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Rhagair y gweinidog
Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd,
Ynni a Materion Gwledig
Ar ôl sefydlu fframwaith deddfwriaethol Deddf Treth
Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 a Deddf Casglu
a Rheoli Trethi (Cymru) 2016, yn 2018 gwnaethom
ddisodli Treth Tirlenwi â Threth Gwaredu Tirlenwi. Ar yr
un pryd, gwnaethom gychwyn ar y Cynllun Cymunedau
y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (TGT).
Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)
wedi gweinyddu rhaglen grant CCTGT ar ran
Llywodraeth Cymru ers mis Ebrill 2018. Mae’r TGT yn
cefnogi strategaeth Ffyniant i Bawb ac ystod o bolisïau
Llywodraeth Cymru, trwy ariannu prosiectau sy’n
cefnogi bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a gwelliant
amgylcheddol ehangach, mewn ardaloedd yr effeithir
arnynt gan waredu gwastraff i’w dirlenwi.
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Sefydlwyd y rhaglen grantiau i gydnabod y gall
fod effeithiau negyddol i gymunedau trwy waredu
gwastraff i’w dirlenwi. Er mwyn mynd i’r afael â hyn,
mae’n darparu cyllid ar gyfer prosiectau sy’n cyfrannu
at wella’r effeithiau hyn mewn cymunedau yr effeithir
arnynt. Nod y prosiectau a gefnogir yw gwella lles
cymunedol, gwella ansawdd yr ardal leol, sicrhau

buddion estynedig ehangach, gan wneud y mwyaf o’r cyllid
sydd ar gael.
Gan adeiladu ar yr adroddiad blynyddol cyntaf, rwy’n
croesawu’r ail adroddiad blynyddol hwn o’r rhaglen. Yn ystod
y cyfnod 1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020, derbyniwyd dros 136
o geisiadau grant. Yn yr un cyfnod, derbyniodd cyfanswm o
42 o brosiectau lleol gyllid mewn cymunedau cymwys ledled
Cymru. Rwy’n parhau i fod yn falch gyda lefel y diddordeb a
fynegir yn y rhaglen a sut y mae’n dangos yn glir ei gyfraniad
at gyflawni blaenoriaethau a gwelliannau Llywodraeth Cymru
mewn cymunedau lleol.
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am y rhaglen
yn ystod ei hail flwyddyn a’r prosiectau y mae wedi’u cefnogi.
Mae hefyd yn rhoi mewnwelediad i werth y rhaglen trwy
astudiaethau achos a chrynodebau o’r hyn y mae prosiectau
wedi’i gyflawni ar lefel unigol a gyda’i gilydd fel
rhaglen ehangach.
Mae’n amlwg o’r adroddiad hwn bod y CCTGT yn dechrau
dangos y buddion pellgyrhaeddol y gall prosiectau fel
y rhain eu cyflawni i’w cymunedau, yr amgylchedd a

lles cenedlaethau’r dyfodol, trwy wella ansawdd yr
amgylchedd lleol. Dros y misoedd diwethaf ac wrth
i’r pandemig coronafirws barhau, rydym wedi gweld
pwysigrwydd newydd yn y rôl y mae ein hardaloedd
cymunedol lleol yn ei chwarae yn ein bywydau beunyddiol.
Rwy’n falch o weld y bydd yr TGT a’r prosiectau y mae’n
eu hariannu yn parhau i ddarparu’r lefel bwysig hon o
gefnogaeth a buddsoddiad i wella ardaloedd lleol, a
darparu buddion i’r cymunedau hyn.

Lindsay Cordery-Bruce,
Rhagair y cadeirydd

LESLEY GRIFFITHS AM
Gweinidog yr Amgylchedd,
Ynni a Materion Gwledig

Lindsay Cordery-Bruce, Cadeirydd Panel
Cynghori Arbenigol LDTCS
Eleni gwelwyd gweithredu anhygoel dan arweiniad y
gymuned ar yr amgylchedd gan brosiectau a ariennir gan
LDTCS. O rwydwaith llwyddiannus o gaffis atgyweirio yn Ne
Cymru, gan ymgysylltu pobl ag atgyweirio ac ailddefnyddio
eitemau cartref; i waith gwych prosiect Menai Rivers ar Ynys
Môn, sy’n gweithio gydag aelodau’r gymuned a pherchnogion
tir i wella cynefin y llygoden ddŵr, sydd dan fygythiad gan y
minc Americanaidd.
Mae pwysigrwydd gweithredu dan arweiniad gwirfoddolwyr ar
yr amgylchedd yn glir ac yn amlwg trwy gydol adroddiad eleni.
Rwy’n falch o weld cymaint o weithgaredd yn cael ei alluogi
ledled Cymru, mae blwyddyn gwbl weithredol gyntaf y cynllun
wedi sicrhau rhai buddion gwych i Gymru.

LINDSAY CORDERY-BRUCE
Cadeirydd yr Cynllun
Cymunedau y Dreth
Gwarediadau Tirlenwi
(LDTCS)
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Crynodeb gweithredol

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys
crynodeb o’r gweithgareddau a
gyflawnwyd gyda chyllid o
Gynllun Cymunedau y Dreth
Gwarediadau Tirlenwi
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Dyma’r ail flwyddyn weithredol ar gyfer y cynllun Cymru gyfan,
a dyfarnwyd cyllid i 42 prosiect i weithredu ar yr amgylchedd
mewn ardaloedd o fewn pum milltir i safle tirlenwi neu orsaf
drosglwyddo gwastraff sylweddol. Mae’r adroddiad hefyd
yn tynnu sylw at sut mae’r cynllun yn cyflawni yn erbyn
blaenoriaethau deddfwriaeth allweddol a Maniffesto 2018 y
Prif Weinidog - Sosialaeth yr 21ain Ganrif.

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 (TGT) 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.

Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2022 gan Gyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ar
ran Llywodraeth Cymru.
Y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 hyd at
fis 31 Mawrth 2020 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. Yn 2019/20 lansiwyd
trydydd rownd grant Cynllun Cymunedau
TGT, gyda’r prosiectau cyntaf yn dechrau
ddiwedd mis Gorffennaf 2019. Agorodd
yr pedwerydd gylch i dderbyn ceisiadau
ym mis Hydref 2019 gyda’r prosiectau’n
dechrau ym mis Ebrill 2020.

Cynllun gan Lywodraeth Cymru yw
cynllun cymunedau’r TGT a chaiff y cyllid
ei ddosbarthu dan gontract rhwng 1
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Egwyddorion cyffredinol y cynllun
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 gyfrwn
prosiectau drwy wella ansawdd lleoedd, cyflenwi buddion
eang a sicrhau bod y cyllid mwyaf posibl yn cyrraedd
y cynlluniau:
NOD CYNLLUN CYMUNEDAU’R TGT YW:
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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
HYRWYDDO YMWYBYDDIAETH AC ARFER GORAU I LEIHAU FAINT O
WASTRAFF A GYNHYRCHIR
• 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

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 amrywiaeth o gynefinoedd
a rhywogaethau: Gwella amodau i
helpu rhywogaethau brodorol, pryfed
peillio a darparu cyfleoedd ar gyfer
plannu newydd. Adfer, cynnal a gwella
cynefinoedd naturiol. Ymgysylltu a
chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth i
ymgorffori bioamrywiaeth.

GWELLIANNAU AMGYLCHEDDOL
EHANGACH
Dod â budd ehangach i’r gymuned
drwy wella ansawdd y lle: Creu
mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi
seilwaith gwyrdd. Dod ag ardaloedd
sydd wedi’u hesgeuluso a’u lleihau
yn ôl i ddefnydd y gymuned. Cynnal
neu wella cyfleusterau cymunedol, er
enghraifft neuaddau cymunedol.

LLEIHAU GWASTRAFF AC
ARALLGYFEIRIO GWASTRAFF I
SAFLEOEDD TIRLENWI
Hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arfer
gorau i leihau faint o wastraff a
gynhyrchir: Annog atal, ailddefnyddio,
adfer ac ailgylchu gwastraff. Lleihau
gwastraff bwyd a chefnogi mentrau
fel compostio. Ymgysylltu a chefnogi
dealltwriaeth er mwyn gallu ystyried
gwastraff fel adnodd.
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Aliniad 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:

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.

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.

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.

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

Maniffesto y Prif Weinidog
Roedd Maniffesto 2018 Prif Weinidog Cymru
sef Sosialaeth yr 21ain Ganrif yn cynnwys
cynigion clir ynglŷn â sut dylai Cymru weithredu
ar yr amgylchedd.

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:

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.

‘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.’

Mae’r Maniffesto yn amlinellu nifer o gynigion
eraill y mae’r 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
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Astudiaethau achos:
Ruperra Conservation Trust - Contributions to the goals of
the Well-being of Future Generations Act
BYDD POB PROSIECT A DDYFERNIR O DAN Y CYNLLUN CYMUNEDAU TGT, MEWN RHYW FFORDD, YN CYFRANNU AT
GYFLAWNI UN NEU FWY O NODAU’R DDEDDF. YN Y RHAN FWYAF O ACHOSION MAE CYSYLLTIAD CLIR Â NOD NEU
NODAU PENODOL.
Mae llawer o brosiectau’n cyflawni camau gweithredu
lleol a arweinir gan y gymuned sy’n cyfrannu at nifer
o nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Dyma sut mae Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ruperra yn
helpu i gyfrannu tuag at Gymru fwy gwydn (drwy wella
bioamrywiaeth), Cymru iachach (drwy ymgysylltu â’r
gymuned i rhoi gwirfoddolwyr mewn gweithgareddau
awyr agored) a mwy, drwy eu gwaith prosiect yng
Nghasnewydd.
Hyd yma, mae’r prosiect wedi cynnal amrywiaeth o
weithgareddau cadwraeth i wella bioamrywiaeth
Coed Craig Ruperra sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a
chontractwyr lleol. Mae ardaloedd o ffynidwydden
Douglas wedi’u cwympo gan arwain at welliant mewn
lefelau golau ac mae dros 2000 o glasbren llydanddail
brodorol cymysg wedi’u plannu. Canran fawr ohonynt
yw Hazel sy’n arbennig o dda ar gyfer pathewod.
Mae’r plannu wedi creu coedlannau sydd â’r fantais
ychwanegol o fod yn gynhyrchiol a gellir gwerthu
eitemau a wneir o’r pren coedlannau yn lleol.
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Mae gwaith gosod gwrychoedd wedi’i wneud, gan

gynnwys tynnu nifer o goed gwrychoedd mawr ar ochr y
ffordd drwy codwr ceirios, gyda chymorth llawfeddyg coed
profiadol. Mae dros 150m o berthi newydd wedi’u gosod
gyda 200m arall wedi’i baratoi ar gyfer gwaith yn y dyfodol.
Fel rhan o’r gwaith hwn, mae gwirfoddolwyr wedi cael
eu hyfforddi mewn technegau gosod gwrychoedd, gyda
hyfforddiant pellach wedi’i drefnu ar gyfer y gaeaf.
Mae’r gwaith ar dynnu gwrychoedd a chonwydd wedi
bod o fudd i sawl rhywogaeth S7, mae’r rhain yn cynnwys:
pathewod, ystlumod amrywiol (soprano a pipistrelle
cyffredin, ceffylau mwy a lessor, gwrychoedd hir a noctule)
gwrych, ysgyfarnogod, polecat, ac adar (tree pipit, skylark,
linnet, nightjar a song thrush). Bydd y pentyrrau pres,
gwaelod gwrychoedd, a lefelau golau gwell hefyd o fudd i
lawer o ymlusgiaid ac amffibiaid gan gynnwys llyffantod,
madfallod, brogaod a nadroedd glaswellt, dallneidrau a
madfallod cyffredin.
Mae grwpiau cymunedol wedi cymryd rhan i dynnu sylw
at fanteision gweithio yn yr awyr agored fel gwirfoddolwyr
i wella bioamrywiaeth. Mae Machen Good Companions a
Phartneriaeth Bioamrywiaeth Caerffili wedi bod yn rhan o

drafodaethau gwybodaeth ac ymwelodd grŵp o Sgowtiaid o
Llaneirwg â’r safle i blannu coed a dysgu sut mae ailblannu yn
helpu bioamrywiaeth yn yr ardal.
Mae gwirfoddolwyr wedi dechrau rhywfaint o waith clirio
cychwynnol gan gael gwared ar hen sbwriel rhedyn a miaren
o ddwy ran o’r bryn, er mwyn paratoi ar gyfer gwaith tebyg
parhaus yn ystod yr haf bob blwyddyn. Bydd cam nesaf y
prosiect yn ceisio cynnal yr ardaloedd sydd newydd eu plannu,
clirio’r rhostir yn barod i’w hau, a chodi blychau pathewod.
Mae gwirfoddolwyr newydd yn cael eu hyfforddi mewn
technegau arolygu a thrin cywir.

gweithredu i sicrhau nad yw niferoedd pryfed peillio yn
parhau i ostwng. Mae’r CCDGT 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 a choed gwyllt brodorol,
mewn ardaloedd trefol a gwledig – ymgysylltu â
gwirfoddolwyr ac aelodau’r gymuned a’u hysbysu a chodi
ymwybyddiaeth o rôl bwysig pryfed peillio. Mae gwneud
cyfraniadau lleol ledled Cymru yn helpu i adeiladu
rhwydwaith a chysylltedd safleoedd ledled Cymru.

Mae’r amgylchedd naturiol yn cyfrannu’n rhwydd at les
pobl, gan effeithio’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol ar
ansawdd ein bywyd a’n goroesiad. Gelwir y cyfraniadau hyn yn
wasanaethau ecosystem. Yn 2013, cyhoeddodd Llywodraeth
Cymru Y Cynllun Gweithredu argyfer Pryfed Peillio yng
Nghymru i gydnabod bod pryfed peillio’n darparu
gwasanaeth eco-system gwerthfawr iawn a bod angen

Mae gwirfoddolwyr wedi cael eu hyfforddi mewn gosod
gwrychoedd a chreu dros 100m o wrych. O ganlyniad,
mae’r amodau ar gyfer rhywogaethau S7 wedi’u gwella.
Bydd bywyd gwyllt arall yn elwa gan gynnwys draenogod,
ysgyfarnogod, polcecats ac amrywiaeth o adar gan
gynnwys Skylards a Song Thrush.

Cynllun Gweithredu Adfer Natur
MAE’R CYNLLUN GWEITHREDU ADFER NATUR YN CYSYLLTU Â DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL A ACT
DEDDF YR AMGYLCHEDD AC YN ATEGU HYNNY. MAE’N CYNNWYS TAIR RHAN:

1
2

Yn nodi’r sefyllfa o ran bioamrywiaeth yng Nghymru,
y materion y dylid mynd i’r afael â hwy a’r polisïau a
fydd yn llywio’r gwaith o fynd i’r afael â’r materion
Yn nodi camau gweithredu penodol a nodwyd i gefnogi
a gwella bioamrywiaeth, yn ychwanegol at gyfrannu at
gyflawni ‘Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy
yng Nghymru’

3

Bydd y ‘Fframwaith Adfer Natur’, (sy’n cael ei
ddatblygu), yn nodi rolau rhanddeiliaid allweddo
wrth gyflawni camau gweithredu i gefnogi
bioamrywiaeth. Bydd y fframwaith yn cyd-fynd â
chyflawni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a
Deddf yr Amgylchedd.
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MAE’R CCDGT YN CYFRANNU AT NIFER O’R AMCANION A NODWYD GAN GYNNWYS, OND NID YN UNIG:

1

2

3
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YMGYSYLLTU A CHEFNOGI CYFRANOGIAD
A DEALLTWRIAETH I YMGORFFORI
BIOAMRYWIAETH DRWY GYDOL Y BROSES O
WNEUD PENDERFYNIADAU AR BOB LEFEL
Mae’r CCDGT yn galluogi prosiectau sy’n gweithio
gyda gwirfoddolwyr ac aelodau o’r gymuned i
godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd
bioamrywiaeth a darparu sgiliau ym maes
cadwraeth a rheoli cynefinoedd
CYNYDDU GWYDNWCH EIN HAMGYLCHEDD
NATURIOL DRWY ADFER CYNEFINOEDD
DIRADDIEDIG A CHREU CYNEFINOEDD
Unwaith eto bydd prosiectau sy’n gweithio o dan
thema bioamrywiaeth yn cyfrannu at gynyddu
gwydnwch ein hamgylchedd naturiol gyda
phethau fel creu cynefinoedd
DIOGELU RHYWOGAETHAU A CHYNEFINOEDD
SYDD O’R PWYS MWYAF A GWELLA EU
RHEOLAETH
Mae dyfarniadau i brosiectau sy’n gweithredu
o dan thema bioamrywiaeth, gan weithio gyda
rhywogaethau â blaenoriaeth, wedi’u gwneud yn
2018/19, mae camau ar y gweill

– er enghraifft:
Prosiect Bioamrywiaeth Afonydd Menai gan Fenter Môn
ar Ynys Môn, i ddiogelu llygod dŵr a’u cynefinoedd
afonydd drwy fwy o ymwybyddiaeth a stiwardiaeth
ymhlith y cyhoedd, mewn ymateb i’r bygythiad y mae’r

Minc Americanaidd yn ei achosi i fioamrywiaeth ar Ynys
Môn. Heb ymyrraeth, gallai’r rhagflaenydd anfrodorol hwn
arwain at ddifladi llygod dŵr ar yr ynys, a hefyd effeithio
ar nythfeydd gwlyptir ac adar hirgoes. Mae’r prosiect hwn
yn gweithio gyda chymunedau y naill ochr a’r llall i Afon
Menai i sefydlu rhwydwaith o geidwaid afon i weithredu
rhaglen o fonitro, ymgysylltu a rheoli i sicrhau bod Ynys
Môn a Gwynedd yn aros ac yn ffynnu fel lloches ar gyfer
rhywogaethau a warchodir.
Rhan bwysig o’r prosiect yw annog cyfranogiad y
cyhoedd, cynyddu ymdeimlad o berchnogaeth a chodi
ymwybyddiaeth o faterion sy’n effeithio ar fywyd
gwyllt glan yr afon ymhlith unigolion / cymunedau.
Y camau rhagweithiol a gymerwyd i nodi ac ymgysylltu
â’r landlordiaid lleol fu’r cam cyntaf tuag at godi
ymwybyddiaeth o’r prosiect, a’r materion sy’n effeithio ar
y llygod dŵr brodorol a’u harferion afonydd. Mae nifer o
diwrnodau hyfforddi amrywiol a cynhaliwyd digwyddiadau
ymgysylltu gan gynnwys hyfforddiant ar rafft, ymweliadau
safle, sgyrsiau dros 50 oed, diwrnodau hyfforddi Llygoden
y dwr a thripiau maes gyda’r grwpiau Beaver a Cubs lleol.
Wrth edrych i’r dyfodol, mae Menter Môn yn cynllunio
ymgyrch ‘Mabwysiadu rafft’ a fydd yn caniatáu i unigolion
fabwysiadu un (neu fwy) o rafftiau, gyda’u cylch gwaith i
fonitro’r rafftiau am arwyddion o fywyd gwyllt. Bydd recriwtio
hefyd yn parhau i sicrhau cronfa o geidwaid a gwirfoddolwyr
afonydd i sicrhau cynaliadwyedd y gwaith ar Ynys Môn ac
yng Ngwynedd.

Mae Menter Môn wedi creu’r fideo hwn i ddangos
nodau a chyflawniadau prosiect Afonydd
Menai hyd yma - (https://www.youtube.com/
watch?v=txwUaVkDHAM)

Gweithdy ditectif mamal afon Cubs Porthaethwy

‘Mae cyllid a ddarparwyd gan CGGC ar
gyfer prosiect Afonydd Menai wedi galluogi
ymwybyddiaeth amgylcheddol a chamau
cadwraeth ar lefel gymunedol leol. Gan
weithio yn y gymuned ac mewn partneriaeth
â sefydliadau eraill rydym wedi gallu sefydlu
dechrau rhwydwaith o geidwaid afonydd
gwirfoddol er mwyn sicrhau cynaliadwyedd a
hyfywedd llygod dŵr a bywyd gwyllt arall ar
yr afonydd a gwmpesir gan y prosiect.

Gareth Pritchard, Cydlynydd Prosiect Afonydd
Menai, Menter Môn.
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Tuag at ddyfodol diwastraff
Mae gweithredwyr safleoedd tirlenwi a chyfleusterau
trosglwyddo / trin gwastraff yn adrodd am nifer y tunelli o
wastraff y maent yn ei anfon i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn.
Mae’r 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 y dylid
ymdrin â gwastraff er mwyn sicrhau
manteision i’r amgylchedd, yr economi
a lles 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 wrth weithredu’r strategaeth
wastraff hon, gan ddweud bod ‘y trydydd
sector yn hyrwyddo meysydd datblygu
cynaliadwy sydd weithiau’n cael eu
hanwybyddu. Mae’n bwysig sicrhau enillion
amgylcheddol ac economaidd a gyflawnir
drwy ailgylchu uwch ac effeithlonrwydd
adnoddau ochr yn ochr ag enillion
cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys creu
cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth i’r rhai
sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol, gan
gynnwys y rhai ag anawsterau dysgu ac
anfanteision eraill.
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Caeodd Llywodraeth Cymru ei
hymgynghoriad Mwy nag Ailgylchu ar
strategaeth economi gylchol newydd
ym mis Ebrill 2020. Nod y strategaeth
yw gwireddu’r economi gylchol yng
Nghymru, drwy osod llwybr i
gyflawni’r canlynol:
•
•
•

Dim gwastraff erbyn 2050 gan
ddefnyddio cyfran deg o adnoddau
Lleihau allyriadau
Trosglwyddo i economi fwy cylchol
a manteisio ar y cyfleoedd a ddaw o
gadw adnoddau i ddefnydd ac
osgoi gwastraff

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi
strategaeth derfynol erbyn diwedd 2020.

Unwaith eto, mae’r CCDGT yn gweithredu fel galluogwr
ar gyfer gweithredu cymunedol, gan alluogi grwpiau
cymunedol i ddatblygu atebion i’w problemau lleol eu
hunain a mynd i’r afael â lleihau gwastraff gyda chamau
gweithredu a arweinir gan y gymuned gyda lefel uchel o
fewnbwn gan wirfoddolwyr.

wirfoddolwyr oergell cymunedol penodedig a chefnogol
Hwlffordd. O dan arweiniad cydgysylltydd gwirfoddolwyr,
mae 19 o wirfoddolwyr bellach yn cefnogi’r oergell
fel monitorau oergelloedd, casglwyr bwyd, glanhawyr,
gweinyddu, trefnu digwyddiadau a chodwyr arian.
Mae’r oergell gymunedol wedi gallu cysylltu ethos lleihau
gwastraff bwyd a chysylltiad cymunedol. Mae’r sylwadau
yn y llyfr ymwelwyr wedi dangos yn gyson effaith yr
oergell ar unigolion gydag un ymwelydd yn dweud,
Diolch i bawb sy’n ymwneud â’r prosiect gwych hwn.
Mae’r amrywiaeth eang o fwyd sydd ar gael i bawb yn
anhygoel. Mae gweld hyn ar gael i’r gymuned yn hytrach
na chael ei wastraffu yn wych. Rwy’n dweud wrth fy
ffrindiau y gallwch hefyd roi eich cynnyrch gormodol,
mae hyn yn helpu llawer mwy.

Elusen gofrestredig yw FRAME Sir Benfro a sefydlwyd i
helpu pobl ag unrhyw anabledd neu a ystyrir dan anfantais
yn y gweithle. Mae FRAME yn darparu cyflogaeth, ymarfer
gwaith a hyfforddiant i dros 200 o unigolion o Sir Benfro
bob blwyddyn.
Ym mis Rhagfyr 2018, defnyddiwyd cyllid o’r CCDGT i
sefydlu prosiect Oergell Gymunedol Hwlffordd. Agorodd yr
oergell ym mis Mawrth 2019 ac mae wedi atal 29.1 tunnell
o wastraff bwyd rhag myndi safleoedd tirlenwi. Yn hytrach,
defnyddiwyd y bwyd gan y 13,356 o bobl o’r gymuned leol
a oedd yn defnyddio’r oergell.
Mae nifer yr archfarchnadoedd sy’n cefnogi’r prosiect
wedi tyfu’n gyflym diolch i agwedd gallu gwneud y tîm o

Mae’r oergell gymunedol yn parhau i weithio ochr yn
ochr â phrosiectau eraill FRAME i ddarparu adnodd
gwerthfawr i’r gymuned a lleihau gwastraff bwyd sy’n
mynd i safleoedd tirlenwi.
Mae’r prosiect hwn yn dangos gwerth rhagorol am arian,
gan fod y oergell gymunedol yn cynrychioli arbedion o
£711,000 o leiaf yn seiliedig ar gyfrifiad WRAP (The Waste
and Resources Action Programme) o arbediad o £450 /
gwastraff wedi’i ostwng y flwyddyn o bob cartref o £1,580
o unigolion mewn bwyd ac ymwybyddiaeth wirioneddol
sy’n arwain at newid arferion. Mae’r oergell gymunedol yn
darparu bwyd maethol am ddim i unigolion a theuluoedd,
ac yn darparu canolbwynt cymunedol a chyfleoedd
rhyngweithio cymdeithasol.
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Cwmpas ardal gymwys gymru

Diweddarwyd y map ym mis Medi 2019
Mae’r map yn dangos lleoliadau’r 61 safle tirlenwi a
throsglwyddo gwastraff yng Nghymru; yn 2019/20 dyfarnwyd
cyllid ar gyfer gweithgarwch o fewn radiws o bum milltir i
safle i brosiectau yn yr ardaloedd hyn.
Mae gweithredwyr safleoedd tirlenwi a chyfleusterau
trosglwyddo/trin gwastraff yn nodi nifer y tunelli o wastraff
y maent yn ei anfon i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn.
Mae cyfran o’r dreth a gesglir gan y gweithredwyr tirlenwi hyn
yn darparu’r cyllid sy’n ffurfio’r CCDGT. Os bydd gweithredwr
yn adrodd bod dros 2,000 tunnell o wastraff yn cael ei anfon i
safleoedd tirlenwi mewn blwyddyn, ystyrir bod y safle yn ardal
gymwys ar gyfer ceisiadau i’r CCDGT. Nod y cynllun yw gwella
ansawdd y cymunedau sy’n byw’n agos at safleoedd tirlenwi a
gorsafoedd trosglwyddo gwastraff.
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Bob blwyddyn mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi’r data i
CGGC o’r ffurflenni gwastraff a gyflwynir gan holl weithredwyr
safleoedd tirlenwi a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff ledled
Cymru. Mae’r data hwn yn dangos y safleoedd hynny sydd
wedi adrodd am dros 2,000 o dunelledd ar gyfer y flwyddyn
ddiwethaf. Yna caiff y map o safleoedd cymwys ei ddiweddaru
gan CGGC mewn pryd ar gyfer ail rownd y flwyddyn. Cynghorir
ymholwyr i wirio’r map ar adeg gwneud cais gan ei fod yn
agored i newid o rownd i rownd. Mae’r safleoedd a ddangosir
ar y map yn ystod cylch ariannu agored yn dangos y safleoedd
a ystyrir yn gymwys o dan y cylch ariannu penodol hwnnw.

Ceisiadau a wnaed i Gylch 3, Ebrill 2019
Gwneud grantiau 2019/20

71

Ceisiadau
derbyniwyd

Cyfanswm y ceisiadau
oedd £2,824,671.95
mewn grantiau CCTDT
y gofynnwyd amdanynt

20 prosiect a ddyfarnwyd gyda chyfanswm gwerth o £719,721.10
ROWND 3 THEMA(U) WEDI’U CYMHWYSO O DAN BOB CAIS

38% - Gwelliannau amgylcheddol ehangach
20% - Bioamrywiaeth a gwelliannau amgylcheddol ehangach
15% - Bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o
safleoedd tirlenwi a gwelliannau amgylcheddol ehangach
13% - Bioamrywiaeth
10% - Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o safleoedd tirlenwi
4% - Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o safleoedd tirlenwi a
Gwelliannau amgylcheddol ehangach
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Rownd 3 thema(u)
WEDI’I GYMHWYSO O DAN GEISIADAU LLWYDDIANNUS

38% - Gwelliannau amgylcheddol ehangach
31%- Bioamrywiaeth a gwelliannau amgylcheddol
ehangach
25% - Bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a gwyro
gwastraff o safleoedd tirlenwi a gwelliannau
amgylcheddol ehangach
6% - Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o
safleoedd tirlenwi
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Graffig o dosbarthiad y grantiau
Rownd 3 Ardal ddaearyddol i’r holl ymgeiswyr
Ynys Môn - 1%
Wrecsam - 10%

Blaenau Gwent - 3%
Caerffili - 6%

Bro Morgannwg - 3%
Caerdydd - 6%
Sir Gaerfyrddin - 1%

Abertawe - 10%

Ceredigion - 4%
Conwy - 4%

Rhondda Cynon Taf - 3%
Powys - 3%

Sir y Flint - 10%
Sir Benfro - 6%
Casnewydd - 1%
Castell-nedd Port Talbot - 1%
Gwynedd - 14%

Aml Sir - 7%
Merthyr Tudful - 7%

Graff yn dangos ardaloedd daeryddol pob cais
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Graffig o dosbarthiad y grantiau
Rownd 3 Ardal ddaearyddol i’r holl ymgeiswyr
Wrecsam - 13%

Ynys Môn - 6%
Blaenau Gwent - 6%

Abertawe - 6%

Caerdydd - 13%

Rhondda Cynon Taf - 6%

Conwy - 6%

Powys - 6%

Sir y Flint - 6%
Aml Sir - 6%

Merthyr Tydful - 13%
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Graff yn dangos ardaloedd daeraryddol ymgeiswyr llywddiannus

Gwynedd - 13%

Ceisiadau a wnaed i Gylch 4, Hydref 2019
Gwneud grantiau 2019/20

65

Ceisiadau
derbyniwyd

Cyfanswm y ceisiadau oedd
£3,093,574.91 gan gynnwys
ceisiadau am roi arwyddocâd
cenedlaethol

Dyfarnwyd cyfanswm o £848,859.61 i 22 o brosiectau
THEMA(U) ROWND 4 A GWYMHWYSIR O DAN BOB CAIS

37% - Gwelliannau amgylchedol ehangach
20% - Bioamrywiaeth
18% - Leihau gwastraff a gwyro gwastraff o safleoedd tirlenwi
12% - Bioamrywiaeth, Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o
safleoedd tirlenwi
8% - Bioamrywiaeth a Gwelliannau amgylcheddol ehangach
5% - Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o safleoedd tirlenwi
a Gwelliannau amgylcheddol ehangach
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Thema Flaenoriaeth Rownd 4
EI GYMWHYSO O DAN GEISIADAU LLWYDDIANNUS (DEWISODD RHAI YMGEISWYR SAWL THEMA)

32% - Bioamrywiaeth
27% - Gwelliannau amgylchedol ehangach
14% - Bioamrywiaeth, Lleihau gwastraff a gwyro
gwastraff o safleoedd tirlenwi
14% - Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o
safleoedd tirlenwi a Gwelliannau amgylcheddol
ehangach
13% - Bioamrywiaeth a Gwelliannau amgylcheddol
ehangach
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Graffig o dosbarthiad y grantiau
Rownd 4 Ardal ddaearyddol i’r holl ymgeiswyr
Ynys Môn - 7%

Wrecsam - 7%

Blaenau Gwent - 3%
Bridgend - 2%
Caerffili - 2%

Bro Morgannwg - 7%

Caerdydd - 5%
Abertawe - 13%
Sir Gaerfyrddin - 5%

Ceredigion - 5%

Sir Ddinbych - 5%
Powys - 10%
Sir y Flint - 8%

Gwynedd - 3%

Sir Benfro - 8%

Merthyr Tudful - 3%

Castell-nedd Port Talbot - 5%
Aml Sir - 2%

Graff yn dangos ardaloedd daeryddol pob cais
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Ardaloedd daearyddol ymgeiswyr llwyddiannus
Wrecsam - 5%

Ynys Môn - 9%

Bro Morgannwg - 5%
Blaenau Gwent - 4%
Abertawe - 9%

Caerdydd - 4%
Sir Gaerfyrddin - 4%

Ceredigion - 9%

Powys - 18%

Sir Ddinbych - 5%

Sir y Flint - 9%
Sir Benfro - 9%
Merthyr Tudful - 5%
24

Graff yn dangos ardaloedd daerayddol ymgeiswyr llwyddiannus

Gwynedd - 5%

Rownd 3 a 4- thema(u)
THEMA (U) BLAENORIAETH A GYMERADWYWYD DAN (RHAI YMGEISWYR SY’N DERBYN THEMAU AMLWG)
37% - Gwelliant amgylcheddol ehangach
16% - Bioamrywiaeth
14% - Lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff i safleoedd tirlenwi
14% - Bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff i safleodd
tirlenwi a gwelliant amgylcheddol ehangach
14% - Bioamrywiaeth a gwelliant amgylcheddol ehangach
5% - Lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff i safleoedd tirlenwi a
gwelliant amgylcheddol ehangach
THEMA (U) BLAENORIAETH A GYMERADWYD DAN YMGEISWYR LLWYDDIANNUS (RHAI YMGEISWYR SY’N DEWISIO
THEMAU AMLWG)
32% - Gwelliant amgylcheddol ehangach
21% - Bioamrywiaeth a gwelliant amgylcheddol ehangach
18% - Bioamrywiaeth
18% - Bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff i safleoedd
tirlenwi a gwelliant amgylcheddol ehangach
11% - Lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff i safleoedd tirlenwi
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Ardaloedd daearyddol i bob ymgeiswr yn rownd 3 a 4
Wrecsam - 8%
Bro Morgannwg - 5%

Ynys Môn - 4%
Blaenau Gwent - 3%
Bridgend - 1%
Caerffili - 4%
Caerdydd- 5%

Abertawe - 11%

Sir Gaerfyrddin - 3%
Ceredigion - 5%
Rhondda Cynon Taf - 2%

Conwy - 2%
Sir Ddinbych - 2%

Powys - 6%
Sir y Flint - 9%

Sir Benfro - 7%
Casnewydd - 1%
Castell-nedd Port Talbot - 3%
Aml Sir - 5%
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Graff yn dangos ardal daearyddol bob ymgeiswr

Gwynedd - 9%
Merthyr Tudful - 5%
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Uchafbwyntiadau cyflawniadau prosiectau a
gwblwhawyd yn 2019/20
Canolfan Deuluol Betws – Gwelliannau i wella gofod
awyr agored fel y gall rhieni a phlant datblygu sgiliau
garddio, tyfu eu bwyd eu hunain a bod yn fwy egnïol
yn gorfforol.
Plwyf Cadoxton, Juxta a Tonna – Gwelliannau i’r ardal
y tu allan i Eglwys St Catwgs.
Prifysgol Caerdydd – Cyfraniad at ailddatblygiad
ehangach o Bafiliwn y Grange, bioamrywiaeth a
ariannwyd gan CCTDT gan gynyddu gwelliannau.
Cyngor Sir Ceredigion – Mae prosiect CCTDT wedi rhoi
gwell mynediad i’r gymuned i safle o bwysigrwydd
hanesyddol (Pen Dinas Hillfort, Gwarchodfa Natur
Leol a Heneb Rhestredig) ac wedi darparu gwell
cysylltiadau â Llwybrau Beicio Ystwyth / Rheidol.
Clwb Rygbi Cwmtwrch – Gwella effeithlonrwydd
ynni cyfleusterau’r clwb i greu Hwb i’r gymuned,
ymgysylltu â thrigolion lleol, creu cynhwysiant
cymdeithasol, gwella iechyd a lles a darparu
mynediad at wasanaethau.
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FRAME – Agorodd oergell gymunedol Hwlffordd ym
mis Mawrth 2019 ac mae wedi cyfrannu’n sylweddol
at ailddefnyddio bwyd dros ben.

Cyfeillion Parc Waunarlwydd – Adnewyddu ardal
chwarae’r pentref, gan ddefnyddio deunyddiau
eco-gyfeillgar wedi’u hailgylchu.
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent – Mae disodli
ffensys gan wirfoddolwyr wedi golygu bod yr ardal
glaswelltir asidig yng ngwarchodfa Natur Silent Valley
wedi dangos gwelliant mawr, oherwydd pwysau
pori is. Mae’r ffens hefyd wedi amddiffyn ein coetir
ffawydd yr ucheldir (cynefin S7 a gynhelir) sydd â
statws SSSI oherwydd ei fod y coetir ffawydd uchaf
sy’n digwydd fwyaf gorllewinol yn y DU.
Cadwch Gymru’n Daclus – Gwelliannau sylweddol i’r
tir o amgylch Ysgol Y Lawnt, Caerdydd, gan gynnwys
gosod blychau ystlumod/draenogod, creu pwll a
phlannu blodau gwyllt.
Ymddiriedolaeth Hamdden Bywyd / a Anuerin Leisure
– Ymgysylltu â’r gymuned leol a’r cyhoedd i greu man
mwy croesawgar a gwyrdd ym Mharc Bryn Bach.
Canolfan Gymunedol Parkfields – Mwy o
effeithlonrwydd ynni’r adeilad, gosod goleuadau
diogelwch, ailblannu’r gwelyau uchel, i ddarparu lliw
a chartref bywyd gwyllt trwy gydol y flwyddyn.

Cyngor Sir Penfro – Fel rhan o fenter fwy yn Hwlffordd,
cyfrannodd CCTDT gyllid tuag at raglen wyrddio’r dref
a’r gwelliant i lwybrau cerdded a llwybrau beicio ar hyd
yr Afon.
Cyngor Sir Penfro - Coedwigoedd Withybush –
Ceisiodd y prosiect brofi’r safle yn y dyfodol, ers i
ddyfrgwn bridio cychwyn y prosiect gael ei ddarganfod,
sy’n golygu bod y safle bellach hyd yn oed yn fwy
arwyddocaol. Mae adfer a rheoli pyllau wedi bod yn
llwyddiannus ac mae’r prosiect wedi ymgysylltu â llawer
o wirfoddolwyr.
Promo Cymru – Mesurau arbed Ynni yn Sefydliad Ebbw
Vale (EVI), mae’r prosiect wedi galluogi - arbed 11.26
tunnell mewn allyriadau tŷ gwydr a gostwng biliau
£2,195 o fewn naw mis yn unig. Mae dros 5,000 o bobl y
mis yn ymweld â’r adeilad ar gyfer amrywiaeth eang o
ddefnyddiau a defnyddwyr. Mae lleihau’r defnydd o ynni
mewn adeilad mawr fel yr EVI yn helpu i leihau’r ôl troed
carbon lleol.
Canolfan Calon Lan – Atgyfnerthwyd coed, plannwyd coed
newydd, cerrig beddi a henebion, cliriwyd clymog Japan,
ac mae tirlunio proffesiynol wedi achosi i lwybrau gael
eu datblygu a fydd yn ‘paratoi’r ffordd’ er mwyn cynyddu
mwynhad y gymuned ac ymwelwyr yn sylweddol.
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Vincent – Gan weithio
mewn safleoedd yng nghanol a Gogledd Cymru ar raglen
goroesi bele’r coed - mae’r grant wedi galluogi gwaith
ymgysylltu â’r gymuned; gweithio gyda gwirfoddolwyr i
wella’r cynefin a sicrhau goroesiad y bele.
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Uchafbwyntiau cyflawniadau prosiectau a
gwblhawyd yn 2019/20
Cyffredinol Nifer y cymunedau sy’n cael budd o arian CCTDT (daearyddol neu gymunedau o ddiddordeb)
Nifer y bobl sy’n rhan o’r prosiect (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau o’r gymuned)
Cyfleoedd hyfforddi neu brofiad gwaith a gynigiwyd

Bioamrywiaeth -
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GWOBRAU WEDI EI
CHYFLAWNI
116
56,041
627

GWOBRAU WEDI EI
CHYFLAWNI

Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth ymwreiddio

116

Coed cynhenid a blannwyd

800

Planhigion sy’n fuddiol i bryfed peillio wedi’u plannu fel rhan o raglen ehangach i reoli cynefin

14

Lleihau gwastraff -

GWOBRAU WEDI EI
CHYFLAWNI

Annog pobl i ailddefnyddio, adfer, ailgylchu ac atal gwastraff

20

Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio

18

Tunelli a ddargyfeiriwyd o safleoedd tirlenwi

Gwelliannau amgylcheddol ehangach -

24,924

GWOBRAU WEDI EI
CHYFLAWNI

Ardaloedd tyfu cymunedol wedi’u creu

15

Creu a gwella mannau dŵr a gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd

8

Llwybrau beicio neu gerdded wedi’u creu

7

Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft, neuaddau cymunedol

10

Pyllau dŵr a chyrsiau dŵr a reolwyd neu a wellwyd

6

Mesurau a osodwyd i ddefnyddio adnoddau’n effeithiol

12
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Astudiaethau achos:

Ymddiriedolaeth Bywyd Dwyllt Gwent Gwarchodfa
Natur Dyffryn Tawel
Derbyniodd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent arian
gan CCTDT i wneud gwelliannau i goetir yng Nghronfa
Natur Leol Silent Valley, Blaenau Gwent. Yn ystod y
prosiect bu Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent yn
gweithio gyda gwirfoddolwyr i annog adfywio coetiroedd
betys prin yn naturiol drwy osod 200m o ffensys i’w
ddiogelu rhag pori defaid. Mae’r warchodfa natur
yn cynnwys amrywiaeth o gynefinoedd gan gynnwys
coetir llydanddail amrywiol, glaswelltir asid, rhedyn a
gweundir. Roedd hygyrchedd yn cael ei wella ar y safle
gyda map a phanel dehongli newydd yn cael eu creu gan
artist lleol, a fydd yn galluogi ymwelwyr a gwirfoddolwyr
i adnabod y coed a dysgu am y natur ar garreg eu drws.
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Talwyd cyllid i wirfoddolwyr gymryd rhan mewn
hyfforddiant i’w galluogi i osod y ffensys newydd yn
ogystal â gweithdai adnabod coed gaeaf a rheoli
coetiroedd. Cyfrannodd y grant at gostau staff, gyda staff
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent yn gweinyddu’r
prosiect gan gynnwys hyrwyddo a gweithio gyda
chontractwyr lleol, i gyflwyno prosiect a oedd o fudd
i’r gymuned leol ac yn cefnogi bioamrywiaeth yn y
gronfa wrth gefn. Gan ennill sgiliau newydd a mwy o
ddealltwriaeth a gwybodaeth am y cynefinoedd lleol,
chwaraeodd y gwirfoddolwyr ran fawr yn y gwaith o
gyflawni’r prosiect a daethant i ffwrdd â mwy o sgiliau
lles a chyflogadwyedd.

Mae Gwarchodfa Natur Silent Valley yn safle o
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac o ganlyniad i’r cyllid
hwn, mae iechyd a gwydnwch y cynefin wedi’i wella.
Mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent wedi nodi
gwelliant uniongyrchol bron yn y glaswelltir asid ers i’r
pwysau pori gael ei leihau. Mae ardaloedd o flodau gwyllt
a gweundir wedi’u hachub ac maent yn adfywio sy’n gwella
amodau ar gyfer rhywogaethau brodorol eraill ac yn
cefnogi pryfed peillio.
Dywedodd staff Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent:
‘Mae’r prosiect wedi cefnogi aelodau’r gymuned leol a
gwirfoddolwyr i wella eu sgiliau ac mae wedi darparu
cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch corfforol sy’n
cyfrannu at eu lles corfforol a meddyliol.’

Astudiaethau achos:
Canolfan Calon Lan
Derbyniodd Canolfan Calon Lan gyllid gan CCDGT i adfer
dros dwy erw o tir, graean a gerddi’r chapel yn safle
Calon Lan yng Nghapel Mynyddbach. Mae’r safle hwn o
arwyddocâd hanesyddol achos ei bod o’n cartref Daniel
James bardd barddol y 19eg Ganrif a ysgrifennodd yr emyn
enwog Calon Lan, mae James wedi’i gladdu yn y graen yn y
bedd teuluol.
Mae cryn dipyn o chwyn a malurion wedi’u clirio, mae
llwybrau troed newydd wedi’u gosod i’r nodweddion
allweddol ac ardal balmantog a lawnt wedi’i chreu at
ddefnydd y gymuned. Mae ailosod gwrychoedd a phlannu
newydd wedi’i gwblhau ledled y safle. Gwnaed llawer
iawn o waith i gael gwared ar y clymog, y ffromlys a’r mieri
Siapaneaidd. Ar ddechrau’r prosiect, roedd 90% o’r safle
wedi ei gorchuddio hefo mierig Siapaneaidd, sydd bellach
wedi’i symud yn llwyr.
Dewiswyd llawer o rywogaethau brodorol newydd i lenwi’r
smotiau gwag i ailblannu’r glannau a’r gwrychoedd.
Ystyriwyd ymdrech i briodi’r ecosystemau lleol a’r
rhywogaethau presennol â’r bywyd planhigion a ddewiswyd.
Defnyddiwyd y ddraenen ddu a’r ddraenen wen ynghyd â
chelyn, ywen a chŵn i ailgyflenwi’r glannau isaf a’r bylchau
yn y gwrych; darparu cynefinoedd delfrydol ar gyfer
rhywogaethau dirifedi ym Mhrydain a helpu i ddal y clawdd
gyda’i gilydd ac atal erydiad pellach. Bydd y gwrych nid yn
unig yn dod yn gartref eto i lawer mwy o adar a phryfed
bach ond bydd hefyd yn ffynhonnell fwyd wych i lawer mwy.

Plannwyd cannoedd o fylbiau a hadau blodau gwyllt yn
naturiol ar hyd y prif ardaloedd argloddii gyda choed yn
y bylchau mwy. Gyda chymysgedd o flodau tymhorol a
glaswelltau bytholwyrdd yn cyflwyno sioe dda drwy gydol
y flwyddyn ac yn darparu gorchudd a chysgod ardderchog
i bob math o anifeiliaid. Mae gardd fwthyn y capel wedi’i
hadfer a lle gwaith wedi’i greu gyda polytunnel i grwpiau a
gwirfoddolwyr ei ddefnyddio yn y dyfodol.
Mae’r prif dirwedd ar y prosiect, Liam Connick, wedi
dweud ei fod yn ei chael yn ‘fraint gweithio ar safle
hanesyddol o’r fath a gallwn deimlo bywyd newydd yn
dod i mewn i’r safle wrth i ni blannu yn yr ardaloedd a
oedd wedi’u hadfer.’
Mae’r safle cyfan bellach ar gael i ymwelwyr gan gynnwys
llwybr i fedd Daniel James neu ‘Gwyrosydd’ y cyn-löwr
a gweithiwr tunplat a oedd yn fardd y bobl y tro hwn yn
ysgrifennu llawer o pennillion o farddoniaeth a chaneuon
gan gynnwys Calon Lan, bellach yn cael ei ystyried yn un
o emynau gorau’r byd ac ail anthem genedlaethol Cymru.
Bu farw Daniel James yn 1920, gyda 2020 yn cynrychioli
canmlwyddiant ei farwolaeth, bydd canolfan Calon Lan yn
tynnu sylw at y rhan bwysig hon o Dreftadaeth Cymru.
Y gobaith yw y bydd adfer y gerddi yn galluogi aelodau
o’r cyhoedd a chenedlaethau’r dyfodol i ddod, i gael gwell
dealltwriaeth o’r dirwedd o’i hamgylch a’i phwysigrwydd yn
hanes Cymru.
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Astudiaethau achos:
Cyngor Sir Powys Llandrindod, Parc Llyn
Llwyddodd Cyngor Sir Powys i sicrhau cyllid gan
CCDGT i adeiladu cuddfan adar, taith gerdded fwrdd
gwbl hygyrch a llwyfannau pysgota newydd yn ardal Parc
y Llyn yn Llandrindod Wells. Mae’r datblygiadau newydd
hyn yn cysylltu ac yn creu seilwaith gwyrdd newydd ac
yn ffurfio ail gam o’r gwaith adfywio i’r ardal. Bydd y
strwythurau newydd yn darparu buddion tymor hir i’r
gymuned leol ac ymwelwyr trwy ddefnyddio deunydd
sy’n para’n hirach ac sy’n ymgorffori plastig
wedi’i ailgylchu.
Cynhaliwyd ymgynghoriadau cymunedol gyda’r clybiau
pysgota a gwylio adar lleol wrth ddyfeisio’r prosiect.
Roedd y Gymdeithas Bysgota yn awyddus i hyrwyddo
pysgota fel camp a chynyddu ei phoblogrwydd gan nad
oes llynnoedd eraill yn Llandrindod a all gynnig y math
hwn o brofiad pysgota. Roedd y clwb gwylio adar yn
frwd dros osod cuddfan adar, y gallant ei ddefnyddio i
hyrwyddo ac annog pobl i gymryd rhan yn y bywyd gwyllt
lleol. Mae mwy o ddigwyddiadau yn yr ardal a rhannu
golygfeydd yn digwydd diolch i’r buddsoddiad gan
CCDGT. Ymgynghorwyd yn gyffredinol ag ymwelwyr parc
i lunio sut y byddai’r prosiect yn rhedeg ac felly mae’r
gwelliannau’n profi’n boblogaidd.
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Bydd gwirfoddolwyr o’r Gymdeithas Bysgota a roddodd
lawer o oriau gwirfoddoli, gan gynnal gweithgareddau
fel cael gwared ar yr hen blatfform pysgota, yn barod ar

gyfer gosod y platfformau newydd, hefyd yn gosod
ail blatfform.
Mae llwybr pren cwbl hygyrch wedi’i adeiladu o ddeunydd
ailgylchu gwrthlithro sy’n caniatáu mynediad trwy gydol y
flwyddyn a chyn lleied â phosibl o waith cynnal a chadw
am o leiaf 30 mlynedd. Bydd y llwybr pren, a ddyluniwyd i
alluogi mynediad i gadeiriau olwyn a bygis, yn rhoi cyfle i’r
gymuned leol ac ymwelwyr ddod yn agos at natur.
Mae cuddfan adar wedi’i osod ar y llwybr pren, wedi’i
wneud o ddeunydd cynaliadwy wedi’i ailgylchu gyda’r
cuddfan wedi’i adeiladu o bren gan gyflenwr lleol.
Mae slotiau gwylio ar wahanol uchderau i ganiatáu i
oedolion, plant a defnyddwyr cadeiriau olwyn weld y
bywyd gwyllt. Mae’r to yn darparu profiad trwy’r tywydd,
trwy’r flwyddyn i bawb gan gynnwys ysgolion at ddibenion
addysgol. Bydd byrddau dehongli wedi’u gosod y tu
mewn i’r bywyd gwyllt lleol. Bydd y guddfan yn gwella
cyfleusterau gwylio adar i hyrwyddo gweithgaredd yn yr
ardal ac annog mwy o ddiddordeb gan y gymuned.
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Atodiad 1

Gwobrau grant
Rowd 3 2019/20
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Sefydliad

Thema

Ardal

Disgrifiad o’r prosiect

Grant
dyfarnwyd

Chardon Trust

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Conwy

Gardd bioamrywiaeth gyda phyllau a phlanhigion brodorol yn
creu ystafell ddosbarth awyr agored a man gwyrdd cymunedol yn
ymgysylltu â gwirfoddolwyr, ysgolion, ymwelwyr a’r gymuned.
Gweithgareddau: Dylunio, garddio, creu Llyfr Nodiadau Maes,
gweithdai bywyd gwyllt, ymgorffori gwyddoniaeth dinasyddion yn y
diwylliant dysgu, cynnig gweithgareddau addysgol a therapiwtig a
bod yn lle ar gyfer lles.

£38,595

Clydach Cricket Club

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Abertawe

Yn bwriadu moderneiddio, gwella ac ehangu maint y clwb
cymunedol, gan greu amgylchedd diogel, croesawgar a
chymdeithasol sydd yn effeithlon o ran ynni a gwastraff.

£25,000

Cyngor Sir y Flint

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Sir y Flint

Mae Bailey Hill yn barc cyhoeddus wedi’i leoli yn nhref farchnad
hanesyddol yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Wrth ei wraidd mae olion
Castell Mwnt a Beili Normanaidd. Nod ein prosiect yw adnewyddu
ac uwchraddio’r parc i fod yn lle hygyrch, diogel a bywiog; wrth
ddatgelu ei hanes nodedig.

£49,600

Green Squirrel

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Caerdydd

Mae Common Ground yn ganolbwynt cymunedol a man gwyrdd
erbyn ac ar gyfer trigolion Splott ac Adamsdown, gan drawsnewid
hen safle lle gall pobl leol ddysgu sgiliau newydd, tyfu bwyd, cysylltu
â’u sgiliau cymuned a’r amgylchedd naturiol, a datblygu atebion
positif i faterion lleol.

£49,999

Canolfan Hamdden
Harlech ac Ardudwy

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Gwynedd

Cefnogi’r ganolfan hamdden gymunedol i ymgysylltu a chyfrannu
at y gymuned leol trwy wella’r mannau gwyrdd allanol ac
effeithlonrwydd ynni’r adeilad. Cyflwyno gweithgareddau addysgol
a rhannu gwybodaeth i gefnogi ac annog mwy o ymwybyddiaeth
amgylcheddol.

£49,722

Innovate Trust

Bioamrywiaeth

Caerdydd

Cefnogi oedolion ag anableddau dysgu, problemau iechyd meddwl
£48,000
ac oedolion ar y sbectrwm awtistiaeth i gymryd rhan mewn
gweithgareddau awyr agored sy’n gwella bioamrywiaeth mannau
gwyrdd ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Bydd unigolion yn gwella
eu lles a ennill dealltwriaeth o werth y byd naturiol.
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Sefydliad

Thema

Ardal

Disgrifiad o’r prosiect

Grant
dyfarnwyd

Cadwch Cymru’n daclus

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Merthyr Tudful

Bydd y prosiect hwn yn gwella ardal o Gomin Merthyr a Gelligaer
sy’n bwysig ar gyfer treftadaeth a man gwyrdd. Mae’r ardal hon
yn cael ei effeithio gan tipio anghyfreithlon yn aml ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol, fydd y prosiect yn mynd i’r afael â’r materion
hyn gydag addysg, atal cerbydau anghyfreithlon, adfer treftadaeth
a chynefin.

£32,019

Llyn Parc Mawr

Bioamrywiaeth/
Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Sir Fôn

Mae’r prosiect yn ennyn diddordeb y gymuned wrth greu parc natur
hyfryd at ddibenion bioamrywiaeth a llesiant gan ddarparu ystod
o cyfleoedd gwirfoddoli ac addysg i bob oed. Bydd y prosiect yn
trawsnewid ardal coetir 4 hectar a gynaeafwyd yn ddiweddar trwy
blannu coed a chreu taith gerdded coetir newydd a pharthau dysgu.

£46,742

Adran Cefn Gwlad Cyngor
Sir Bwrdeistref Merthyr
Tudful

Bioamrywiaeth/
Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Merthyr Tudful

Adfer treftadaeth ddiwylliannol a naturiol parciau cyhoeddus ym
Merthyr Tudful a sicrhau eu dyfodol, a thrwy hynny eu cyfoethogi ar
gyfer budd cymdeithasol, amgylcheddol, ac economaidd.

£49,995

Plwyf Aberdâr- Prosiect
Treftadaeth Gymundeol
St Elvans

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Rhondda Cynon
Taf

Mae Prosiect Treftadaeth Gymunedol St Elvan’s yn darparu
cyfleuster croesawgar yng nghanol Aberdâr. Bydd yr eglwys restredig
Gradd II yn darparu profiad treftadaeth ar gyfer ymwelwyr ac Hwb
cymunedol gan gynnwys caffi / toiledau. Bydd yn gweithredu fel
canolfan ar gyfer grwpiau o ymwelwyr, digwyddiadau cymunedol,
gweithgareddau diwylliannol, mynediad at ddysgu a gwirfoddoli.

£34,000

Play Radnor

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Powys

Ein nod yw ehangu a gwella’r adeilad cymunedol hwn a gofod awyr
agored i gyd-fynd yn well ag anghenion y gymuned leol, sicrhau
gwell hygyrchedd i’r rheini ag anabledd. Bydd y gwelliannau hyn
yn cynyddu cynaliadwyedd yr adeilad, gwella effeithlonrwydd ynni,
wrth ddarparu lleoedd cymunedol ar yr un pryd yn groesawgar
i bawb.

£49,999

Refurbs Flintshire

Lleihau gwastraff

Aml sir

Bydd ein prosiect yn achub ac yn adnewyddu beiciau diangen
a fyddai fel arall yn cael ei waredu fel gwastraff, i’w werthu’n
fforddiadwy. Byddwn yn hefyd ennyn diddordeb y gymuned mewn
digwyddiadau i ddysgu atgyweirio beiciau sylfaenol / sgiliau cynnal
a chadw, a gweithdai celf a dylunio i wneud eitemau unigryw
ymarferol o rannau beic sydd wedi torri.

£49,996

Sefydliad

Thema

Ardal

Disgrifiad o’r prosiect

Grant
dyfarnwyd

Canolfan Datblygu
Cymundeol Glan yr Afon
Limited

Bioamrywiaeth

Caerdydd

Bydd y Ddôl yn creu ffynhonnell fwyd pwysig ar gyfer pryfed peillio
a bydd yn ffurfio conglfaen prosiect tymor hwy i greu uwch-briffordd
bioamrywiol rhwng Bute Park a Leckwith Woods. Bydd hyn yn
darparu llwybr mynediad ‘wedi’i gynllunio’ o Ganol Dinas Caerdydd i
ac o Fro Morgannwg.

£48,096

Wild Elements CIC

Bioamrywiaeth / Lleihau
gwastraff / Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Gwynedd

Trwy greu Clwb garddio er lles, peillwyr, pobl a lleoedd:
•
Yn ehangu cyfleusterau cymunedol ar gyfer hamdden a dysgu
•
Yn darparu profiad gwaith a hyfforddiant achrededig
•
Yn ehangu cynefin i gynyddu bioamrywiaeth
•
Cynyddu ymgysylltiad y cyhoedd â dealltwriaeth o peillwyr,
bioamrywiaeth a’r amgylchedd
•
Cynyddu ymgysylltiad â Gardd Fotaneg Treborth ac
Elfennau Gwyllt

£47,099

Wild Ground

Bioamrywiaeth/
Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Wrecsam

Bydd y prosiect ‘Wild About Johnstown’ yn cynnwys cymysgedd
o wirfoddoli ar thema bywyd gwyllt, digwyddiadau cymunedol,
diwrnodau hyfforddi a gweithgareddau ar dair gwarchodfa natur
yn Johnstown. Bydd hyn yn gwneud y safleoedd yn fwy dymunol i
ymweld â nhw, yn gwella cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt, ac yn
rhoi cyfleoedd i bob aelod o’r gymuned gymryd rhan.

£49,958
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Atodiad 2

Gwobrau grant
Rownd 4 2019/20

40

Sefydliad

Thema

Ardal

Disgrifiad o’r prosiect

Grant
dyfarnwyd

Arts Connection - Cyswllt
Celf

Bioamrywiaeth

Powys

Bydd Anturiaethau mewn Natur yn cefnogi cadwraeth bioamrywiaeth
leol yn ardal y Trallwng ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Byddwn
yn gwneud hyn trwy gyflwyno cyfres o ddigwyddiadau a diwrnodau
hyfforddi a 50 sesiwn ysgol awyr agored a choedwig greadigol gydag
ysgolion cynradd a’r gymuned leol.

£11,450

British Institute for
Geological Conservation

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Merthyr Tudful

Bydd y prosiect unigryw hwn yn creu taith gerdded yn ôl mewn amser yn
archwilio sut mae planhigion wedi effeithio ar dirwedd a chymunedau
Merthyr. Bydd yr ardd esblygiad a dyfir mewn tŷ gwydr yn gweithredu
fel canolbwynt dysgu ac ystafell ddosbarth pob tywydd, gan ganiatáu
i gymunedau ac ysgolion lleol ddysgu am dreftadaeth leol a materion
amgylcheddol byd-eang.

£49,999

CBSA (Wales) Ltd

Lleihau gwastraff

Sir Gaerfyrddin

Bydd Doeth i Wastraff yn sefydlu hwb bwyd dan arweiniad y gymuned,
gan gynnig: marchnad fwyd yn ail-ddefnyddio gwastraff dros ben, gardd
gymunedol gyda chyfleusterau compostio, hyd at weithdai gwastraff a
chyfleoedd gwirfoddoli a lleoli gwaith. Gyda’i gilydd, bydd y prosiect yn
dargyfeirio 4 tunnell o wastraff bwyd o safleoedd tirlenwi wrth fynd i’r
afael ag ansicrwydd bwyd.

£49,889.35

Clwb Bowlio Coedpoeth

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Wrecsam

Bydd gosod system ddyfrio yn ein galluogi i gadw’r gwyrdd wedi’i
ddyfrhau mewn modd effeithlon a’i gadw mewn cyflwr da i’w
ddefnyddio’n barhaus trwy gydol y tymor. Byddwn yn cynnig hyfforddiant
am ddim i ysgolion lleol, grwpiau ieuenctid, a phobl o unrhyw oed o’r
gymuned. Byddwn yn gallu cynnig y cyfleusterau ar gyfer gemau gemau i
dimau eraill yn Ardaloedd Wrecsam a Sir y Fflint, a chystadlaethau eraill
a chwaraeir o dan reolaeth Cymdeithas Bowlio Gwyrdd Coron Cymru.
Bydd y cyfleusterau ar gael i unrhyw aelod o’r gymuned eu defnyddio.

£9,950

Gwasanaeth Cefn Gwlad
Sir y Flint

Bioamrywiaeth

Sir Y Flint

Bydd y prosiect yn gwella ac yn diogelu cynefin amffibiaid prinnaf Cymru,
y Llyfant Natterjack a chyflwr cyfenifoedd bywyd gwyllt yn Blaendraeth
Bagillt. Gan weithio mewn partneriaeth â’r gymuned byddwn yn cynyddu
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth pobl o gwerth bioamrywiaeth arbennig
yr ardal a’u cynnwys yn ei gadwraeth yn y dyfodol.

£12,000
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Sefydliad

Thema

Ardal

Disgrifiad o’r prosiect

Grant
dyfarnwyd

Groundwork Gogledd
Cymru

Bioamrywiaeth
a Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Sir y Flint

Bydd ein prosiect yn darparu mynediad mwy diogel, gwell trwy gydol
y flwyddyn mewn sawl man agored sydd wedi’u lleoli ymhlith rhannau
preswyl o Gei Connah. Bydd yn creu cyfle ar gyfer dysgu cymunedol a
chymryd rhan mewn gweithgareddau i bobl o bob oed a gallu a fydd â’r
budd ychwanegol o helpu i amddiffyn rhywogaethau a’r cynefinoedd.

£47,287.96

Groundwork Cymru

Bioamrywiaeth
a Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Blaenau Gwent

Bydd prosiect Gwyrddion Aberbeeg yn gwella iechyd a lles aelodau'r
gymuned yng Nghwm Fach Ebbw Isaf trwy greu cyfleusterau awyr agored
yng Nghoetir Cymunedol Aberbeeg. Bydd y rhain yn cynnwys ardal ar
gyfer cyfarfodydd a sesiynau awyr agored, ardaloedd tyfu bwyd a
llwybr coetir.

£49,999

Neuadd Goffa Harlech

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Ceredigion

Gwella neuadd gymunedol Harlech (a adeiladwyd gan y gymuned bron i
100 mlynedd yn ôl) i gyd-fynd yn well ag anghenion cyfredol y gymuned
leol. Gwneud y safle’n gyfeillgar i’r amgylchedd ac yn ddeniadol
yn weledol.

£20,000

Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru - Gwella
Eithinog

Bioamrywiaeth

Gwynedd

Bydd y prosiect yn:

£41,274.48

1. defnyddio ymyriadau rheoli i gynnal a gwella brithwaith cynefinoedd
naturiol yng Ngwarchodfa Natur Eithinog, Bangor, gan ganolbwyntio ar
wella amodau ar gyfer ei phoblogaeth eithriadol o ffyngau; a
2. gwreiddio bioamrywiaeth ymhlith y gymuned leol trwy gyfleoedd
gwirfoddoli, gwelliannau mynediad, gwell dehongli a sesiynau addysgol.

Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru - Corsydd
Gwyllt

Bioamrywiaeth

Sir Fôn

Bydd y prosiect yn:
1. defnyddio ymyriadau rheoli i gynnal a gwella brithwaith cynefinoedd
naturiol yng Gwarchodfa Natur Cors Goch, Ynys Môn, gan ganolbwyntio
ar wella amodau ar gyfer ei phoblogaeth eithriadol o ffyngau; a
2. gwreiddio bioamrywiaeth ymhlith y gymuned leol trwy gyfleoedd
gwirfoddoli, gwelliannau mynediad, gwell dehongli a sesiynau addysgol.

42

£49,593.42

Sefydliad

Thema

Ardal

Disgrifiad o’r prosiect

Grant
dyfarnwyd

Cyngor Sir Benfro

Bioamrywiaeth/
Gwelliannau
amgylcheddol ehangach/
Lleihau gwastraff

Sir Benfro

Bydd y prosiect hwn yn creu ‘eco-bentref’ ar gyfer chwarae amgylcheddol
awyr agored, archwilio a darganfod o fewn rhan goediog o Barc Gwledig
Scolton Manor. Trwy chwarae egnïol, bydd pobl ifanc yn archwilio ac
yn dysgu am fioamrywiaeth, lleihau gwastraff ac arferion cynaliadwy
amgylcheddol ehangach mewn ffordd hwyliog a gafaelgar,
gan ddylanwadu’n gadarnhaol ar eu hymddygiad yn y dyfodol.

£49,999

FRAME Sir Benfro

Lleihau gwastraff

Sir Benfro

Cyllid ar gyfer Cydlynydd Gwirfoddolwyr a Hyfforddiant i gydlynu a
datblygu calendr blynyddol o ddigwyddiadau ailddefnyddio yn y Sied
Werdd a gweithgareddau ail-ddefnyddio ar safleoedd FRAME Sir Benfro.
Hefyd cyllid ar gyfer clustogwr i ddatblygu prosiect ail-ddefnyddio
Llawfeddygaeth Dodrefn yn annog atal, ailddefnyddio, adfer ac
ailgylchu gwastraff.

£49,990.04

Parc Gweledig Porthceri

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Bro Morgannwg

Bydd prosiect y Dreigiau yn eich Parc yn helpu i godi ymwybyddiaeth o
£17,355.80
bwysigrwydd gweision y neidr, amffibiaid ac ymlusgiaid fel rhywogaethau
eiconig a geir ym Mharc Gwledig Porthceri. Gwneir hyn trwy ystod o
waith creu cynefinoedd, trwy greu ardal ddysgu newydd a thrwy ddarparu
hyfforddiant ac arolygu ar gyfer y rhywogaethau hyn.

Radiate Arts

Bioamrywiaeth/
Gwelliannau
amgylcheddol ehangach/
Lleihau gwastraff

Powys

Bydd Hwb Creadigol Clywedog yn darparu buddion i bob aelod o’n
cymuned leol trwy gynnig lle i greu, dysgu, profi a mwynhau gweithio
gyda’n gilydd. Rydym wedi ymrwymo i weithdai creadigol ac addysgol;
lles iechyd meddwl a chorfforol; cyrsiau amgylcheddol gan gynnwys
ailgylchu, lleihau gwastraff, byw’n gynaliadwy a choginio tymhorol.

£49,900

Ymddiriedolaeth bywyd
gwyllt Sir Faesyfed

Bioamrywiaeth

Powys

Mae gwarchodfa natur Cefn Cenarth yn rhan o ddarn helaeth o goetir
ar ochr bryn ger Pantydwr. Byddwn yn cyflogi swyddog prosiect i
weithio gyda gwirfoddolwyr i ymchwilio i reolaeth hanesyddol y
coetiroedd hyn, mapio llystyfiant, arolygu bywyd gwyllt a gwneud
gwelliannau i gynefinoedd. Byddwn yn defnyddio’r wefan i ddangos sut
y gall tirfeddianwyr eraill greu coetiroedd mwy amrywiol. Byddwn yn
cynnal llwybrau cerdded a sgyrsiau, yn trefnu gweithgareddau casglu a
phlannu hadau coed teulu a grŵp, yn ysgrifennu erthyglau ac yn darparu
arddangosfeydd ar gyfer digwyddiadau lleol.

£28,384

43

Sefydliad

Thema

Ardal

Disgrifiad o’r prosiect

Grant
dyfarnwyd

Ymddiriedolaeth Gwiwerod
Coch Cymru

Bioamrywiaeth

Sir Fôn

Bydd y prosiect yn diogelu’r wiwer goch sydd mewn perygl yng Ngogledd
Cymru trwy gamau gweithredu yn y gymuned. Yn creu cyfleoedd yn
ddi-dor i gymryd rhan mewn cadwraeth mamaliaid coedwig brin a
dysgu amdani. Bydd belaod pinwydd yn cael eu hailgyflwyno i dir
mawr Gwynedd ger Ynys Môn i helpu i atal gwiwerod llwyd sy’n bygwth
ecosystemau coetir brodorol.

£27,918

Fferm Gymundeol Abertawe Gwelliannau

Abertawe

Bydd gwirfoddolwyr lleol yn rheoli a datblygu safle’r Fferm a Cadle Heath
i wella’r ardaloedd ar gyfer bioamrywiaeth, mynediad ac ymgysylltu
â’r gymuned. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys hyfforddiant sgiliau tir
traddodiadol a chreu ac arolygu cynefinoedd, gyda digwyddiadau wedi’u
cynllunio i hyrwyddo lles yn yr awyr agored i’r gymuned leol.

£49,098

The Environment Centre

Lleihau gwastraff

Abertawe

Mae preswylwyr yn Abertawe eisiau lleihau eu defnydd plastig,
ailddefnyddio mwy ac ailgylchu’r hyn sydd fel arall yn mynd i safleoedd
tirlenwi. Rydym yn gwybod y ‘Pam’ a nod y prosiect hwn yw mynd i’r
afael â’r ‘Sut, Beth a Lle’ trwy gryfhau rhwydweithiau ailddefnyddio ac
ailgylchu a arweinir gan y gymuned trwy ymgysylltu, addysgu a grymuso’r
boblogaeth leol.

£35,215.15

The Wilderness Trust

Bioamrywiaeth/
Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Powys

Creu gardd dan do gymunedol fawr o ofod diffaith yng nghanol y dref
- i fod yn ganolbwynt i sefydliadau sy’n cynhyrchu atebion i ddirywiad
amgylcheddol a her gymdeithasol yn y gymuned leol ac ehangach gwrdd,
gweithio gyda’i gilydd, addysgu a dwysáu cwmpas eu gwaith.

£49,999

Urban Crofters

Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Caerdydd

Bydd ailosod y trydan yn yr eglwys gradd II hon a restrwyd yn flaenorol
yn oes Fictoria, yn caniatáu i ganolfan gymunedol fywiog weithredu’n
ddiogel ac yn effeithlon o ran ynni gan ei bod yn cefnogi’r boblogaeth
ardal y Rhath leol trwy fentrau amlddiwylliannol a chreadigol, gweithdai
sgiliau bywyd, a neuadd gymunedol a chaffi menter gymdeithasol wedi’i
staffio gan oroeswyr traffig dynol a gwirfoddolwyr.

£49,999

Ymddiriedolaeth Afonydd
Gorllewin Cymru

Biodiversity

Ceredigion

Arolwg hyd llawn o Afon Rhiedol a’i llednentydd, i nodi a blaenoriaethu
cynlluniau ar gyfer gwella cynefinoedd. Cynnwys pobl leol o’r dechrau i’r
diwedd, gan arwain at ddalgylch afon iachach i bobl ac i fywyd gwyllt.

£49,933

Wild Ground

Bioamrywiaeth/
Gwelliannau
amgylcheddol ehangach

Sir Ddinbych

Byddwn yn gwella cynefin amffibiaid, yn gwneud gwarchodfa natur
Glascoed yn fwy pleserus i ymweld â hi, yn cynyddu gwybodaeth
gymunedol am fioamrywiaeth ac yn codi ymwybyddiaeth o Glascoed fel
adnodd cymunedol ar gyfer dysgu / hamdden. Bydd hyn yn digwydd trwy
gyfuniad o ddigwyddiadau cymunedol, sesiynau gwirfoddoli, sesiynau
addysgol, dehongli newydd a rheoli cynefinoedd.

£49,625.41

amgylcheddol ehangach
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Atodiad 3

Cynllun Cymunedau y Dreth
Gwarediadau Tirlenwi

Cyflawniadau un ar bymtheg o brosiectau
CCTDT a gwblhawyd yn 2019/20.

46

Teitl y targed
Cyffredinol - Dilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol wedi'u hennill (bydd angen i chi gofnodi llinell sylfaen cyn i chi ddechrau tystio i hyn)
Cyffredinol - Allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) wedi’u harbed

Symiau a
gyflawnwyd
4,623
115

Cyffredinol - Incwm a gynhyrchir

11,000

Cyffredinol - Swyddi wedi’u creu

3

Cyffredinol - Swyddi wedi’u diogelu

8

Cyffredinol - Nifer y cymunedau sy’n elwa o gyllid CCTDT (daearyddol neu gymunedau o ddiddordeb)
Cyffredinol - Nifer y bobl sy’n ymgysylltu ac yn wybodus (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau o’r gymuned)
Cyffredinol - Arbedion cost rhagamcanol

116
56,041
714,680

Cyffredinol - Sgyrsiau / cyflwyniadau / digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd

202

Cyffredinol - Cyfleoedd hyfforddiant neu brofiad gwaith yn cael eu cynnig

627

Cyffredinol - Ymwelwyr yn cael eu denu

414,390

Thema: Bioamrywiaeth - Mentrau i ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth i ymgorffori bioamrywiaeth

18

Thema: Bioamrywiaeth - Digwyddiadau ymgysylltu

36

Thema: Bioamrywiaeth - Gwrych wedi’i blannu neu ei reoli

2

Thema: Bioamrywiaeth - Gwella amodau i helpu rhywogaethau brodorol, peillwyr a darparu cyfleoedd ar gyfer plannu newydd

6

Thema: Bioamrywiaeth - Rhywogaethau anfrodorol ymledol yn cael eu rheoli

0

Thema: Bioamrywiaeth - Tirwedd neu ddalgylch wedi’i reoli

1

Thema: Bioamrywiaeth - Coed brodorol wedi’u plannu

800

Thema: Bioamrywiaeth - Plannu sy’n gyfeillgar i beillwyr yn cael ei greu fel rhan o raglen rheoli cynefinoedd ehangach

14

Thema: Bioamrywiaeth - Rhannu cofnodion / data monitro

43

Thema: Bioamrywiaeth - Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol

2

Thema: Bioamrywiaeth - rhywogaethau S7 wedi’u targedu

0

Thema: Bioamrywiaeth - Cynefin S7 arbenigol wedi’i greu, ei reoli neu ei wella

2

47

Teitl y targed
Thema: Bioamrywiaeth - Coetir yn cael ei reoli

1

Thema: Lleihau gwastraff - Mentrau i annog atal, ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu gwastraff

20

Thema: Lleihau gwastraff - Ymgysylltu a chefnogi dealltwriaeth i alluogi gwastraff i gael ei ystyried yn adnodd

13

Thema: Lleihau gwastraff - Cynhyrchu incwm

4,343

Thema: Lleihau gwastraff - Pobl yn cael cymorth (gan gynnwys cyfraniad at liniaru bwyd neu dlodi materol os yw’n briodol i’w fesur)

2,371

Thema: Lleihau gwastraff - Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio
Thema: Lleihau gwastraff - Tunnelli yn cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi

18
24,924

Thema: Lleihau gwastraff - Ailgylchu tunelli

17

Thema: Lleihau gwastraff - Lleihad yn y tunelli

10

Thema: Lleihau gwastraff - Ail-ddefnyddio tunelli

16

Thema: Gwelliant amgylcheddol ehangach - Faint o wastraff sy'n cael ei ddargyfeirio i'w dirlenwi

18

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Glanhau arwynebedd neu Km o lwybr / ymylon / arfordir

41

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Bagiau o wastraff a gesglir
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach – Dod ag ardaloedd sydd wedi’u hesgeuluso a’u dirywio yn ôl i ddefnydd y gymuned
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Creu ardaloedd tyfu cymunedol

861
6
15

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Creu a gwella dŵr cymunedol a mannau gwyrdd a chefnogi seilwaith gwyrdd

8

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Creu llwybrau beicio neu gerdded

7

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Diweddarwyd cyfleusterau gyda dewisiadau amgen sy’n gyfeillgar i natur

10

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Derbyniwyd gwobr Baner Werdd

0

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - To gwyrdd neu waliau gwyrdd wedi’u creu

2

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Man gwyrdd wedi’i greu neu ei wella

9

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Grwpiau neu bobl sy'n defnyddio cyfleusterau newydd

48

Symiau a
gyflawnwyd

406,930

Teitl y targed

Symiau a
gyflawnwyd

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Nodweddion treftadaeth sy’n cael eu cadw neu eu gwella

4

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Rheolir rhywogaethau estron ymledol

3

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft neuaddau cymunedol
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Plannu coed brodorol
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Chwarae / cyfarfod / ystafell ddosbarth awyr agored creu
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Creu ardaloedd cyfeillgar i beillwyr

10
600
5
10

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Pyllau a chyrsiau dŵr yn cael eu rheoli a'u gwella

6

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Cynhyrchir ynni adnewyddadwy

8

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Mesurau ynni adnewyddadwy wedi’u gosod

8

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Mesurau effeithlonrwydd adnoddau wedi’u gosod

12
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Atodiad 4

Cynllun Cymunedau Y
Dreth Gwaredidau Tirlenwi

Cyflawniadau prosiectau a oedd yn
weithredol yn 2019/20, ond heb eu
cwblhau eto.
50

Teitl y targed

Symiau a
gyflawnwyd

Cyffredinol - Dilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol wedi'u hennill (bydd angen i chi gofnodi llinell sylfaen cyn i chi ddechrau tystio i hyn)

19,649

Cyffredinol - Allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) wedi’u harbed

28,689

Cyffredinol - Incwm a gynhyrchir

16,450

Cyffredinol - Swyddi wedi’u creu

19

Cyffredinol - Swyddi wedi’u diogelu

27

Cyffredinol - Nifer y cymunedau sy’n elwa o gyllid CCTDT (daearyddol neu gymunedau o ddiddordeb)

191

Cyffredinol - Nifer y bobl sy’n ymgysylltu ac yn wybodus (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau o’r gymuned)

793,809

Cyffredinol - Arbedion cost rhagamcanol

782,611

Cyffredinol - Sgyrsiau / cyflwyniadau / digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd
Cyffredinol - Cyfleoedd hyfforddiant neu brofiad gwaith yn cael eu cynnig
Cyffredinol - Ymwelwyr yn cael eu denu
Thema: Bioamrywiaeth - Mentrau i ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth i ymgorffori bioamrywiaeth
Thema: Bioamrywiaeth - Digwyddiadau ymgysylltu

429
1,443
39,328
1,347
171

Thema: Bioamrywiaeth - Gwrych wedi’i blannu neu ei reoli

13

Thema: Bioamrywiaeth - Gwella amodau i helpu rhywogaethau brodorol, peillwyr a darparu cyfleoedd ar gyfer plannu newydd

83

Thema: Bioamrywiaeth - Rhywogaethau anfrodorol ymledol yn cael eu rheoli
Thema: Bioamrywiaeth - Tirwedd neu ddalgylch wedi’i reoli
Thema: Bioamrywiaeth - Coed brodorol wedi’u plannu
Thema: Bioamrywiaeth - Plannu sy’n gyfeillgar i beillwyr yn cael ei greu fel rhan o raglen rheoli cynefinoedd ehangach
Thema: Bioamrywiaeth - Rhannu cofnodion / data monitro

216
14
5,623
33
1,119

Thema: Bioamrywiaeth - Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol

68

Thema: Bioamrywiaeth - rhywogaethau S7 wedi’u targedu

91

Thema: Bioamrywiaeth - Cynefin S7 arbenigol wedi’i greu, ei reoli neu ei wella

52

51

Teitl y targed
Thema: Bioamrywiaeth - Coetir yn cael ei reoli

30

Thema: Lleihau gwastraff - Mentrau i annog atal, ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu gwastraff

333

Thema: Lleihau gwastraff - Ymgysylltu a chefnogi dealltwriaeth i alluogi gwastraff i gael ei ystyried yn adnodd

164

Thema: Lleihau gwastraff - Cynhyrchu incwm
Thema: Lleihau gwastraff - Pobl yn cael cymorth (gan gynnwys cyfraniad at liniaru bwyd neu dlodi materol os yw’n briodol i’w fesur)
Thema: Lleihau gwastraff - Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio
Thema: Lleihau gwastraff - Tunnelli yn cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi
Thema: Lleihau gwastraff - Ailgylchu tunelli
Thema: Lleihau gwastraff - Lleihad yn y tunelli
Thema: Lleihau gwastraff - Ail-ddefnyddio tunelli
Thema: Gwelliant amgylcheddol ehangach - Faint o wastraff sy'n cael ei ddargyfeirio i'w dirlenwi
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Glanhau arwynebedd neu Km o lwybr / ymylon / arfordir
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Bagiau o wastraff a gesglir
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach – Dod ag ardaloedd sydd wedi’u hesgeuluso a’u dirywio yn ôl i ddefnydd y gymuned
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Creu ardaloedd tyfu cymunedol
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Creu a gwella dŵr cymunedol a mannau gwyrdd a chefnogi seilwaith gwyrdd

52

Symiau a
gyflawnwyd

120,309
6,592
39
568
4,346
25,129
256
4
1,026
585
11
5
19

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Creu llwybrau beicio neu gerdded

1

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Diweddarwyd cyfleusterau gyda dewisiadau amgen sy’n gyfeillgar i natur

4

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Derbyniwyd gwobr Baner Werdd

2

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - To gwyrdd neu waliau gwyrdd wedi’u creu

1

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Man gwyrdd wedi’i greu neu ei wella

20

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Grwpiau neu bobl sy'n defnyddio cyfleusterau newydd

99

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Nodweddion treftadaeth sy’n cael eu cadw neu eu gwella

11

Teitl y targed

Symiau a
gyflawnwyd

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Rheolir rhywogaethau estron ymledol

6

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft neuaddau cymunedol

6

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Plannu coed brodorol
Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Chwarae / cyfarfod / ystafell ddosbarth awyr agored creu

152
3

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Creu ardaloedd cyfeillgar i beillwyr

24

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Pyllau a chyrsiau dŵr yn cael eu rheoli a'u gwella

29

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Cynhyrchir ynni adnewyddadwy

0

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Mesurau ynni adnewyddadwy wedi’u gosod

0

Thema: Gwelliannau amgylcheddol ehangach - Mesurau effeithlonrwydd adnoddau wedi’u gosod

4
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