnwys Dirprwy Gynghorydd Maer y Rhyl, Mrs Chard, a’i 
Chymar, Mr Dudley Chard. Cafodd pawb gyfle i glywed 
am y prosiect, cymryd rhan yn rhai o’r gweithgareddau a 
chael taith o amgylch y ganolfan Argraffu 3D ac Ailgylchu. 
Rhoddodd y digwyddiad lansio gyfle i sefydliadau fynegi 
diddordeb mewn cymryd rhan ac mae llawer bellach yn 
chwarae rhan lawn yn y prosiect.

Mewn partneriaeth â ‘Surfers Against Sewage’ (SAS Rhyl), 
trefnwyd digwyddiad i lanhau’r traeth ar hyd promenâd y 
Rhyl. Daeth 35 o bobl i helpu, gan gynnwys teuluoedd. Fe 
wnaeth y plant fwynhau’r cyflwyniad byr ar sut allai casglu 
plastig oddi ar y traeth helpu i achub anifeiliaid  
a’r amgylchedd.

Gan weithio gyda ‘SAS’ a Chyngor Tref y Rhyl, roeddem yn 
gallu sicrhau, lle bo’n briodol, fod yr eitemau a gasglwyd 
naill ai’n cael eu hailgylchu neu eu gwaredu’n gywir. 

Casglwyd cyfanswm o ddau ar bymtheg o fagiau o sbwriel 
oddi ar y traeth a’r promenâd yn ystod yr ymgyrch casglu 
sbwriel dwy awr.

Unwaith eto, gan weithio gyda SAS a Chyngor Tref y Rhyl, 
cynhaliwyd digwyddiad codi sbwriel arall am dros ddwy awr 
– pan ddaeth dros 50 o bobl o bob oed i helpu. Casglwyd 
dau ddeg pump o fagiau sbwriel, yn pwyso oddeutu 200kg, a 
chafodd pob un ohonynt naill ai ei ailgylchu neu ei waredu’n 
gywir. Yn ymuno â’r gwirfoddolwyr roedd mintai o Gadetiaid 
Môr y Rhyl, yn ogystal â ‘Brenhines haf’ newydd y Rhyl 
Summer Heywood, tra bod adeilad y Rheilffordd Fechan yn 
cael ei ddefnyddio fel cysgod yn ystod y digwyddiad.

Dywedodd Mr Jones o Surfers Against Sewage: 
“Ac ystyried rhagolygon y tywydd, a hefyd pa mor wyntog 
oedd hi fore Sadwrn, roedd gweld cynifer o bobl nid yn 
unig o’r Rhyl ond hefyd o’r ardal gyfagos, yn dangos pa mor 
barod i helpu eraill y mae pobl y dref a pha mor frwdfrydig 
yw ein trigolion. Roedd yn braf iawn gweld cynifer o bobl 
ifanc yn dod allan i helpu; mae’n argoeli’n dda y bydd y 
dyfodol yn ddiogel yn eu dwylo”.

Mae pobl ifanc yn cyfranogi ymhellach yn y prosiect drwy 
‘eco-gynghorau’ a sefydlwyd mewn dwy ysgol. 

Gwahoddwyd y disgyblion a’r staff i ymweld â G2G 
Communities CIC, i glywed am y prosiect a chael rhywfaint 
o brofiad ymarferol yn y ganolfan argraffu 3D. Fe wnaeth 
y disgyblion gymaint o argraff ar Faer Cyngor Tref y Rhyl, 
y Cynghorydd Win Mullen-James, nes iddi ofyn iddynt 
ysgrifennu cerdd am y prosiect a bydd yn dyfarnu gwobr cyn 

i’w thymor ddod i ben ym mis Mai 2019. Mae Communities 
G2G CIC wedi gofyn i’r ysgolion ddylunio logo ar gyfer y 
prosiect a bydd pob ysgol yn cael cyfle i ddyfeisio eu logo eu 
hunain. Roedd y disgyblion yn gyffrous iawn am y prosiect a 
byddant yn dechrau ar ôl hanner tymor.

Yn ystod chwe mis cyntaf y prosiect mae 368kg o blastig 
wedi’i ailgylchu. Mae prosiect hydroponeg wedi cael ei 
gyflwyno ochr yn ochr â gweithgareddau’r gwirfoddolwyr, gan 
ddefnyddio plastig wedi’i ailgylchu i dyfu saladau, perlysiau 
a llysiau. Ar hyn o bryd mae hyn wedi dargyfeirio 200 o boteli 
plastig a chynwysyddion eraill o safleoedd tirlenwi.

Bydd cam nesaf y prosiect yn adeiladu ar y llwyddiannau 
cynnar gyda rhagor o ddiwrnodau casglu sbwriel, sgyrsiau 
hyfforddi, a phrosiect Hydroponeg peilot yn un o’r ysgolion 
sy’n cymryd rhan. 

Astudiaethau Achos:
G2G Communities CIC, Sir Ddinbych – 
Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio o Safleoedd Tirlenwi
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Cynhaliwyd sesiynau trapio gwyfynod misol ym Mynydd 
Ffoesidoes ac anfonwyd y cofnodion at y cofnodwyr sirol.

Cynhaliwyd arolygon adar bob yn ail wythnos, gan 
gynnwys un arolwg yn ystod y nos.

Yn ystod y BioFlits Hirddydd Haf helpodd rhai o 
gofnodwyr sir Faesyfed (VC 43) i gofnodi dros 205 o 
rywogaethau, ac mae’r cyfrif yn parhau.

Sefydlwyd camerâu llwybrau ym Mynydd Ffoesidoes a 
Sideland a Chors Abercamlo.

Ymwelodd Grŵp Gwirfoddolwyr ddydd Mawrth (Grŵp 
Gwirfoddol Rheoli Gwarchodfeydd Natur) â phedwar o’r saith 
gwarchodfa sy’n rhan o’r prosiect. Llwyddodd y gwirfoddolwyr 
i gael gwared ar Jac y Neidiwr o’r gorlifdir ym Meili Einon 
rhag iddo ymledu ymhellach i’r warchodfa. Yn Gorse Farm, 
bu’r gwirfoddolwyr yn bondocio rhan o’r coetir gwlyb i gynnal 
strwythur amrywiol ac yn torri’r glaswelltir a’i gribinio rhag 
bod y prysgwydd a’r mieri yn tyfu’n wyllt. 

Yng Nghors Pentrosfa, fel rhan o’r gwaith o reoli cynefinoedd 
cafodd y llystyfiant ei glirio o’r llyn i gynnal dŵr agored, 
cafodd y prysgwydd eu clirio rhag iddynt ledaenu i’r gors, a 
chafodd y canghennau isel eu clirio oddi ar y llwybrau pren 
a’r llwybrau troed. Yng Nghors Abercamlo cafodd y coed 
ifanc eu tynnu o’r basnau a thorrwyd y glaswellt ar y llwybr. 
Ym Mynydd Ffoesidoes ymunodd aelodau o’r cyhoedd â’r 
digwyddiad Cymorth Cynefinoedd a oedd yn cynnwys tynnu 
coed conwydd a oedd wedi hunan-hadu o’r ardal gyfagos.

Mae gan Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed 
weledigaeth i weld pobl yn agos i natur mewn 
amgylchedd sy’n gyforiog o fywyd gwyllt. Nod yr 
ymddiriedolaeth yw dod â phobl yn agosach at dirluniau 
byw er mwyn meithrin cymdeithas lle mae natur yn 
bwysig. Drwy gyfrwng Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi mae RWT wedi cyflwyno Prosiect 
Calon Cymru, sy’n gweithio gyda chymunedau lleol i 
gynnal, gwella ac adfer bioamrywiaeth.

Un elfen allweddol o’r gwaith fu Prosiect Adfer y 
Rugiar Ddu, sy’n addysgu pobl ifanc am fodolaeth a 
phwysigrwydd y Rugiar Ddu yn Sir Faesyfed. Mae nifer y 
grugieir duon wedi gostwng 95%, gyda 25% o’r dirywiad 
yn digwydd yn ystod y 25 mlynedd diwethaf. Un ffordd 
o ennyn diddordeb pobl ifanc oedd drwy’r digwyddiad 
Chwarae Cuddio Bywyd Gwyllt lle’r oedd plant yn 
gallu dysgu am guddliw. Fe wnaeth y plant dynnu llun 
o’r bywyd gwyllt y gwnaethant ddysgu amdano ar y 
diwrnod, a chafodd y rheini wedyn eu troi yn stori fer ac 
yn arddangosfa. Rhoddodd y ffocws ar guddliw gyfle i’r 
plant ddysgu am fywyd gwyllt sy’n lleol iddynt,  
a hefyd gyfle i gael dealltwriaeth ehangach o  
bwysigrwydd bioamrywiaeth.

Fe wnaeth yr RWT hefyd ddefnyddio grant Cynllun 
Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi i ariannu dau 
leoliad gwaith ar gyfer myfyrwyr o Brifysgol Falmouth 

ac Ysgol Calon Cymru. Fe wnaeth Ellie Curran, myfyriwr o 
Brifysgol Falmouth, ddefnyddio ei lleoliad i sefydlu amrywiol 
arolygon ar gyfer Prosiect y Rugiar Ddu. Caiff yr arolygon 
hyn eu defnyddio i fonitro cynefinoedd gyda’r gobaith o 
ailsefydlu’r Rugiar Ddu i’r dyfodol.

Dywedodd Ellie, “Dyma’r tro cyntaf i mi ddefnyddio 
GPS a bydd hi wir yn sgil werthfawr iawn imi ar gyfer fy 
archwiliadau i’r dyfodol. Roeddwn i’n teimlo bod y sgiliau 
arsylwi hyn yn fuddiol i’m hymarfer gan fy mod yn fwy 
ymwybodol o’r pynciau o’m cwmpas ac mae fy  
hyder wedi tyfu.”

Mae’r gymuned leol hefyd wedi bod yn rhan o’r prosiect 
drwy’r Sgwrs ar y Rugiar Ddu a anogodd y cyhoedd i ddysgu 
am y Rugiar Ddu. Mynychodd 33 aelod o’r cyhoedd, gyda 21 
ohonynt yn llenwi’r ffurflenni adborth a ddarparwyd. O’r 21 
o bobl, nid oedd 16 ohonynt yn gwybod dim bod y Rugiar 
Ddu yn rhywogaeth goll yn Sir Faesyfed.

MAE’R RWT HEFYD WEDI DEFNYDDIO’R GRANT I REOLI 
CYNEFINOEDD A CHYNNAL AROLYGON O RYWOGAETHAU. 
ROEDD Y GWEITHGAREDD YN CYNNWYS:

Yn y gwanwyn, sefydlwyd cwadratau botanegol 
i fonitro adfywiad grug yn yr ardal gyfagos ac 
amrywiaeth y planhigion ar Fynydd Ffoesidoes.

Drwy’r Prosiect Gwarchodfeydd Gwydn, ac yn bennaf 
oherwydd yr elfen Adfer y Rugiar Ddu, ceir bellach fwy o 
ymwybyddiaeth yn lleol o’r Rugiar Ddu a’r manteision posibl 
a geid pe byddai’n dychwelyd. Hyd yn hyn, cysylltwyd â dros 
150 o bobl drwy gyflwyniadau a chyfarfodydd a dros 2000 
drwy gyhoeddiadau a’r cyfryngau cymdeithasol.

1

3
2

4

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed (RWT)

5

Black Grouse: Silvia Cojocaru

TVG at Mynydd Ffoesidoes

Astudiaethau Achos:
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Sefydliad nid er elw yw Clwb Rygbi Cwmtwrch a’i brif 
amcan yw rhoi cyfle cyfartal i bawb gael cymryd rhan 
a chefnogi chwaraeon lleol ni waeth beth fo’u rhyw, eu 
hoedran na’u gallu. Defnyddiwyd cyllid drwy Gynllun 
Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi i ymestyn, 
uwchraddio a gwella’r cyfleusterau cymunedol yng 
Nghlwb Rygbi Cwmtwrch. Mae ganddynt bellach Hyb 
Cymunedol croesawgar a hygyrch, sy’n rhoi cyfle i’r 
gymuned gwrdd a chymdeithasu mewn lleoliad anffurfiol.

Rhagwelodd Clwb Rygbi Cwmtwrch mai canlyniad cael 
adeilad mwy fyddai ei gwneud yn haws iddo gynnal ei hun 
yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol. 
Ni fyddid wedi bod yn bosibl gwneud y gwelliannau 
i’r cyfleusterau heb gydweithrediad a chyfranogiad 
y gymuned leol. Mae’r gymuned wedi arwain ar y 
prosiect hwn ac wedi sicrhau ei fod yn cael ei gyflawni’n 
llwyddiannus. Roedd sefydlu is-grŵp o fewn y gymuned yn 
sicrhau bod gan y prosiect y sgiliau a’r wybodaeth iawn.

Un o nodau allweddol y prosiect oedd sicrhau bod gan yr 
Hyb Cymunedol ffynonellau ynni gwyrdd, adnewyddadwy 
fel ei fod yn gyfleuster sy’n amgylcheddol gyfrifol. 
Defnyddiwyd rhan o’r cyllid grant i osod 34 panel solar 
ffotofoltäig a Phwmp Gwres o’r Ddaear, paneli thermol 
solar a gwres dan y llawr. Bydd y pwmp gwres o’r ddaear 

yn cynhyrchu 26,990 kWh a’r paneli solar 8,847 kWh, 
gyda’r ddwy system yn arbed oddeutu 12,600 kg o garbon 
deuocsid y flwyddyn. Bydd hyn yn sicrhau bod yr Hyb 
Cymunedol yn rhedeg yn gynaliadwy ac yn cael effaith 
gadarnhaol ar yr amgylchedd.

Meddai un aelod o’r gymuned:

mae’n wych gweld bod tîm y prosiect nid yn unig wedi 
gwella’r seilwaith cymunedol lleol ond hefyd wedi ystyried 
a lleihau effaith yr adeilad ar yr amgylchedd.

I
’r dyfodol bydd tîm y prosiect cymunedol a Chlwb Rygbi 
Cwmtwrch yn dal i gysylltu â’r gymuned er mwyn gwneud 
newidiadau cadarnhaol a chynnig mwy o gyfleoedd yn y 
gymuned, gyda’r Hyb wrth galon y gymuned. Ceir ffocws 
ar integreiddio cymdeithasol, iechyd a lles a mynediad 
at wasanaethau. Mae tîm y prosiect yn hyderus y bydd y 
cyfleuster modern newydd hwn yn helpu i oresgyn unigedd 
a chwalfa gymdeithasol yn y gymuned a fydd yn cysylltu 
pobl ac yn integreiddio’r gymuned.

Mae Gary Davidson yn aelod o’r pwyllgor ac mae wedi gweithio’n 
agos â’r prosiect a dywedodd: 

Clwb Rygbi Cwmtwrch, Abertawe  –  
Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach

Astudiaethau Achos:
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Crynodeb
Ar ôl blwyddyn sefydlu lwyddiannus, mae Llywodraeth 
Cymru a CGGC yn edrych ymlaen at barhau i  
weithredu’r cynllun. 

Gyda 44 o sefydliadau yn gweithio ar eu prosiectau 
LDTCS ledled Cymru, diolch i’r cynllun grantiau, rydym 
yn hyderus bod yr amgylchedd a chymunedau fel ei 
gilydd yn elwa oddi wrth welliannau i’r fioamrywiaeth, 
y cynlluniau lleihau gwastraff a’r gwelliannau 
amgylcheddol ehangach y mae’r cynllun yn eu 
galluogi.

Yn 2018-19 dyfarnodd y cynllun £1,735,346 i 
brosiectau. Ymrwymwyd dros £4.5 miliwn o arian 

cyfatebol o ffynonellau cyllid eraill a drwy amser 
gwirfoddolwyr, gan gefnogi gweithgareddau i sicrhau 
effaith a fydd o fudd i gymunedau Cymru.

Rydym yn croesawu ceisiadau o bob sector sydd am 
weithredu i wella cymunedau o fewn pum milltir 
i safle tirlenwi neu orsaf drosglwyddo gwastraff 
gymwys ac edrychwn ymlaen at weithio gyda  
grwpiau ledled Cymru i wella’r amgylchedd am 
genedlaethau lawer.
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Dyfarniadau Grant
Rownd 1 2018/19

Atodiad 1
Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 

Ddyfarnwyd

Ymddiriedolaeth 
Gadwraeth  Amffibiaid  
ac Ymlusgiaid 

Bioamrywiaeth Sir y Fflint Cysylltu bywyd gwyllt ar gyfer pobl

Bydd y prosiect hwn yn digwydd mewn pedair gwarchodfa natur 
sydd wedi’u lleoli yn ardal ddinesig Bwcle, Sir y Fflint. 
Bydd y prosiect hwn yn dod â phobl a bywyd gwyllt at ei gilydd drwy 
wella, creu, rheoli a monitro cynefinoedd.  Bydd cyfleoedd yn cael 
eu darparu ar gyfer pobl o bob oed a gallu i wirfoddoli eu hamser er 
mwyn gwella gwarchodfeydd natur wrth iddyn nhw ddysgu sgiliau 
a gwybodaeth pwrpasol ynglŷn â’r rhywogaethau prin sy’n byw yn y 
gwarchodfeydd hyn. Darperir digwyddiadau ymgysylltu, sgyrsiau a 
hyfforddiant fel rhan o’r prosiect hwn hefyd. 

£46,831

Canolfan Deulu Betws Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Sir Gaerfyrddin Teuluoedd Betws gyda’i gilydd

Bydd y prosiect yn gwella’r lle y tu allan yng Nghanolfan Deulu 
Betws, fel bod rhieni a phlant yn gallu dysgu sgiliau garddio a thyfu 
eu bwyd eu hunain a bod yn fwy heini yn gorfforol.

£8,250

Cyngor Sir Ceredigion Gwelliannau 
amgylcheddol ehangach 

Ceredigion Gwelliannau mynediad ym Mryngaer Pen Dinas, Heneb Gofrestredig 
a Gwarchodfa Natur Leol 

Darparu mynediad gwell i safle o bwysigrwydd hanesyddol a 
diwylliannol.  Gwelliannau i’r isadeiledd, fel lledu ac ailwynebu’r 
llwybr er mwyn cynyddu mynediad i gyfran uwch o’r gymdeithas, 
targedu rhwystrau i’w ddefnyddio a chwrdd ag anghenion y  
rhai hynny gyda nodweddion gwarchodedig o dan y  
Ddeddf Cydraddoldeb. 

£49,999

Clwb Rygbi Cwmtwrch Gwelliannau 
amgylcheddol ehangach 

Cwmtwrch, 
Abertawe

Canolfan Gymunedol Clwb Rygbi Cwmtwrch

Gwella cyfleusterau cymunedol yng Nghlwb Rygbi Cwmtwrch 
er mwyn creu cyfleuster cynnes, hygyrch, cyfforddus, a fydd yn 
darparu cyfleoedd ar gyfer y gymuned i gwrdd â chymdeithasu.  
Rydym yn dymuno creu Canolfan ar gyfer y gymuned, ymgysylltu 
â’i phreswylwyr, creu cynhwysiant cymdeithasol, gwella iechyd a 
llesiant a darparu mynediad at wasanaethau. 

£49,999
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Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
Ddyfarnwyd

FRAME (Ailgylchu Dodrefn 
a’u Rheoli yn Effeithiol)

Lleihau Gwastraff a 
Dargyfeirio Gwastraff o 
Safleoedd Tirlenwi

Sir Benfro Prosiect Cymunedol ar gyfer Gwastraff Bwyd ac Oergelloedd

Bydd cyllid yn ein galluogi ni i recriwtio Cydlynydd Gwastraff Bwyd 
ac Oergelloedd Cymunedol i gydlynu, gweinyddu’r prosiect a 
pharatoi a choginio bwyd gwastraff ar gyfer cyfranogwyr FRAME, gan 
weithredu fel dolen gyda’r gymuned leol.  Bydd cyllid yn ein galluogi 
ni i brynu fan i gasglu bwydydd wedi dyddio oddi wrth gyflenwyr 
bwyd gwastraff. 

£43,599.92

CBC Cymunedau G2G Lleihau Gwastraff a 
Dargyfeirio Gwastraff o 
Safleoedd Tirlenwi 

Sir Ddinbych RHYL (Mae ailgylchu yn eich helpu chi i fyw) – Bywyd Gwell

Bydd mwy o wastraff ailgylchadwy yn ardal Y Rhyl yn cael ei 
ailgylchu (wedi’i fesur a’i adrodd) a fydd yn lleihau gwastraff a 
anfonir i safleoedd tirlenwi.  Bydd ymgysylltiad cymunedol, ynghyd 
â gweithio mewn partneriaeth, yn addysgu preswylwyr i ailgylchu 
yn effeithiol yn lleol mewn pump o ganolfannau ailgylchu bychain 
(rhai yn ennill cymhwyster Lefel 1).  Bydd gwastraff plastig yn cael 
ei ailgylchu yn uniongyrchol, a chynhyrchu nwyddau argraffedig 3D, 
gan ddarparu incwm ar gyfer cynaliadwyedd yn y dyfodol. 

£48,000

Ymddiriedolaeth Dyffryn 
Maes Glas  

Gwelliannau 
amgylcheddol ehangach 

Sir y Fflint Llwybrau i’r Gorffennol 

Mae Llwybrau i’r Gorffennol yn anelu at wella mynediad cyhoeddus 
mewn dau leoliad yn Nyffryn Maes Glas, gan greu ardal newydd ar 
gyfer seddi, clirio ardal o wastraff tipio anghyfreithlon hanesyddol 
a chymryd camau i reoli problemau yn y dyfodol drwy arwyddion, 
camerâu dros dro, dyddiau clirio ac addysg/ymwybyddiaeth er budd 
y gymuned leol.

£24,500

Groundwork Gogledd 
Cymru

Bioamrywiaeth 
a gwelliannau 
amgylcheddol ehangach 

Gwynedd Cam ar y Ffordd: Peblig

Mae Cam ar y Ffordd: Peblig yn anelu at ddatblygu’r pocedi o 
fannau gwyrdd yn ward Peblig yng Nghaernarfon.  Bydd y rhain 
yn gweithredu fel ‘camau ar y ffordd’  a fydd o fudd mawr i 
fioamrywiaeth yr ardal breswyl bwysig hon, gwella ymddangosiad  
a darparu cyfleoedd dysgu a gwirfoddoli ar gyfer preswylwyr  
o bob oed. 

£49,918.80

Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
Ddyfarnwyd

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Gwent 

Bioamrywiaeth Blaenau Gwent Prosiect Coetiroedd Dyffryn Distaw 

Er mwyn annog adfywiad naturiol y coetir ffawydd prin, byddwn yn 
gosod ffensys gyda chontractwr lleol a gwirfoddolwyr o’r gymuned 
sydd gerllaw.  Byddwn yn gwella mynediad i’r safle drwy gynnal 
sesiynau hyfforddi a diweddaru byrddau dehongli. 

£6,300

Cadwch Gymru’n Daclus Gwelliannau 
amgylcheddol ehangach 

Rhymni, Caerffili Gwella Tir yr Ysgol yn Ysgol y Lawnt ar gyfer Addysg Amgylcheddol  
a Bioamrywiaeth 

Prosiect i drawsffurfio tir yr ysgol o goetir prysgog heb ei ddefnyddio 
sydd wedi tyfu’n wyllt i fan sy’n cael ei defnyddio ar gyfer 
gweithgareddau addysg ac awyr agored er mwyn gwella llesiant y 
disgyblion a bioamrywiaeth.  Bydd cynllunio a chyflawni yn cynnwys 
yr ysgol, rhieni a gwirfoddolwyr y gymuned leol. 

£10,638.45

Ymddiriedolaeth Life 
Leisure sy’n masnachu fel 
Aneirin Leisure 

Lleihau Gwastraff a 
Dargyfeirio Gwastraff o 
Safleoedd Tirlenwi 

Tredegar, Blaenau 
Gwent

Cynllun Ailgylchu Parc Bryn Bach 

Nod y prosiect fydd cynnwys y gymuned leol a’r cyhoedd yn 
gyffredinol er mwyn creu man gwyrdd a lle mwy croesawgar ym 
Mharc Bryn Bach.  Y bwriad yw drwy’r arian grant i sefydlu biniau 
ailgylchu ar dir y parc a chanolfan ymwelwyr Parc Bryn Bach

£17,233

Menter Môn Bioamrywiaeth Ynys Môn Prosiect Bioamrywiaeth Afonydd

Mae’r prosiect hwn yn ceisio ymateb i’r bygythiad y mae’r Minc 
Americanaidd yn ei greu i fioamrywiaeth ar Ynys Môn.  Heb 
ymyrraeth, gallai’r  ysglyfaethwr anfrodorol hwn arwain at dranc 
llygod pengrwn y dŵr ar yr ynys, a gallai effeithio hefyd ar gytrefi 
o adar y gwlyptir ac adar hirgoes sy’n bridio.  Bydd y prosiect hwn 
yn gweithio gyda chymunedau ar bob ochr i Afon Menai ac yn 
sefydlu rhwydwaith o Geidwaid Afonydd i weithredu rhaglen fonitro, 
ymgysylltu a rheoli, er mwyn sicrhau bod Ynys Môn yn parhau yn 
lloches ar gyfer rhywogaethau gwarchodedig. 

£49,999
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Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
Ddyfarnwyd

Canolfan Gymunedol 
Parkfields

Gwelliannau 
amgylcheddol ehangach 

Yr Wyddgrug Noddfa - gwneud Parkfields yn ganolfan sicr a diogel i bawb. 

Yn ddiweddar, mae Canolfan Gymunedol Parkfields wedi dechrau ar 
gyfnod newydd o’i bodolaeth ac mae hi angen lle newydd diogel, sicr 
a deniadol ar gyfer ei dyfodol.  

Y nod yw uwchraddio’r gosodiadau trydanol er mwyn cwrdd ag 
anghenion y presennol, gosod goleuadau diogelwch yn y maes 
parcio ar gyfer diogelwch ein hymwelwyr yn ystod y nos, trwsio’r 
lloches bramiau/beiciau sydd wedi’i difrodi, ailblannu’r cyforwelyau 
er mwyn darparu lliw a chartref i fywyd gwyllt drwy’r flwyddyn, trin y 
coed sy’n marcio ein ffin, gan eu gwneud nhw yn fwy diogel ar gyfer 
pawb, ac yn olaf, cofnodi’r cyfnod newydd hwn gyda mosäig newydd 
y tu allan fel arwydd o obaith a thyfiant newydd. 

£11,720

Cyngor Sir Benfro 2 Gwelliannau 
amgylcheddol ehangach 

Sir Benfro Gwelliannau Hanesyddol Coedydd Lwyn Helyg ar gyfer 
Cenedlaethau’r Dyfodol 

Coedydd Llwyn Helyg oedd gardd Fictoraidd Tŷ Llwyn Helyg sydd  
yn awr wedi cael ei ddymchwel.  Yn eiddo i Gyngor Sir Benfro ac 
wedi’i leoli y tu allan i Hwlffordd, daw 36,000 o ymwelwyr  
yno bob blwyddyn. 

Wedi’i nodi gan y gymuned, ail-greu’r ardd hanesyddol yn cynnwys y 
gerddi dŵr, bydd y prosiect yn darparu enghraifft o ardal adloniadol 
ar gyfer ymwelwyr ac er budd bioamrywiaeth.  Rydym yn gobeithio 
cyrraedd safon y Ddraig Werdd yn y dyfodol agos. 

£42,000

Cyngor Sir Powys Gwelliannau 
amgylcheddol ehangach 

Powys Cynllun Gwella Amgylcheddol Parc Llyn Llandrindod

Er mwyn gwella ansawdd y lle ym Mharc Llyn Llandrindod, bydd y 
prosiect yn creu llwybr bordiau a fydd yn hollol hygyrch a chuddfan 
adar a fydd yn caniatáu mynediad i’r gymuned weld y bywyd gwyllt, 
yn cynnwys byrddau dehongli.  Bydd dau blatfform pysgota newydd 
yn cael eu hadeiladu o ddeunydd ailgylchadwy a byddan nhw’n cael 
eu gosod er mwyn cefnogi’r isadeiledd gwyrdd. 

£49,999

Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
Ddyfarnwyd

Promo Cymru Gwelliannau 
amgylcheddol ehangach 

Blaenau Gwent Sefydliad Glynebwy (SG): Adeiladu gwell amgylchedd

1. Gwella cynaliadwyedd yr adeilad; gweithredu nifer o fesurau 
arbed ynni a mesurau ynni adnewyddadwy.

2. Ymgysylltu’r gymuned, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â themâu 
gwella amgylcheddol drwy gynnal ymgyrch gyfathrebu ynghyd â 
digwyddiad i ddathlu.

3. Cynnwys ac uwchsgilio aelodau’r gymuned drwy ddarparu 
cyfleoedd gwirfoddoli

£32,523.60

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Sir Faesyfed 

Bioamrywiaeth Powys Gwarchodfeydd Cydnerth ar gyfer Calon Cymru

Byddwn yn hybu cydnerthedd ecolegol yn ein gwarchodfeydd 
natur yn nalgylch Afon Gwy drwy adfer, gwella a rheoli amrediad 
o gynefinoedd naturiol o bwysigrwydd lleol a chenedlaethol.  Yn 
ogystal, bydd y prosiect yn annog cymunedau lleol i ddysgu mwy 
ynglŷn â’r fioamrywiaeth bwysig hon a chyfranogi wrth ymhelaethu  
a chysylltu safleoedd allweddol. 

£39,610.23

Caffi Atgyweirio Cymru Lleihau Gwastraff a 
Dargyfeirio Gwastraff o 
Safleoedd Tirlenwi

De Cymru Atgyweirio ac Ailddefnyddio: 8 o Gaffis Atgyweirio Newydd ar  
gyfer De Cymru 

Mae ein gwirfoddolwyr Caffis Atgyweirio yn trwsio eitemau a 
fyddai’n cael eu taflu i safleoedd tirlenwi; dysgu sgiliau atgyweirio 
ac annog uwchgylchu, yn rhad ac am ddim.  Mae ein pum Caffi 
Atgyweirio sydd yn y cynllun peilot yn llwyddiant mawr.  Bydd ein 
prosiect yn creu wyth o Gaffis Atgyweirio newydd mewn ardaloedd â 
blaenoriaeth: lleihau gwastraff, arbed arian, dysgu sut i atgyweirio ac 
arddangos prosiectau uwchgylchu ac ailddefnyddio. 

£49,976
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Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
Ddyfarnwyd

Fforwm Rhymni Lleihau Gwastraff a 
Dargyfeirio Gwastraff o 
Safleoedd Tirlenwi 

Caerdydd Benthyg – Benthyca nid Prynu 

Mae Benthyg yn llyfrgell o bethau a sgiliau.  Yn Benthyg gallwch chi 
fenthyca pethau yr ydych chi eu heisiau ond nid yn eu perchnogi, 
rhoi pethau sydd gennych chi nad ydych chi eu hangen a dysgu 
sgiliau gyda’ch cymuned.  Bydd hyn yn lleihau’r angen i brynu pethau 
newydd a dysgu’r sgiliau i drwsio’r pethau sydd gennych chi eisoes.  
Bydd yn dargyfeirio’r gwastraff o safleoedd tirlenwi ac yn galluogi 
datblygu cymuned gynaliadwy. 

£48,558

Ymddiriedolaeth 
Cadwraeth Rhiw’r Perrai 

Bioamrywiaeth Caerffili Creu ac adfer cloddiau, rhostiroedd a choetiroedd ar gyfer 
bioamrywiaeth yng Nghoed Craig Rhiw’r Perrai 

Rydym yn bwriadu cael gwared â phlanhigfa o goed conwydd ifanc 
ar ein bryniau ac adfer y rhostir ar y brig, gyda choed llydanddail 
brodorol islaw. Byddwn yn adfer sawl can metr o gloddiau er mwyn 
creu coridorau bywyd gwyllt, gan greu budd i beillwyr a bywyd 
gwyllt brodorol eraill.  Byddwn yn cynnwys gwirfoddolwyr  
a chontractwyr lleol ac yn darparu hyfforddiant mewn  
amrywiol sgiliau. 

£49,700

The Remakery Lleihau Gwastraff a 
Dargyfeirio  Gwastraff o 
Safleoedd Tirlenwi 

Sir Benfro Remakery Sir Benfro

Prosiect cymunedol yn anelu at ailaddysgu’r gymuned i atgyweirio 
a thrwsio a chyfrannu at leihau maint y gwastraff sy’n mynd 
i safleoedd tirlenwi.  Drwy gynnig gweithdai, hyfforddiant a 
chyfleoedd i rannu sgiliau, mae’r Remakery yn cynnwys y gymuned 
leol wrth atgyweirio dodrefn, tecstiliau, cyfrifiaduron, eitemau 
mecanyddol a nwyddau trydanol i’r cartref. 

£49,995.36

Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
Ddyfarnwyd

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Vincent 

Bioamrywiaeth Powys, Gwynedd, 
Conwy, Ceredigion,  
Sir Ddinbych, Powys 

Ymgysylltu cymunedau lleol a hyfforddi gwirfoddolwyr newydd, er mwyn 
sicrhau bod y boblogaeth o felaod coed brodorol sy’n adennill tir yn 
goroesi yn yr hirdymor. 

Er mwyn ei helpu i osgoi difodiant cenedlaethol, rydym wedi 
atgyfnerthu’r boblogaeth o felaod coed brodorol yng Nghymru yn 
ddiweddar.  Er mwyn sicrhau goroesiad hirdymor yr anifeiliaid a 
ryddhawyd – a’u rhai bach – bydd y rhaglen hon yn darparu gwybodaeth 
i gymunedau lleol, a recriwtio gwirfoddolwyr, er mwyn cefnogi’r 
rhywogaeth a monitro ei symudiadau ar draws y dirwedd.

£49,999

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt De a Gorllewin 
Cymru 

Bioamrywiaeth Abertawe Arbed Dôl y Prior – Hafan ar gyfer Pobl a Bywyd Gwyllt. 

Arbed un o ddolydd gwair hanesyddol olaf y Gŵyr; adfer a gwella’r 
dolydd a’r cynefinoedd a’r rhywogaethau o gwmpas. Ysbrydoli 
cymunedau i werthfawrogi’r fioamrywiaeth ar eu stepen drws a 
gweithio er mwyn ei gwella.   Sicrhau rheolaeth hirdymor drwy ddarparu 
mynediad ac isadeiledd er mwyn caniatáu torri gwair a phori. 

£8,122.92

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt De a Gorllewin 
Cymru 

Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin Gwarchod Cymunedau Carmel 

Gwella a gwneud Gwarchodfa Natur Genedlaethol Carmel yn fwy 
cydnerth.  Gwella cyflwr y cynefinoedd, gan alluogi cymunedau bywyd 
gwyllt i ffynnu, tra’n caniatáu cyfleoedd i gymunedau lleol i fwynhau  
a chyfranogi. 

£46,813.39

Y Fenter 
(Wrecsam) Cy

Bioamrywiaeth /Lleihau 
Gwastraff a Dargyfeirio 
Gwastraff o Safleoedd 
Tirlenwi/ Gwelliannau 
amgylcheddol ehangach

Wrecsam Ail Natur | Second Nature

Mae’r prosiect Ail Natur yn grymuso plant a phobl ifanc i addasu 
a chynnal mannau gwyrdd lleol drwy hwsmona coedwigoedd ac 
addysg.  Mae’r Hwb Ailgylchu yn meithrin ymarfer gorau tra’n annog 
ailddefnyddio a gweithredu fel rhwystr i dirlenwi.  Rhoi enghraifft o 
warchodaeth drwy weithgaredd cymunedol cadarnhaol, fel ymgyrchoedd 
codi sbwriel. 

£47,916.48
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Atodiad 1
Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 

Ddyfarnwyd

Coedwig Môn Anglesey 
Woods CIC

Bioamrywiaeth Ynys Môn Prosiect Gwella Coedwig Môn
 
Bydd ein prosiect yn cynnal rhaglen adfer i wella cynefinoedd mewn 
coetir sydd wedi’i esgeuluso. Bydd yn cynnwys y gymuned leol yn y 
broses, drwy ystod o weithgareddau addysgiadol a gwirfoddol, diwrnodau 
agored, rhaglenni hyfforddi a phrentisiaethau, gan gynnig buddion 
diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd pellach o ganlyniad.

£49,944.80

Bwyd Bendigedig/Incredible 
Edible Porthmadog

Lleihau Gwastraff a 
Dargyfeirio Gwastraff o 
Safleoedd Tirlenwi

Gwynedd Tŷ Gwastraff Cymru – Walipini a Sied
 
Bydd y prosiect yn creu tŷ gwydr wedi’i amgylchynu gan bridd (Walipini), 
a sied/cysgodfa (o ddeunyddiau sydd fel arfer yn mynd i safle tirlenwi), 
cyfleuster compostio a gwlâu uwch. Bydd hyn yn rhoi i’r gymuned leol 
fwy o gyfle i dyfu bwyd, lle i dyfu drwy gydol y flwyddyn, cysgodfa a 
chyfleoedd am ddim i ddysgu am ‘ddiogelwch y cyflenwad bwyd’.

£49,999.00

Canolfan Maerdy Lleihau Gwastraff a 
Dargyfeirio Gwastraff o 
Safleoedd Tirlenwi

Sir Gaerfyrddin Bwydo pobl nid safleoedd tirlenwi 
 
Bydd Canolfan Maerdy yn ailddefnyddio ac yn dosbarthu bwyd dros ben 
o’r Cynllun FareShare ac yn darparu bwyd ffres ac wedi’i goginio yn rhad 
ac am ddim, neu am bris fforddiadwy, i bobl ar incwm isel, yn ogystal â 
dosbarthiadau coginio i hybu eu dewis o fwyd a lleihau gwastraff sy’n 
mynd i safleoedd tirlenwi. Byddwn yn cynnal digwyddiadau i annog pobl i 
atal gwastraff a datblygu compostio cymunedol.

£49,952.00

Porth Cymunedol  
Prifysgol Caerdydd

Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach

Caerdydd Pafiliwn Grange: 
 
Cydgynhyrchu cyfleuster cymunedol sy’n meithrin cymuned gydnerth, 
croesawgar ac unedig yn y ward sydd â’r amrywiaeth ethnig fwyaf 
yng Nghymru. Bydd prosiect Pafiliwn Grange yn ailddatblygu Pafiliwn 
a Lawnt Fowlio sydd wedi’u hesgeuluso ac yn eu troi’n gyfleuster 
amlbwrpas i gymunedau amrywiol Grangetown, gan ddarparu adnoddau 
cymunedol gan gynnwys gofod i’r gymuned ei ddefnyddio a’i logi, a 
chaffi i’r gymuned a gardd ar gyfer llesiant, chwarae, addysg, tyfu a 
bioamrywiaeth, er mwyn gwireddu blaenoriaethau a ddewiswyd gan 
gymunedau Grangetown. Bydd yr arian o Gynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi yn galluogi’r agwedd tyfu a bioamrywiaeth ar y 
prosiect hwn.

£49,999.00
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Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
Ddyfarnwyd

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy

Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach

Conwy CultureScape Conwy
 
Man gwyrdd synhwyraidd a chynhwysol mewn lle hanesyddol gan 
ddefnyddio natur a diwylliant i hybu llesiant a byw’n weithgar – Bydd ein 
prosiect Culturescape yn cyfoethogi amgylchedd Parc Bodlondeb drwy 
ardd synhwyraidd a man dysgu a pherfformio yn yr awyr agored. Bydd 
plannu planhigion cynhenid, llwybrau, eisteddleoedd, a gwybodaeth yn 
hybu bioamrywiaeth leol, bydd mwy o ddŵr glaw yn cael ei gasglu a bydd 
canopi’r coed yn cael ei wella. Yn ogystal, byddwn yn darparu cyfleoedd 
hygyrch i roi hwb i lesiant pobl drwy ymwneud â byd natur a  
threftadaeth ddiwylliannol.

£44,354.00

Cyfeillion Parc 
Waunarlwydd

Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach

Abertawe Chwarae yn yr awyr agored i bawb yn Waunarlwydd
 
Y prosiect cyffrous hwn yw’r cam cyntaf mewn cynllun i ailwampio lle 
chwarae ein pentref. Rydym am i blant o bob oed allu chwarae yn ein 
pentref, bod yn weithgar a defnyddio ein parc.

£42,600.00

Cyngor Cymuned  
Higher Kinnerton

Bioamrywiaeth Sir y Fflint Wardeiniaid Natur
 
Nod prosiect wardeiniaid natur yw annog ymddygiad sydd o fudd 
i’r amgylchedd yng nghymuned Higher Kinnerton drwy gyfres o 
weithgareddau a fydd yn gwella tirwedd naturiol y pentref.

£8,255.00

Cyngor Cymuned Llanedi Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach

Sir Gaerfyrddin Llwybr Natur Cymunedol Hendy
 
Llwybr natur cymunedol sy’n cynnig cyfle i fwynhau anifeiliaid a 
phlanhigion Cilfach Tywyn sydd o bwys rhyngwladol. Nod y prosiect yw 
adfer rhan o fan gwyrdd Hendy fel y gall y gymuned ei defnyddio unwaith 
eto. Ategir hyn gan gyfres o sgyrsiau a theithiau tywys gan  
wirfoddolwyr lleol.

£43,813.60

Neuadd Eglwys Sant Catwg 
– Plwyf Llangatwg a Thonna

Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach

Gogledd Port Talbot Gwella Neuadd Eglwys Sant Catwg
 
Bydd y prosiect yn gwella’r cyfleusterau sydd ar gael yn neuadd Eglwys 
Sant Catwg drwy ddarparu cyfleusterau storio ychwanegol a gwella’r 
ardal tu allan. Bydd llwybr o amgylch neuadd yr Eglwys yn cael wyneb 
newydd a bydd yr ardal tu ôl i’r eglwys yn cael ei chlirio a’i gwella i 
gynnig lle tu allan er defnydd grwpiau cymunedol sy’n  
defnyddio’r neuadd.

£30,432.00

Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
Ddyfarnwyd

Cymdeithas Camlas 
Abertawe

Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach

Abertawe Adfywio Camlas Abertawe – Treftadaeth y Cymoedd yn Ysbrydoli  
Ein Dyfodol

Bydd y prosiect yn troi Camlas Abertawe yn gyrchfan treftadaeth o safon 
ac yn ganolfan ar gyfer hamdden weithgar. Bydd Glandŵr Cymru yn 
carthu’r gamlas. Bydd gwirfoddolwyr yn adfer strwythurau hanesyddol 
ac yn plannu coed cynhenid. Yn y dyfodol, bydd y prosiect yn datblygu 
cyfleoedd hamdden a dysgu gan gynnwys canŵio, cwch ar gyfer teithiau, 
ystafell ddosbarth ar y dŵr a byrddau dehongli o safon. Bydd grant 
Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cyfrannu at y 
gwaith i blannu coed ac at y cyfarpar.

£30,746.00

Cyngor Sir Abertawe Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach

Abertawe Prosiect Mynediad at Warchodfa Natur Bro Tawe 
 
Bydd y prosiect yn gosod llwybr bordiau newydd, wedi’i wneud o blastig 
wedi’i ailgylchu, yn lle’r hen lwybr bordiau pren, o amgylch y warchodfa 
i’w gwneud yn fwy diogel i ddefnyddio’r warchodfa. Bydd hefyd yn cynnal 
digwyddiadau cymunedol amgylcheddol ac yn rheoli planhigion a  
gwaith ar y tir.

£48,944.35

Canolfan Calon Lân Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach

Abertawe Prosiect Datblygu Tirwedd Canolfan Calon Lân 
 
Mae’r tir o amgylch Canolfan Calon Lân yn bwysig iawn o safbwynt 
hanesyddol lleol a chenedlaethol ac eto mae angen llawer o waith yno 
i gynnal yr amgylchedd naturiol. Mae’r prosiect hwn yn cynnwys gwaith 
i atgyfnerthu coed, cerrig beddi a chofebau, rheoli clymog Japan, a 
gwaith tirweddu proffesiynol gan gynnwys llwybrau troellog naturiol er 
mwynhad y gymuned ac ymwelwyr.

£40,660.00

Yr Hwb Torfaen/Panel 
Ieuenctid Blaenafon PACT

Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach

Torfaen Gwelliannau Amgylcheddol yn Hwb Cymunedol Blaenafon

Bydd y prosiect hwn yn helpu i ehangu’r unig wasanaeth ieuenctid sy’n 
cael ei redeg gan y gymuned i bobl ifanc Blaenafon drwy greu mannau 
cwrdd a hyfforddi holistaidd newydd, ailwampio cyfleusterau’r adeilad 
a’u gwneud yn effeithlon o ran ynni a lleihau gwastraff drwy gyfleusterau 
ailgylchu newydd, gan ddiwallu anghenion pobl ifanc a’r  
gymuned ehangach.

£42,825.55
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Ddyfarnwyd

The Shared Earth Trust Bioamrywiaeth Ceredigion Bydd Cadw Natur Mewn Cof yn ennyn
 
diddordeb y gymuned leol, gan gynnig cyfleoedd lu i gysylltu â byd natur. 
Trwy ddysgu sgiliau newydd a gwella eu hiechyd a’u llesiant, bydd pobl 
leol yn helpu i adfer a gwella bioamrywiaeth cynefinoedd amrywiol yng 
Nghanolfan Gadwraeth Fferm Denmark.

£49,981.37

Ymddiriedolaeth Natur De 
a Gorllewin Cymru

Bioamrywiaeth Ceredigion Cochion Iach
 
Bydd y prosiect yn ymdrechu i achub y wiwer goch yng Nghymru drwy 
gynnwys gwirfoddolwyr lleol wrth gynnal arolygon o gynefinoedd a 
gwiwerod yng Nghoedwig Clywedog. Defnyddir canlyniadau’r arolygon 
i wella cynefinoedd ac iechyd poblogaeth y wiwer goch, wrth ysbrydoli 
cymunedau i werthfawrogi byd natur ar eu carreg drws.

£49,999.00

Ymddiriedolaeth Drws i’r 
Dyffryn

Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin Drws i’r Dyffryn – Cadwraeth ym Mharc yr Esgob
 
Gweithio gyda’r gymuned leol i adfer ac adfywio Parc yr Esgob; gwella 
cynefinoedd yn y parc drwyddo draw, gwella mynediad i’r cyhoedd, 
ailosod yr ardd gegin â mur o’i chwmpas ac adfer y tai allan ym Mhalas yr 
Esgob i’w defnyddio’n ganolfan addysg a dehongli gan gynnwys caffi.

£46,125.00

Cyngor Sir Ddinbych 

(Nationally Significant Project)

Bioamrywiaeth Sir Ddinbych Prosiect Cadwraeth Gymunedol Môr-wennol Fechan Gogledd Cymru 
 
Mae unig nythfa’r fôr-wennol fychan yng Nghymru ar Draeth Gronant. 
Mae ar Gyngor Sir Ddinbych angen cyllid i gyflogi wardeiniaid i warchod 
y safle, cyfrannu at yr astudiaeth wyddonol o’r Fôr-wennol Fychan, 
cydweithio â gwirfoddolwyr Grŵp Môr-wennol Fychan Gogledd Cymru i 
godi ymwybyddiaeth y cyhoedd, ac amddiffyn y nythfa hon sydd o bwys 
rhyngwladol. Bydd y prosiect hwn yn hyfforddi gwirfoddolwyr i feithrin 
sgiliau i gynnal cynllun cadwraeth cynaliadwy yn dilyn ymyrraeth rhaglen 
LIFE yr UE.

£49,999.99

“Defnyddir canlyniadau’r arolygon 
i wella cynefinoedd ac iechyd 
poblogaeth y wiwer goch, wrth 
ysbrydoli cymunedau i werthfawrogi 
byd natur ar eu carreg drws.”

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru
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Cynllun Cymunedau 
y Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi 
Trosolwg ar y broses ymgeisio a’r broses ddyfarnu

Atodiad 2 
Y Broses Ymgeisio

Aseswyr CVC/CGGC yn gwneud yr 
asesiadau gyda’r meini prawf penodol 
gyda phwyntiau’n cael eu dyfarnu yn 
unol ag i ba raddau y mae’r ymgeisydd 
yn rhoi sylw i’r canllawiau 

4

Gwneir ceisiadau i’r cynllun 
drwy broses ymgeisio ar-lein 1

Mae pob cais sy’n pasio’r isafswm sgôr  
yn cael sgôr ganrannol a’u rancio 6

Caiff pob cais un o’r argymhellion 
canlynol ar gyfer y panel: 
1. Methu ar yr isafswm sgôr 
2. Argymell y dylai gael Grant 
3. Argymell na ddylai gael Grant

7 Caiff y prosiectau sydd wedi’u rancio 
wedyn eu cyflwyno i’r panel mewn 
adroddiad, i’w adolygu un wythnos cyn 
cyfarfod y panel

8 Cynhelir y cyfarfod o’r panel, caiff y 
ceisiadau eu hadolygu fesul un gan 
ddechrau â’r un sydd â’r sgôr uchaf o blith 
y rheini yr argymhellir y dylent gael grant 

9

CGGC yn gwneud archwiliadau 
cymhwysedd a diwydrwydd dyledus  
ar bob cais 

2 3 CGGC yn dyrannu ceisiadau i gael eu 
hasesu gan Gynghorau Gwirfoddol Sirol 
(CVC) sy’n bartneriaid yn y cynllun

Nid yw’r ymgeiswyr sy’n methu â 
chyrraedd 3/5 ar y cwestiynau isafswm 
sgôr yn cael eu hasesu ymhellach 

5

Mae’r panel yn cadarnhau a ydynt yn 
cytuno â phenderfyniad yr asesydd 
gan dynnu sylw at unrhyw resymau 
sylfaenol pam na ddylai’r prosiect 
fwrw ymlaen neu a ddylid rhoi unrhyw 
amodau ar y grant

10 Os ceir gormod o geisiadau 
mewn cylch ymgeisio, ni fydd 
pawb yr argymhellir y dylent 
gael grant yn cael cyllid, ond 
byddant yn cael adborth ac yn 
cael eu hannog i ailymgeisio

11 Ar ddiwedd y cyfarfod o’r panel mae’r 
Cadeirydd (un o Ymddiriedolwyr 
CGGC) yn llofnodi’r rhestr grantiau yn 
barod am ail lofnod gan Brif Swyddog 
CGGC cyn bo CGGC yn tynnu’r arian i 
lawr gan Lywodraeth Cymru 

12

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o ganlyniad eu cais. Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael cyfiawnhad clir o’r canlyniad. Bydd yr 
ymgeiswyr hynny y mae’r panel wedi’u cymeradwyo yn cael llythyr cynnig grant. Rhaid iddynt lofnodi a dychwelyd y llythyr hwnnw cyn pen  
10 diwrnod gwaith.
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