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Rhagair y Gweinidog

gan Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Rwy’n falch o weld Cynllun Cymunedau
y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn adrodd
ar ei drydedd flwyddyn o gefnogi
a buddsoddi’n llwyddiannus yn ein
cymunedau sy’n agos at ein safleoedd
gwarediadau tirlenwi angenrheidiol
ledled Cymru. Mae’r adroddiad
blynyddol hwn yn dangos sut mae’r
cynllun yn parhau i helpu cymunedau
i gymryd camau gweithredu cyfunol i
wneud gwelliannau ystyriol, hirhoedl yn
eu hardaloedd lleol.
Er mai dim ond tair blynedd yn ôl y
cafodd ei sefydlu, mae’r cynllun hwn
a’r prosiectau lleol a chenedlaethol
o gyllidir o’i fewn, yn amlwg wedi
cyflwyno buddion amrywiol i
gymunedau lleol. Mae’r buddion
hyn yn ein cynorthwyo ni i gyflawni’r
ymrwymiadau uchelgeisiol rydym
wedi’u nodi yn ein Rhaglen Lywodraethu
ar gyfer 2021-2026, fel ehangu a
gwella mannau gwyrdd, cefnogi
cynlluniau mentrau cymdeithasol ac
ailddefnyddio/trwsio canolbwyntiau.
Mae wedi bod yn gyfnod anodd ac mae
pob un ohonom wedi profi effaith

uniongyrchol pandemig y coronafeirws
ar ein bywydau bob dydd. Cafodd
LDTCS ei effeithio’n aruthrol gan y
pandemig a bu’n rhaid i brosiectau
wynebu llawer o wahanol heriau. Mae’n
galonogol gweld bod y cynllun wedi
bod yn hyblyg ac wedi gweithio’n agos
gyda llawer o grwpiau cymunedol
er mwyn caniatáu addasiadau sydd
wedi bod o fudd i gymunedau gyda’u
hanghenion yn ystod y cyfnod hwn, a’u
galluogi i gymryd camau lleol i fynd
i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a’r
argyfwng natur. Gwnaeth un prosiect,
Canolfan Maerdy, gael cyllid i sefydlu
canolfan ddosbarthu ar gyfer bwyd dros
ben gan siopau lleol er mwyn cynnig
bwyd am ddim neu fwyd rhad i bobl
ar incymau isel, gan leihau’r gwastraff
bwyd a’r allyriadau carbon a gaiff ei
greu drwy fwyd a gaiff ei wastraffu.
Wrth i’r pandemig fynd yn ei flaen,
tyfodd y galw am y gwasanaeth hwn a
bu modd i’r prosiect addasu i ehangu ei
wasanaethau i gynnwys gwasanaethau
siopa a chymorth i aelodau agored i
niwed yn y gymdeithas.

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi
mewnwelediad clir i werth cynyddol
cefnogi gweithredu cymunedol, ac
mae buddion di-ri wedi’u nodi drwy
astudiaethau achos a chrynodebau o
brosiectau sydd wedi’u cyflawni. Mae’n
dangos y buddion pellgyrhaeddol y
gall prosiectau o’r fath eu cyflawni i’w
cymunedau, yr amgylchedd a llesiant
cenedlaethau’r dyfodol.
Rwy’n sicr y bydd y Cynllun hwn yn
parhau i ddarparu lefel bwysig o
gymorth a buddsoddiad, gan alluogi
cymunedau i wneud gwelliannau
i ardaloedd a chymunedau lleol
ledled Cymru a’n helpu ni i wneud y
newidiadau sydd eu hangen i fynd i’r
afael â’r argyfyngau bioamrywiaeth a
newid hinsawdd.

JULIE JAMES AS
Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Rhagair y cadeirydd
Mewn blwyddyn sydd wedi cyflwyno
heriau annisgwyl iawn, mae ymrwymiad
y grwpiau cymunedol i arwain camau
gweithredu ar yr amgylchedd drwy
brosiectau sydd wedi’u hariannu
drwy Gynllun Cymunedau y Dreth
Gwarediadau Tirlenwi wedi creu argraff
fawr arnaf ac wedi fy ysbrydoli. Ar ôl
treulio mwy o amser nag y byddem fel
arfer y tu mewn i’n cartrefi ein hunain,
rwy’n credu bod pob un ohonom
yn gwerthfawrogi bwysigrwydd ein
hamgylchedd naturiol fwy nac erioed
o’r blaen a’r llawenydd o weithio i’w
wella gyda’n gilydd. Mae grwpiau ar
draws Cymru gyfan wedi dod ynghyd
mewn ffyrdd newydd i gyflwyno
prosiectau Cynllun Cymunedau y Dreth
Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS), yn
addasu ac yn dysgu i barhau i gysylltu
eu cymunedau ac arwain camau
gweithredu ar yr amgylchedd.

Mae pwysigrwydd camau gweithredu
sydd wedi’u harwain gan wirfoddolwyr
ar yr amgylchedd yn amlwg drwy’r
adroddiad eleni. Mae grwpiau wedi
gweithio i gynnal, datblygu a diogelu’r
amgylchedd mewn nifer o wahanol
ffyrdd a hefyd darparu rhyddhad mawr
ei angen rhag effeithiau COVID-19.
O grwpiau sydd wedi arallgyfeirio
bwyd dros ben i deuluoedd yn ystod
y pandemig, i becynnau tyfu cartref
a chystadlaethau ffotograffiaeth byd
natur, mae prosiectau LDTCS wedi
parhau i ganfod ffyrdd i ddiogelu’r
amgylchedd a chynnal y cysylltiad â byd
natur.

LINDSAY CORDERY-BRUCE
Cadeirydd y Cynllun Cymunedau
Trethi Tirlenwi (LDTCS)
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Crynodeb gweithredol
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys
crynodeb o’r gweithgareddau sydd wedi’u
cyflawni gyda chyllid rhaglen grant y
Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau
Tirlenwi (LDTCS).
Dyma’r drydedd flwyddyn weithredol ar gyfer y
cynllun Cymru gyfan, ac eleni dyfarnwyd cyllid i
29 prosiect lleol ac un prosiect ag arwyddocâd
cenedlaethol. Mae’r prosiectau lleol a dderbyniodd
gyllid yn ceisio gweithredu ar yr amgylchedd mewn
ardaloedd o fewn pum milltir i safle tirlenwi neu orsaf
trosglwyddo gwastraff sylweddol. Mae’r adroddiad

hefyd yn pwysleisio sut mae’r cynllun yn cyflawni yn
erbyn blaenoriaethau deddfwriaeth allweddol a’r
Rhaglen Lywodraethu newydd a gyhoeddwyd yn dilyn
Etholiadau’r Senedd yn 2021. Yn ystod y ddwy flynedd
nesaf o gyflwyno’r grant, bydd Cynllun Cymunedau
y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn gweithio tuag at y
Rhaglen Lywodraethu newydd.

Y pandemig COVID-19
MAE’R PANDEMIG COVID-19 BYD-EANG A’R
CYFYNGIADAU SYMUD CENEDLAETHOL
DILYNOL WEDI EFFEITHIO’N AMLWG
AR ALLU MUDIADAU I BARHAU
GYDA’U GWEITHGAREDDAU FEL Y’U
CYNLLUNIWYD.
Er gwaethaf yr heriau annisgwyl hyn,
dangosodd y grwpiau ddycnwch,
hyblygrwydd ac ymrwymiad i’w
cymunedau wrth iddynt addasu prosiectau
er mwyn parhau i gyflawni anghenion
wrth iddynt ddatblygu.
Oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd
gan y pandemig ar ddechrau 2020,
mesurau i atal lledaeniad COVID-19 ac
addasu blaenoriaethau gweithgareddau’r
mudiadau, penderfynwyd i gyfuno cyllid ar
gyfer 2020/2021 i un rownd grantiau.
Agorodd pumed rownd y cynllun grantiau
ym mis Hydref 2020 ar gyfer prosiectau
a oedd yn dechrau ym mis Ebrill 2021. Y
gobaith oedd y byddai’r penderfyniad hwn
yn galluogi mudiadau i gyflwyno prosiect
a allai ddechrau gyda llai o amhariadau yn
sgil COVID-19 a’r cyfyngiadau symud.

Bu CGGC yn gweithio gyda grwpiau a
oedd yn ddeiliaid presennol grantiau, i’w
helpu i addasu gweithgarwch cynlluniedig
er mwyn cyflawni gofynion gweithio
gartref, cadw pellter cymdeithasol a’r
cyfyngiadau symud. Oherwydd natur rhai
prosiectau, a oedd yn cynnwys gweithio
grŵp, llwyddwyd i ymestyn dyddiadau
cwblhau prosiectau er mwyn caniatáu
i’r cyfyngiadau gael eu llacio a gwneud
trefniadau eraill. Mae llawer o’r rhai sy’n
derbyn grant wedi dweud eu bod wedi
gorfod gohirio ac aildrefnu digwyddiadau
oherwydd y cyfyngiadau a gostyngiad yn
nifer eu gwirfoddolwyr oherwydd yr angen
i hunan-ynysu. Cymeradwyodd CGGC
ddiwygiadau i gyllidebau a’r targedau
er mwyn gallu addasu gweithgareddau
ymgysylltu a’u cyflawni ar-lein ac
ailgynllunio prosiectau er mwyn cyflawni’r
gofynion newydd. Gwahoddwyd y rhai
sy’n derbyn grant i ddarparu adroddiad
gweithgarwch penodol ar COVID-19 er
mwyn annog trafodaethau cynnar ar
unrhyw bryderon yn ogystal ag arolwg
dilynol i ganfod beth oedd effaith y
pandemig ar bob prosiect parhaus.
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Arolwg o Effaith COVID
ER MWYN CANFOD EFFAITH Y
PANDEMIG COVID-19 AR BROSIECTAU
LDTCS, ANFONODD CGGC HOLIADUR
SURVEY MONKEY AT BAWB A OEDD YN
DERBYN GRANT AR HYN O BRYD.
Roedd yr holiadur yn gyfle i’r derbynwyr
roi adborth ar sut mae wedi effeithio
ar eu prosiect a’r ffyrdd maent wedi
addasu eu dulliau cyflawni a’u
harddulliau ymgysylltu.

1

Dywedodd 100% o gyfranogwyr
yr arolwg bod eu mudiad yn ei
gyfanrwydd wedi’i effeithio gan y
pandemig COVID-19.

2

Dywedodd 86% o’r ymatebwyr bod
eu prosiect LDTCS wedi’i effeithio
gan y pandemig COVID-19.

Chwith:
Prosiect LDTCS, Ymddiriedolaeth
Porth Tywi yn Sir Gaerfyrddin

Pan ofynnwyd iddynt ddarparu
esboniad byr o sut yr effeithiwyd ar eu
mudiad, soniodd llawer o’r prosiectau
am bwysau cyferbyniol ymateb i alw
cynyddol a gorfod cau eu heiddo a rhoi
eu staff ar ffyrlo yr un pryd. Profodd y
mudiadau hynny sy’n gweithio’n agos
gyda gwirfoddolwyr ostyngiad yn eu
niferoedd wrth i fesurau hunan-ynysu
ddod i rym a chafodd gweithgarwch
ei ohirio. Nid yw’n syndod felly mai
prif effaith y pandemig a nodwyd yn yr
arolwg oedd colli incwm o ganlyniad i
gau llifoedd refeniw arferol.

Yr hyn a ddywedodd cyfranogwyr yr arolwg

‘

Mae’r pandemig COVID-19
wedi creu galw aruthrol am ein
gwasanaethau. Mae’r ymateb
gan gymunedau lleol i’r angen
cynyddol am fwyd wedi bod
yn aruthrol, gyda llawer o
brosiectau ymateb brys yn cael
eu sefydlu a llawer ohonynt yn
datblygu i ddarparu cymorth
cynaliadwy hirdymor i’w
cymunedau lleol. Mae hyn wedi
golygu angen uwch am fwyd i
gyflawni’r angen hwn ac rydym
wedi gorfod newid y ffordd yr
ydym yn gweithredu er mwyn
cyrraedd cymaint o bobl â
phosibl. Yn hytrach na gwneud
dosbarthiadau uniongyrchol fe
wnaethom ofyn i fudiadau yng
Nghaerdydd i gasglu o’n warws
pan oedd hynny’n bosibl er
mwyn gallu defnyddio’r faniau
i ddosbarthu bwyd ymhellach i

’

ffwrdd.

‘

Bu’n rhaid i ni gyfyngu ar y
nifer o bobl a allai ddefnyddio’r
cyfleuster a chynhaliwyd pob
un o’n digwyddiadau y tu ôl i
ddrysau caeedig. Rhoddodd hyn
straen aruthrol ar ein sefyllfa
ariannol, oherwydd ein prif
ffynhonnell incwm yw cynnal
digwyddiadau y gall ymwelwyr
o’r tu allan i’r ardal leol eu

’

mynychu.

Yna gofynnwyd i fudiadau esbonio
sut yr oeddent wedi gallu addasu
eu prosiect LDTCS i oresgyn rhai o’r
rhwystrau hyn. Defnyddiodd llawer
o’r mudiadau lwyfannau ar-lein fel
Zoom a grwpiau Facebook i barhau i
ymgysylltu â chymunedau. Llwyddodd
rhai grwpiau i gynnal dyddiadau
gwirfoddoli wyneb yn wyneb drwy
weithio mewn grwpiau llai nad
oeddent yn cymysgu a chreu dyddiau
digwyddiadau ychwanegol er mwyn
lledaenu cyfleoedd.

‘

Rydym wedi postio lluniau o’r
newidiadau sy’n digwydd ar y
safle er mwyn i bawb allu parhau
i gymryd rhan ac i ymgysylltu yng
nghynnydd y prosiect ac wedi
cynnig amseroedd hyblyg er mwyn
gallu gwasgaru ymweliadau a

’

chyfleoedd gwirfoddoli pobl.

‘

Rydym wedi cynnal
cyflwyniadau Zoom phan oedd
yn bosibl, cawsom gyfleoedd
gwirfoddoli un i un yn olrhain
bele’r coed. Rydym yn gwneud
defnydd helaeth o Twitter a’r
grŵp Facebook i annog aelodau
i rannu gwybodaeth mewn
ffordd dynamig a hefyd i ddysgu

’

fel grŵp.
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Yr hyn a ddywedodd cyfranogwyr yr arolwg

‘

Rydym wedi bod yn cynnal y
prosiect drwy sesiynau Zoom
ar-lein. Mae grwpiau o bobl
ag anableddau dysgu wedi
mynychu’n rheolaidd; mae
pob sesiwn yn gysylltiedig â’r
thema bioamrywiaeth. Rydym
wedi anfon adnoddau hefyd
i gartrefi ein cyfranogwyr e.e.
pecynnau cynefinoedd bywyd
gwyllt i bobl eu creu gartref,
arolygon i’w cwblhau a hadau
i’w plannu. Rydym wedi cynnal
cystadlaethau ffotograffiaeth
byd natur a sesiynau ymarferol
ar-lein e.e. sut i greu gwesty
trychfilod. Rydym hefyd wedi
cynnal grŵp trafod wythnosol
lle bydd cyfranogwyr yn trafod
pynciau amrywiol, gan gynnwys
“Sut y gallwn gael mwy o natur

’

yn ein dinasoedd?”.

Pan ofynnwyd i fudiadau am unrhyw
sylwadau eraill, roedd llawer ohonynt
yn ddiolchgar am yr hyblygrwydd a
ddangoswyd gan gynllun grant LDTCS
yn ystod y pandemig, ac roeddent yn
edrych ymlaen yn frwdfrydig at gael
gweithio gyda’u cymunedau unwaith
eto.

Astudiaeth

Canolfan Maerdy
MAE CANOLFAN MAERDY YN
BROSIECT SY’N DANGOS SUT YR
EFFEITHIODD Y PANDEMIG COVID-19
AR GRWPIAU A SUT Y GWNAETHANT
LWYDDO I ADDASU I GYFLAWNI
ANGEN CYNYDDOL YN EU CYMUNED.
Derbyniodd Canolfan Maerdy gyllid
yn rownd dau Cynllun Cymunedau y
Dreth Gwarediadau Tirlenwi i sefydlu
canolfan ddosbarthu ar gyfer bwyd
dros ben o bump siop leol. Roeddent
yn awyddus i leihau’r bwyd gwastraff
sy’n mynd i safleoedd tirlenwi a
darparu bwyd am ddim neu am gost
isel i bobl ar incwm isel a gwella
opsiynau dietegol wrth wneud hynny.
Fe ragorodd wyth mis cyntaf y prosiect
ar y disgwyliadau, gyda swm y bwyd
dros ben a ddarparwyd gan siopau yn
dyblu oherwydd cynnydd yn y nifer o
wirfoddoli, cynnal gweithdai amrywiol
ar fwyta’n iach, datblygu cardiau
ryseitiau a lansio’r Hwb Bwyd. Ond
wrth i’r pandemig barhau, cymerodd

Canolfan Maerdy gamau i addasu
i’r cyfyngiadau symud a theilwra
gwasanaethau i gyflawni anghenion
rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed
mewn cymdeithas.
Parhaodd Canolfan Maerdy i fod ar
agor drwy’r pandemig i ddosbarthu
bwyd i’r rhai mewn perygl o dlodi bwyd
ac cefnogwyd eu gwasanaeth i gynnwys
mwy o ddosbarthiadau bwyd dros ben.
Fe ehangodd y prosiect i gynnwys siopa
a gwasanaethau cymorth i tua 180 o
aelodau agored i niwed yn y gymuned
bob mis, yn ogystal â dosbarthu tua 335
o focsys bwyd bob mis i 1030 a mwy
o fuddiolwyr. Pan oedd cyfleusterau
eraill ar gau, cefnogodd y prosiect
15 o deuluoedd lleol ar hyd cyfnod y
Nadolig 2020.
Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn
hollbwysig yn parhau i ddosbarthu ar
hyd y cyfnodau clo. Bu’n rhaid i rai o’r
stiwardiaid gwreiddiol hunan-ynysu
oherwydd oedran neu gyflyrau iechyd, a

oedd yn golygu mwy o ymrwymiad gan
y gwirfoddolwyr eraill a gwirfoddolwyr
newydd i gyflawni’r galw ychwanegol
hwn. Mae gwirfoddolwyr wedi
parhau i gasglu bwyd dros ben o
archfarchnadoedd lleol, ei gludo i
Ganolfan Maerdy, ei ddidoli a chreu’r
parseli bwyd i’w dosbarthu. Mae
rhywfaint o’r bwyd dros ben wedi’i
goginio a’i rewi i’w ddefnyddio gan y
Caffi Cymunedol, pan mae ar agor, ac i
ddarparu gwasanaeth pryd ar glud o’r
enw Maerdy Meals. Bu gwirfoddolwyr o
British Gas, na allent wneud eu gwaith
arferol fel peirianwyr oherwydd y
pandemig, yn casglu bwyd ychwanegol
ac yn cynorthwyo gyda’r dosbarthiadau.
Fe sicrhaodd y cyflenwadau
ychwanegol hyn o’r prif fwydydd y gellir
paratoi parseli bwyd mwy cytbwys,
a oedd yn ategu’r bwyd dros ben a
gasglwyd o’r archfarchnadoedd lleol ac
yn galluogi i brydau bwyd poeth gael
eu paratoi.
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Dr Sonia Reynolds (Rheolwr Dros Dro):
‘Mae’n rhaid i mi ganmol gwirfoddolwyr
gwych sy’n llythrennol yn symud
mynyddoedd o fwyd ac wedi
sefydlu system effeithiol i gyflawni’r
effeithlonrwydd mwyaf. Mae’n
drawiadol iawn. Mae eraill yn mynd y
filltir ychwanegol i ddarparu cymorth
cymdeithasol, gyrru a siopa yn ogystal
ag atgyweirio, clirio sbwriel, torri gwair,
garddio a mwy.’
Mae gwirfoddolwyr wedi cymryd
cyfrifoldeb dros ardaloedd tyfu
ychwanegol o amgylch Canolfan
Maerdy, lle mae llysiau a pherlysiau
wedi’u plannu ac mae gwirfoddolwyr yn
gofalu amdanynt.
Mae’r prosiect wedi addasu’r caffi
cymunedol ac adeilad Canolfan
Maerdy er mwyn cyflawni’r gofynion
cadw pellter cymdeithasol yn ystod y
pandemig a darparu cyfleusterau golchi
dwylo ac ardaloedd eistedd yn yr awyr
agored. Agorodd y caffi cymunedol
am gyfnod byr ym mis Awst 2020,
yna’n rhan amser ym mis Rhagfyr, gan

ddefnyddio’r bwyd dros ben i ddarparu
prydau poeth. Yn ogystal â dosbarthu
bwyd, mae’r prosiect wedi parhau i
ddarparu cyfleoedd prentisiaethau
a hyfforddiant ym meysydd arlwyo
a gweinyddu pan mae cyfyngiadau’r
pandemig wedi caniatáu hynny.
‘Mae’r pandemig wedi amlygu’r angen
i fudiadau cymunedol gweithgar ac
arloesol gamu i’r adwy i gefnogi’r
rhai mewn perygl o dlodi bwyd, y rhai
mewn perygl o, neu sy’n profi camdrin domestig, yr henoed a’r rhai sy’n
hynysu a’r rhai sydd wedi’u heffeithio’n
niweidiol gan y feirws. Mae wedi
amlygu’r angen am barseli bwyd,
prydau poeth, gwneud mân dasgau,
cyswllt cymdeithasol, clust i wrando a
chludiant i glinig/meddyg ac yn y blaen.
Mae wedi pwysleisio pwysigrwydd
cymuned ac mae Canolfan Maerdy
wedi bod yn un o’r ychydig fudiadau’r
trydydd sector sydd wedi parhau i
ddarparu gwasanaethau uniongyrchol
yng Nghastell-nedd Port Talbot a Sir
Gaerfyrddin.’

Mae’r prosiect wedi cyflawni nodau
cychwynnol y prosiect yn llwyddiannus
iawn ac addasu i angen cynyddol yn y
gymuned. Mae tua 50 tunnell o fwyd a
fyddai wedi mynd i safleoedd tirlenwi
fel arall, gan ryddhau nwyon niweidiol,
wedi’u dosbarth yn y gymuned mewn
bocsys bwyd cytbwys o ran maeth neu
brydau poeth iach.
Mae’r prosiect wedi dosbarthu 3,221
o focsys bwyd ar hyd 2020 yn unig, i
11,182 o fuddiolwyr ac wedi trefnu i
ddosbarthu prydau poeth i unigolion
a theuluoedd mewn angen, yn ogystal
â darparu cardiau ryseitiau, cyngor ar
fwyta’n iach a sesiynau hyfforddiant cyn
cyfyngiadau’r pandemig.
‘Mae gwirfoddolwyr a staff wedi
ymlâdd, ond maent yn parhau i fod yn
ymrwymedig i gyflawni’r gwasanaethau
a ddatblygwyd yn ystod y prosiect ac i
brif-ffrydio’r gweithgareddau pan fydd
yr amodau’n well.’

Astudiaeth achos dienw
Dywedodd gwraig oedrannus, cyn mynychu’r hwb bwyd roedd ei hiechyd yn wael
a’i bod yn cael anhawster i fforddio bwyta’n iach. Gallai ond fforddio i brynu
rhai cynhwysion sylfaenol ac nid oedd yn bwyta unrhyw ffrwythau neu lysiau.
Ers canfod yr hwb bwyd, roedd wedi bwyta’n fwy rheolaidd a diet gwell. Mae’n
teimlo’n fwy hapus ac iach.
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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 gweithgarwch y prosiectau a
ariannwyd yn canolbwyntio ar y radiws
pum milltir o amgylch safle tirlenwi
neu orsaf trosglwyddo gwastraff sydd
wedi nodi eu bod wedi delio â thros
2000 tunnell yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf. Gellir ychwanegu safleoedd
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 hadrodd i Cyfoeth Naturiol
Cymru y flwyddyn honno.
Cynllun gan Lywodraeth Cymru yw
cynllun cymunedau’r TGT 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.
Yn y trydydd adroddiad blynyddol hwn,
astudiaethau achos o’r gweithgareddau
fydd y prif ffocws, er mwyn dangos
yr amrywiaeth o weithgareddau sy’n
cael eu cynnal mewn cymunedau sydd
wedi’u heffeithio gan safleoedd tirlenwi
a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff ar
hyd a lled Cymru. Lansiwyd y pumed
rownd grant LDTCS ym mis Hydref 2020,
gyda’r prosiectau cyntaf yn dechrau ym
mis Ebrill 2021.

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 gyfrwng prosiectau drwy wella
ansawdd lleoedd, cyflenwi buddion
eang a sicrhau bod y cyllid mwyaf
posibl yn cyrraedd.

BYDD Y CCGDT YN CEISIO:

1

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

2

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

3

SICRHAU’R SWM UCHAF
O ARIAN SYDD AR GAEL I
FENTRAU
Cynnal model gweinyddol costeffeithiol
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

Dde: Y Gweinidog Cyllid, Rebecca
Evans MS, yn ymweld â gardd hanesyddol
Ymddiriedolaeth Porth Tywi yn
Sir Gaerfyrddin
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Sut mae’r gronfa’n gweithio
CGGC SY’N GWEINYDDU’R GRONFA AR
RAN LLYWODRAETH CYMRU.
CGGC sy’n gweinyddu’r gronfa ar ran
Llywodraeth Cymru. Mae CGGC yn rhan
o rwydwaith o gefnogaeth i fudiadau
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 rhaglen grantiau
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, gyda’r cyfle i
wneud cais am grant blynyddol 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:
a) Gwella amodau i helpu rhywogaethau
brodorol, pryfed peillio a darparu
cyfleoedd ar gyfer plannu newydd;

LLEIHAU GWASTRAFF AC
ARALLGYFEIRIO GWASTRAFF I
SAFLEOEDD TIRLENWI
Hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arfer
gorau i leihau faint o wastraff a
gynhyrchir:

b) Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd
naturiol;

a) Annog atal, ailddefnyddio, adfer ac
ailgylchu gwastraff.

c) Ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad
a dealltwriaeth i ymgorffori
bioamrywiaeth.

b) Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi
mentrau fel compostio.

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

c) Ymgysylltu a chefnogi dealltwriaeth
er mwyn gallu ystyried gwastraff fel
adnodd.

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 eu gweithgareddau drwy:
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 ar gyfoeth
materol yn unig. Mae ffyniant yn
ymwneud â bywyd o ansawdd da a
chymunedau cynaliadwy, diogel. Mewn
cyfnodau adrodd eraill, bydd Cynllun
Cymunedau y Dreth Gwarediadau
Tirlenwi yn gweithio tuag at y Rhaglen
Lywodraethu newydd a gyhoeddwyd yn
Dilyn Etholiad y Senedd 2021.
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei
Strategaeth Economi Gylchol, Mwy Nag
Ailgylchu ym mis Mawrth 2021, cynllun
i barhau i ddefnyddio adnoddau cyhyd
â phosibl ac osgoi gwastraff - gyda’r
nodau strategol o sero wastraff, carbon
sero-net, byw fel un blaned a chyflawni

buddion amgylcheddol, economaidd a
chymdeithasol trawsnewid i economi
fwy cylchol.
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.
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Maniffesto Prif Weinidog Cymru
ROEDD MANIFFESTO 2018 PRIF
WEINIDOG CYMRU, SEF SOSIALAETH
YR 21AIN GANRIF 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 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.
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:
‘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 Rhaglen Lywodraethu newydd
Llywodraeth Cymru yn ceisio gwneud
cynnydd pellach at y blaenoriaethau
hyn ac mae’r gwaith o gyflawni Cynllun
Cymunedau y Dreth Gwarediadau
Tirlenwi yn parhau i fynd i’r afael â’r
angen i weithredu ar yr amgylchedd
ochr yn ochr â chymunedau. Mae’r
Rhaglen Lywodraethu newydd yn
amlinellu’r deg amcan llesiant ar
gyfer Cymru gyfan, y mae’r Cynllun
Cymunedau y Dreth Gwarediadau
Tirlenwi yn cyfrannu’n uniongyrchol
iddynt
 Adeiladu economi gryfach
a gwyrddach wrth inni
ddatgarboneiddio cymaint â phosibl.
 Ymgorffori ein hymateb i’r argyfwng
hinsawdd a natur ym mhopeth a
wnawn.
 Gwneud ein dinasoedd, ein trefi a’n
pentrefi yn lleoedd gwell fyth i fyw a
gweithio ynddynt.

Astudiaeth achos

Cadwch Cymru’n Daclus
MAE LLAWER O BROSIECTAU YN
CYFLAWNI CAMAU GWEITHREDU
WEDI’U HARWAIN GAN GYMUNEDAU
LLEOL, SY’N CYFRANNU AT NIFER
O NODAU DEDDF LLESIANT
CENEDLAETHAU’R DYFODOL.

gwrthgymdeithasol, gan gynnwys
tipio anghyfreithlon a cherbydau
anghyfreithlon oddi ar y ffordd. Roedd
hyn yn achosi i’r tir pori erydu ac roedd
yn fygythiad i’r safleoedd treftadaeth
cyfagos.

Dyma sut mae Cadwch Gymru’n Daclus
yn helpu i gyfrannu at nodau Cymru
Gydnerth (drwy ddiogelu cynefinoedd
pori a nodweddion treftadaeth)
a Chymru â Diwylliant Bywiog lle
mae’r Gymraeg yn Ffynnu (drwy
ddarparu hyfforddiant mewn sgiliau
traddodiadol).

Cyflawnodd y prosiect nifer o
weithgareddau cadwraeth i ddiogelu
bryn Pen Garnbugail a oedd yn
cynnwys gwirfoddolwyr a chontractwyr
lleol. Yn ystod y prosiect, llwyddodd
gwirfoddolwyr y prosiect a staff y
prosiect i glirio’r ardal a:

Ceisiodd Cadwch Gymru’n Daclus
wneud gwelliannau ffisegol i fryn
Pen Garnbugail ar dir Comin Merthyr
a Geillgaer. Mae’r ardal yn Safle o
Bwysigrwydd er Cadwraeth Natur,
Ardal Tirwedd Arbennig ac yn Ardal
sy’n Sensitif yn Archeolegol, yn ogystal
â darparu gofod gwyrdd agored i
gymunedau Merthyr Tudful a Chaerffili.
Fodd bynnag, nodwyd bod y safle
wedi dirywio oherwydd ymddygiad

Cael gwared ar ddeg tunnell a mwy
o dipio anghyfreithlon, gan gynnwys
gwaredu asbestos yn ddiogel
Pigo sbwriel ar lwybr dri cilomedr o
hyd
Casglwyd 200 a mwy o fagiau o
sbwriel a thipio anghyfreithlon
Gwahannwyd o leiaf 4 tunnell o
wastraff i’w hailgylchu a’i rwystro
rhag cael ei waredu mewn safleoedd
tirlenwi

Cyfrannodd y gwirfoddolwyr 50
awr a mwy o’u hamser i waredu’r
tipio anghyfreithlon ac i ddiogelu’r
cynefinoedd pori. Hefyd, llwyddodd
y gwirfoddolwyr i ddysgu’r sgil
draddodiadol o godi waliau sychion
a chymryd rhan mewn 70 awr
ychwanegol o hyfforddiant. Er mwyn
codi ymwybyddiaeth o natur a gwerth
treftadaeth yr ardal, ymgysylltwyd â 96
o ddisgyblion ysgol drwy wyth sgwrs
addysgol.
Er mwyn diogelu’r dirwedd a’r
nodweddion treftadaeth rhag
ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn
y dyfodol, mae 157m o byst a 120m
o glogfeini cerrig wedi’u gosod er
mwyn atal mynediad anghyfreithlon i
gerbydau. Mae 260m o ffensys dwbl
wedi’u gosod gyda chymysgedd o 600 o
goed a gwrychoedd amrywiol a fydd yn
gwasanaethu’r diben deuol o ddarparu
cefnogaeth i natur a da byw ar y tir
comin a bod yn rhwystr pellach i dipwyr
anghyfreithlon.
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O ganlyniad i’r ymdrechion hyn, mae
ardal 400m2 o gynefinoedd a thir pori
wedi’u hadfer, gan gynnwys gosod
blanced jiwt ecogyfeillgar er mwyn atal
erydiad pridd yn y dyfodol. Mae’r safle’n
cynnwys pum carnedd gladdu hynafol
a rhan o ffordd Rufeinig sydd wedi’u
diogelu rhag difrod pellach a bydd y
cyhoedd yn gallu dysgu am hanes y
safle a’i bwysigrwydd ecolegol drwy
arwyddion dehongli newydd.
‘Mae Pen Garnbugail yn cael ei reoli’n
dda unwaith eto. Mae’r sbwriel tipio
anghyfreithlon wedi’u casglu, mae tir
pori a oedd wedi erydu wedi’i adfer ac
mae’r ardal wedi’i diogelu drwy atal
mynediad anghyfreithlon i gerbydau.
Mae chwe nodwedd treftadaeth (pum
carnedd gladdu hynafol a rhan o ffordd
Rufeinig) wedi’u diogelu hefyd. Mae
arwyddion dehongli newydd yn annog
ymwelwyr i werthfawrogi’r safle natur a
threftadaeth pwysig hwn.’ Jake Castle,
Cadwch Gymru’n Daclus

Rheoli erydiad ym Mhen
Garnbugail. Mae cerbydau
anghyfreithlon wedi creithio’r
dirwedd yn amlwg, mae llai o
bori yn creu risg o lygru dŵr
gyda dŵr ffo ychwanegol.
Mae’r ddelwedd yn dangos
blanced rhisgl coconyt
ecosensitif i orchuddio
ardaloedd o bridd agored.
Bydd y rhisgl coconyt yn
diogelu rhag erydiad pellach
wrth i’r glaswellt adfer.

Sbwriel a thipio anghyfreithlon i’w
glirio o Ben Garnbugail. Roedd
hyn yn golygu clirio cymysgedd
o wastraff cartref ac adeiladu
oddi ar y bryn sy’n amgylchynu’r
garnedd claddu Oes Efydd.
Casglwyd pedwar tunnell a mwy
o wastraff o’r ardal, gan gynnwys
asbestos a theiars ceir. Anogir
pobl yn awr i ymweld â’r dirwedd
hanesyddol a chael gwybodaeth
o’r bwrdd dehongli a’r llwybr
troed wedi’i farcio.

Yn eu geiriau eu hunain

Prosiect Pafiliwn Grange Prifysgol Caerdydd
MAE PROSIECT PAFILIWN GRANGE YN
BARTNERIAETH RHWNG TRIGOLION
A PHRIFYSGOL CAERDYDD, SYDD
WEDI AILDDATBLYGU PAFILIWN
A LLAIN FOWLIO A OEDD WEDI’U
HESGEULUSO, FEL CYFLEUSTER AMLDDEFNYDD AR GYFER CYMUNEDAU
AMRYWIOL GRANGETOWN.
Mae’r gofod sydd wedi’i ailddatblygu
yn darparu amwynderau dinesig gan
gynnwys nifer o leoedd i’r gymuned
eu defnyddio a’u llogi, a chaffi a
gardd gymunedol ar gyfer llesiant,
chwarae, addysg, tyfu a bioamrywiaeth,
gan gyflawni’r blaenoriaethau a
nodwyd gan gymunedau Grangetown.
Cyfrannodd Cynllun Cymunedau
y Dreth Gwarediadau Tirlenwi at
y prosiect uchelgeisiol hwn drwy
ddarparu cyllid i greu pedwar man
gwyrdd yn yr awyr agored i ddenu
pryfed peillio, ardaloedd tyfu
cymunedol a chyrsiau dŵr cysylltiedig.
Mae’r amgylchedd naturiol yn
cyfrannu at lesiant pobl, gan effeithio’n
uniongyrchol ac anuniongyrchol

ar ansawdd ein bywydau a’n
goroesiad. Gelwir y cyfraniadau hyn
yn wasanaethau ecosystem. Yn 2013,
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru
Gynllun Gweithredu Cymru ar gyfer
Pryfed Peillio er mwyn cydnabod bod
pryfed peillio yn darparu gwasanaeth
gwerthfawr iawn i’r ecosystem, ac roedd
angen gweithredu i sicrhau nad yw nifer
y pryfed peillio yn parhau 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, ac mae
hyn yn cynnwys plannu blodau gwyllt
a choed cynhenid, mewn ardaloedd
trefol a gwledig - ymgysylltu a hysbysu
gwirfoddolwyr ac aelodau’r gymuned
a chodi ymwybyddiaeth o rôl bwysig
pryfed peillio. Mae gwneud cyfraniadau
lleol ar hyd a lled Cymru yn helpu i
ddatblygu’r rhwydwaith a chysylltedd
safleoedd ar draws Cymru gyfan.
Dyma farn rheolwr y prosiect Lynne
Thomas am gyfraniad y prosiect i
Nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:

CYMRU LEWYRCHUS: Rydym wedi
defnyddio deunyddiau ac arbenigedd
lleol lle bynnag y bo’n bosibl i gefnogi’r
economi leol; rydym wedi datblygu
perthnasau gyda thrigolion sydd wedi
ymrwymo i gyfrifoldebau gwirfoddoli
ym Mhafiliwn Grange; rydym wedi
cefnogi fforwm ieuenctid lleol i weithio
i ffurfio eu grŵp a chynhyrchu eu
hincwm eu hunain i gyflawni prosiectau
lleol ac a fydd yn cynnig cyfleoedd i
drigolion dyfu eu bwyd eu hunain a
dysgu technegau tyfu tymhorol.
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CYMRU GYDNERTH: Rydym yn cyflawni
mwy o wydnwch cymunedol o ganlyniad
i ddatblygu ased cymunedol cynaliadwy,
cael mynediad at hyfforddiant i reoli’r
ased, a cheisio cynnal llif incwm
newydd o £85,000 y flwyddyn i ariannu
gweithgareddau wedi’u harwain gan y
gymuned. Rydym wedi cyflogi rheolwr
amser llawn ar gyfer y ganolfan, sydd
wedi recriwtio pum gwirfoddolwr i
reoli’r cyfleuster ar y cyd.
CYMRU IACHACH: Bydd mynediad
at raglen o ddigwyddiadau,
gweithgareddau a gwasanaethau,
wedi’u creu gyda thrigolion, yn cynyddu
iechyd a llesiant yn Grangetown. Yn
ystod y cam adeiladu, rydym wedi
cefnogi prosiectau pêl-droed, prosiectau
rygbi, iechyd meddwl a llesiant a mwy.
Mae pobl eisoes wedi cofrestru ar gyfer
sesiynau therapi celf, digwyddiadau
iechyd meddwl, sesiynau cefnogaeth
cymheiriaid, sesiynau ffitrwydd dawns,
sesiynau ffitrwydd chwaraeon a mwy.
CYMRU SY’N FWY CYFARTAL: Mae
gweithgareddau peilot wedi dangos
diddordeb ac angen y gymuned i
gael mynediad at Ddysgu gydol oes,
Dyddiau Agored Gyrfaoedd, mentora,
hyfforddiant entrepreneuriaeth a

chlybiau gwaith cartref mewn gofod
lleol, croesawgar ac ansefydliadol.

a gallwn ddarparu casgliad o
ddeunyddiau dwyieithog fel tystiolaeth.

CYMRU O GYMUNEDAU CYDLYNUS:
Bydd 5,000 o drigolion yn adrodd am fwy
o gydlyniad cymdeithasol a chymuned
fwy unedig o ganlyniad i gael mynediad
at gyfleusterau aml-ddiwylliant i bob
oed a gweithgareddau wedi’u targedu
ym Mhafiliwn Grange. Yn ystod y cam
adeiladu fe wnaethom lwyddo i ddod
â 2,000 a mwy o bobl at ei gilydd drwy
gynnal a hyrwyddo digwyddiadau
cymunedol, gan gynnwys Marchnad
Nos ac Iftar Cymunedol Grangetown;
Gŵyl Grangetown, Diwrnod Iechyd
Meddwl a Llesiant y Byd; dyddiau agored
ar y safle; gweithgareddau codi arian
mewn lleoliadau lleol; gweithgareddau
chwaraeon ar y cae 3G cyfagos a
mwy, gan gynnwys pêl-droed ar gyfer
merched yn unig, a galluogi i ferched
ifanc chwarae gan wisgo eu gwisgoedd
Mwslimaidd traddodiadol.

CYMRU SY’N GYFRIFOL AR LEFEL FYDEANG: Rydym wedi gweithio’n agos
â phartneriaid sy’n cynnwys Urban
Buzz, RSPB Cymru, Pharma Bees, a
phensaer cynllun arobryn SUDS Greener
Grangetown i sicrhau bod dyluniadau’r
dirwedd yn cyd-fynd ag uchelgeisiau
byd-eang i leihau newid yn yr hinsawdd
a chyfrannu’n gadarnhaol at lesiant
lleol, cenedlaethol a byd-eang.

CYMRU Â DIWYLLIANT BYWIOG LLE
MAE’R GYMRAEG YN FFYNNU: All Mae’r
holl ddeunyddiau hyrwyddo ar gyfer
Pafiliwn Grange wedi’u cynhyrchu’n
ddwyieithog, gan gynnwys y wefan
https://grangepavilion.wales/?lang=cy

‘Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud
ym Mhafiliwn Grange wedi bod yn
hollbwysig er mwyn agor gofod segur,
a oedd mewn perygl o ddirywio ar ôl i’r
clwb bowlio ddod i ben. Mae’r cyllid a
dderbyniwyd gan ddarparwyr amrywiol,
gan gynnwys Llywodraeth Cymru, wedi
galluogi’r gymuned i fod yn berchen ar y
gofod a’i ailddatblygu. Mae’r daith hyd
yma wedi bod yn gadarnhaol iawn, er
yn heriol ar adegau. Mae’r datblygiad
wedi ysgogi lefel uchel o ddiddordeb a
brwdfrydedd ac rwy’n edrych ymlaen at
weld buddion y Pafiliwn yn dwyn ffrwyth
yn y lansiad yn y Gwanwyn.’
Cadeirydd Grangetown Community
Action a Chynghorydd Ward.

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

1

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.

2

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 allweddol wrth
gyflawni camau gweithredu i gefnogi
bioamrywiaeth. Bydd y fframwaith yn
cyd-fynd â chyflawni Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr
Amgylchedd.

Mae’r LDTCS yn cyfrannu at nifer o’r
amcanion a nodwyd gan gynnwys, ond
nid yn unig:

1

ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad
a dealltwriaeth i ymgorffori
bioamrywiaeth drwy’r broses gyfan o
wneud penderfyniadau ar bob lefel.
Mae’r LDTCS 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

2

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

3

diogelu rhywogaethau a
chynefinoedd sydd o’r pwys mwyaf
a gwella eu rheolaeth.
Mae dyfarniadau wedi’u gwneud
i brosiectau sy’n gweithredu o
dan y thema bioamrywiaeth
gan ganolbwyntio’n benodol ar
rywogaethau â blaenoriaeth A7.
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Bele’r coed.
Credyd: Robert Cruickshanks

Astudiaeth achos

Ymddiriedolaeth
Bywyd Gwyllt Vincent
MAE YMDDIRIEDOLAETH BYWYD GWYLLT VINCENT YN UN PROSIECT O’R FATH
SYDD WEDI GWEITHIO I ATGYFNERTHU’R BOBLOGAETH GYNHENID O FELE’R
COED YNG NGHYMRU, YN Y GOBAITH O ATAL DIFODIANT NATURIOL.
Bele’r coed oedd un o’r rhywogaethau
mwyaf cyffredin o anifeiliaid cigysol
yng nghoetiroedd Prydain ar un adeg,
ond dirywiodd eu niferoedd yn aruthrol
o ganlyniad i effaith gyfunol colli
cynefinoedd a hela hanesyddol. Rhwng
2015 a 2017, cafodd 51 bele’r coed eu
dal yn yr Alban, mewn ardaloedd â
phoblogaeth iach o fele’r coed, o dan
drwydded gan Scottish Natural Heritage.
Cafodd yr anifeiliaid hyn eu hadleoli
a’u rhyddhau mewn coedwigoedd yng
Nghanolbarth Cymru. Mae’r prosiect hwn
wedi gweithio i ymgysylltu cymunedau
lleol â’r safleoedd rhyddhau er mwyn
helpu i fonitro ac olrhain y boblogaeth
sy’n ehangu a sicrhau goroesiad hirdymor
anifeiliaid a ryddhawyd a’u hepil.
Mae’r prosiect wedi bod yn gweithio ar
draws Canolbarth Cymru mewn naw safle
a mwy i fonitro poblogaethau a chynnal
digwyddiadau cymunedol. Mae un o’r

safleoedd tirlenwi sydd wedi’u targedu
(LAS Recycling Ltd) yng Ngheredigion
wedi’i leoli ar ffin yr ardal y mae’r
boblogaeth bele’r coed wedi dychwelyd
yn ddiweddar i Gymru, ac felly roedd yn
bwysig sefydlu criw o wirfoddolwyr yn
yr ardal hon i fonitro’r boblogaeth wrth
iddi ehangu’n raddol. Mewn partneriaeth
â Choedwig Gymunedol Long Wood,
fe recriwtiodd VWT 12 o wirfoddolwyr
newydd hyfforddedig i gynnal arolwg o
fele’r coed gan ddefnyddio tiwbiau blew
(tiwbiau ag abwyd a gynlluniwyd i ddal
blew bele’r coed), camerâu o bell a thrwy
arolygu eu hysgarthion. Fe adeiladodd
y gwirfoddolwyr flychau ffau hefyd
(safleoedd gorffwyso/bridio ar gyfer bele’r
coed) o bren wedi’i gynaeafu ar y safle i’w
osod yn y coetir er mwyn gwella’r cynefin
ar gyfer unrhyw felaod coed a oedd yn
dychwelyd. Roedd y camera’n dangos
yr anifeiliaid eraill niferus sy’n byw yn yr

ardal hon a roddodd rywfaint o wobr i’r
gwirfoddolwyr am eu gwaith caled.
Dywedodd Warden o Goedwig Gymunedol
Long Wood, ‘Mae staff a gwirfoddolwyr
Long Wood wedi mwynhau dysgu am
y prosiect hwn drwy gyflwyniadau, a
sesiynau ymarferol ar diwbiau blew a
chamerâu. Cawsom ddiwrnod gwych
hefyd yn creu bocsys ffau. Mae pob un
ohonom yn Long Wood wedi elwa o
dderbyn gwybodaeth ac angerdd VWT ac
rydym wedi mwynhau pob munud.’
Mae gweithgarwch tebyg wedi’i ailadrodd
ar draws y safleoedd eraill lle mae
gwirfoddolwyr wedi’u haddasu ac wedi
ymgysylltu yn y gwaith o ddiogelu a
nodi bele’r coed. Fel rhan o’r prosiect,
cynigiodd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt
Vincent 123 o gyfleoedd hyfforddiant ar
draws 66 o ddigwyddiadau hyfforddiant
ac wedi ymgysylltu’n uniongyrchol â 700 a
mwy o bobl.
Mae camerâu dilyn trywydd o bell wedi
bod yn hollbwysig er mwyn canfod
presenoldeb a monitro lledaeniad y
boblogaeth o fele’r coed sydd wedi’i
hadfer yn ddiweddar. Mae hyn wedi
bod yn ffordd wych i fonitro iechyd a
llwyddiant bridio’r anifeiliaid, ac wedi
darparu cyfle gwych i wirfoddolwyr weld
yr anifail prin a swil hwn yn agos.
Gan adeiladu ar lwyddiant y camerâu
dilyn trywydd fe lansiodd y prosiect y

Cynllun Benthyca Camera Trap, gan
dargedu ardaloedd heb gofnodion
o fele’r coed lle mae gwirfoddolwyr
newydd yn defnyddio’r camerâu hyn i
chwilio am fele’r coed. Mae’r cynllun
hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn,
ac mae 60 a mwy o bobl wedi cymryd
rhan ac wedi defnyddio’r camerâu ar
hyd a lled Cymru, gan gynhyrchu dros
1,000 awr o ddelweddau camera. Mae’r
gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan yn y
cynllun yn dysgu sut i ddefnyddio’r trap
camera a sut i wylio a dadansoddi unrhyw
ddelweddau. Maent yn dysgu hefyd am
ecoleg bele’r coed a mamaliaid eraill, a
dysgu am y cynefinoedd a’r lleoliadau
gorau i osod eu camera er mwyn
cynyddu’r tebygolrwydd o gael canlyniad
cadarnhaol.
Yn ogystal â’r hyfforddiant personol, fe
lansiodd y prosiect arolwg gwyddoniaeth
dinasyddion, yr Arolwg Ardal Ehangu, i
ganfod y graddau mae’r boblogaeth yn
cynyddu y tu hwnt i’r safleoedd rhyddhau
gwreiddiol. Roedd hyn yn cynnwys
cerdded ar draws rhannau penodedig
i chwilio am ysgarthion bele’r coed
ar draws pob un o’r naw cymuned a
dargedwyd, yn ogystal â chymunedau ar
draws y dirwedd gysylltiedig ehangach.
Mae trideg dau pâr o wirfoddolwyr ar
draws ardal yr arolwg wedi cwblhau neu
wedi ymrwymo i gwblhau ardaloedd yn eu
hardaloedd lleol hwy.

‘

Mae gwybod fy mod yn rhannu’r
dyffryn gyda bele’r coed yn fy
uniaethu â’u byd nhw. Yn hytrach
na dim ond gwerthfawrogi
harddwch y mwsogl yn y nant,
rwy’n canfod fy hun yn chwilio’r
brigdwf, yn chwilio am ysgarthion
ac yn asesu hen goed am botensial
ar gyfer ffau. Gwirfoddolwr

‘

’

Mae cymryd rhan yn y prosiect
wedi cadarnhau fy nghred bod
adfywio ecosystemau diraddedig
ar raddfa tirwedd yn hollbwysig.
Gwirfoddolwr

’

Mae’r prosiect wedi cadarnhau cofnodion
o fele’r coed mewn ardaloedd newydd
ac mae’n helpu i fapio dosbarthiad
presennol y rhywogaeth gynhenid
hon wrth iddi adfer. Bydd y data a
gasglwyd drwy’r prosiect yn cynorthwyo
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Vincent
i gynllunio yn y dyfodol er mwyn gallu
gwneud penderfyniadau gwybodus
ynghylch gweithgareddau, gan gynnwys
gosod bocsys ffau er mwyn cael yr effaith
fwyaf, targedu ardaloedd i’w harolygu
yn y dyfodol, a phwysleisio ardaloedd lle
gallai bele’r coed fod wedi gwrthdaro
â defnyddwyr eraill y tir, er enghraifft y
ffesant a’r rhai sy’n magu dofednod.

23

24

Tuag at sero wastraff
(mae’r strategaeth yn cwmpasu’r cyfnod o
fis Mehefin 2010 – dechrau mis Mawrth 2021)
MAE GWEITHREDWYR SAFLEOEDD
TIRLENWI A CHYFLEUSTERAU
TROSGLWYDDO/TRIN GWASTRAFF
YN COFNODI’R NIFER O DUNELLI O
WASTRAFF MAENT YN EU HANFON I
SAFLEOEDD TIRLENWI BOB BLWYDDYN.

adnoddau, ochr yn ochr â buddion
cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys
creu cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth
ar gyfer pobl sydd wedi’u hallgáu’n
gymdeithasol, gan gynnwys y rhai ag
anawsterau dysgu ac anfanteision eraill.

Mae’r strategaeth economi gylchol
yn amlinellu agwedd Llywodraeth
Cymru at reoli gwastraff yn gynaliadwy
yng Nghymru. Mae’n canolbwyntio
ar atal gwastraff ac ar ffyrdd y dylid
ymdrin â gwastraff er mwyn creu
budd i’r amgylchedd, yr economi a
lles cymdeithasol. Ochr yn ochr â
goblygiadau statudol y sector cyhoeddus,
mae’r strategaeth yn cydnabod rôl bwysig
y sector gymunedol yn gweithredu’r
strategaeth hon ar wastraff. Mae’n
bwysig bod buddion amgylcheddol ac
economaidd yn cael eu cyflawni drwy
gyfraddau ailgylchu ac effeithlonrwydd

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei
strategaeth economi gylchol ym mis
Mawrth 2021. Mae’r strategaeth yn
ceisio cyflawni economi gylchol yng
Nghymru, drwy gyflwyno llwybr i
gyflawni’r canlynol:

Chwith: Mae gardd bioamrywiaeth
Amgueddfa Llandudno yn cynnig
gweithgareddau addysgol a therapiwtig a
lle ar gyfer lles

Sero wastraff erbyn 2025 gan
ddefnyddio cyfran deg o adnoddau
Carbon sero-net 2050
Trosglwyddo i economi fwy cylchol
a manteisio ar gyfleoedd i barhau
i ddefnyddio adnoddau ac osgoi
gwastraff
Bydd y cynllun LDTCS yn cyfrannu at y
gwaith o gyflawni’r strategaeth hon drwy
ei thema o Leihau Gwastraff a Chyfeirio
Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi.

Astudiaeth achos

Refurbs Sir y Fflint
MAE’R LDTCS YN GWEITHREDU FEL
GALLUOGWR AR GYFER GWEITHREDU
CYMUNEDOL, YN RHOI CYFLEOEDD I
GRWPIAU CYMUNEDOL DDATBLYGU
EU DATRYSIADAU I’W PROBLEMAU
LLEOL EU HUNAIN A MYND I’R
AFAEL Â LLEIHAU GWASTRAFF O
DAN ARWEINIAD Y GYMUNED, GYDA
CHYFRADD UCHEL O FEWNBWN GAN
WIRFODDOLWYR.

i gynnal gwaith cynnal a chadw ac
atgyweirio beiciau cyffredinol. Yn
anffodus, bu’n rhaid gohirio’r gwaith
gwirfoddol oherwydd y cyfyngiadau
symud, ond mae Refurbs wedi gallu
croesawu gwirfoddolwyr yn ôl gyda
mesurau cadw pellter cymdeithasol
ar waith. Ers dychwelyd i’r prosiect ar
ôl y cyfyngiadau symud, dywedodd un
gwirfoddolwr,

Mae Refurbs Sir y Fflint yn elusen
gofrestredig sy’n helpu pobl ar incwm
isel i ddodrefnu eu cartrefi am lai gan
ddefnyddio eitemau o ansawdd da a
fyddai’n cael eu hanfon i safleoedd
tirlenwi fel arall. Ym mis Tachwedd
2019, defnyddiwyd cyllid LDTCS i
sefydlu’r prosiect Bike Refurbs i achub
ac adnewyddu beiciau diangen a
fyddai’n cael eu gwaredu fel gwastraff
fel arall.

‘Roeddwn am ddweud faint yr wyf
wedi mwynhau bod yn rhan o’r
Prosiect Refurbs. Mae Pete wedi bod
yn anhygoel. Rwyf wedi dysgu mwy o
sgiliau beics yn y mis diwethaf o dan
ei arweiniad ef, nac yn y deg mlynedd
ddiwethaf! Mae’n amyneddgar iawn
ac yn hyfforddwr gwych. Pobl wych a
llawer o hwyl. Rwyf yn edrych ymlaen
at barhau’r flwyddyn nesaf.’

Rhoddwyd cyfle i wirfoddolwyr gael
eu hyfforddi gan fecanig cymwys
Cytech i ddefnyddio cyfarpar ac offer

Dde: Dau wirfoddolwr rheolaidd,
Chris a Steve
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Ar hyd y cyfnodau cyfyngiadau symud,
mae Refurbs wedi parhau i hyrwyddo
gwerthiant beiciau wedi’u hadnewyddu
drwy eu siop ar-lein a bu staff y prosiect
yn parhau i adfer beiciau er mwyn
diwallu’r galw. Hyd yma, mae’r prosiect
wedi ailgylchu 300 o feics ac wedi
gwerthu 69 o feics wedi’u hadnewyddu
am brisiau fforddiadwy i’r gymuned
leol. Mae partneriaeth gyda’r orsaf
trosglwyddo gwastraff leol wedi parhau
drwy’r cyfnodau clo, gyda beiciau’n cael
eu gosod i’w casglu gan Refurbs. Hyd
yma, mae hyn wedi atal 4.1 tunnell o
wastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi.

Mae rhannau o feics na ellir eu
hatgyweirio neu a ydynt yn ddiogel
mwyach yn cael eu hailgylchu yn waith
celf gan yr artist lleol Jayne Hopwood
o Jay Decor gyda Wingnut Creations.
Wrth i’r cyfyngiadau symud lacio,
mae Jayne wedi cynllunio gweithdai
celf ar gyfer gwirfoddolwyr presennol
a newydd i gymryd rhan yn hyn. Er
mwyn treialu rhai o’r gweithiau celf y
gellir eu hatgynhyrchu a’u cynhyrchu
yn y gweithdy, mae Jayne wedi bod
yn gweithio gyda staff y prosiect i
greu darnau celf ar gyfer y waliau yng
nghaffi newydd Buckley Café. Roedd y
rhain yn cynnwys glöyn byw mawr ar
bren wedi’i adfer, drych gan ddefnyddio
hen olwyn beic, celf cadwyn gan
ddefnyddio cadwyni beics a darn o gelf
gan ddefnyddio cogiau a chadwyn.

Wrth edrych i’r dyfodol, mae Refurbs
yn ystyried ceisiadau gan fudiadau
sydd â diddordeb mewn cyfeirio pobl
i’r prosiect a’r galw cynyddol gan bobl
sydd eisiau gwirfoddoli’n annibynnol.
Bydd ‘canolfan sied feics’ yn cael ei
chreu ar y safle yn Sir y Fflint, er mwyn
cael ardal sefydledig i atgyweirio ac
ailgylchu beics ar ôl i gyfnod y cyllid
ddod i ben.

Ardaloedd cymwys yng Nghymru
Diweddarwyd y map ym mis Hydref 2020
MAE’R MAP YN DANGOS LLEOLIADAU
60 SAFLE TIRLENWI A THROSGLWYDDO
GWASTRAFF YNG NGHYMRU; YN
2020/21 DYFARNWYD CYLLID AR GYFER
GWEITHGARWCH O FEWN RADIWS
O BUM MILLTIR I SAFLE AR GYFER
PROSIECTAU YN YR ARDALOEDD HYN.
Ar gyfer y cyfnod Ebrill – Medi 2020
roedd 61 safle cymwys, diweddarwyd
y map gyda data Cyfoeth Naturiol
Cymru ym mis Medi 2020. Bydd y rhestr
bresennol yn parhau i fod mewn grym
hyd at y diweddariad nesaf ym mis Medi
2021.
Mae gweithredwyr safleoedd tirlenwi
a chyfleusterau trosglwyddo/trin
gwastraff yn cofnodi’r nifer o dunelli
o wastraff maent yn eu hanfon i
safleoedd tirlenwi bob blwyddyn
Mae cyfran o’r dreth a gesglir gan y
gweithredwyr safleoedd tirlenwi hyn yn
darparu’r cyllid sy’n ffurfio’r LDTCS. Os
bydd gweithredwr yn cofnodi bod mwy
na 2,000 tunnell o wastraff yn mynd i

safle tirlenwi mewn blwyddyn, ystyrir
bod y safle yn gymwys fel ardal gymwys
ar gyfer ceisiadau i’r LDTCS. Nod y
cynllun yw gwella ansawdd cymunedau
sy’n byw’n agos at safleoedd tirlenwi a
gorsafoedd trosglwyddo gwastraff.
Bob blwyddyn, mae Cyfoeth Naturiol
Cymru yn darparu data i CGGC o’r
ffurflenni gwastraff a gyflwynir gan
holl weithredwyr safleoedd tirlenwi
a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff
ar hyd a lled Cymru. Mae’r data hwn
yn dangos y safleoedd hynny sydd
wedi cofnodi mwy na 2,000 tunnell
yn y flwyddyn ddiwethaf. Yna bydd
y map o safleoedd cymwys yn cael
ei ddiweddaru gan CGGC ar gyfer ail
rownd y flwyddyn. Gofynnir i ymholwyr
wirio’r map ar adeg cyflwyno cais
oherwydd gall newid o rownd i rownd.
Mae’r safleoedd a ddangosir ar y map
yn ystod rownd cyllid agored yn dangos
y safleoedd yr ystyrir eu bod yn gymwys
ar gyfer y rownd gyllid benodol honno.
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Ceisiadau a gyflwynwyd i Rownd 5
Hydref 2020

2020/21 GWNEUD GRANTIAU

Ceisiadau
derbyniwyd Prif
rownd grantiau –

69

Cyfanswm
ceisiadau Prif grant

£2,733,235

mewn ceisiadau
grantiau LDTCS

dyfarnwyd

28

prosiectau
gyda chyfanswm
gwerth
£1,037,102

Prif thema(au)
rownd
y brif grant
Biodiversity
& Waste5
Management
Pob cais

GWNAETH RHAI YMGEISWYR GAIS O DAN SAWL THEMA

6% Bioamrywiaeth
17% Lleihau gwastraff
32% Gwella’r amgylchedd ehangach
1% Bioamrywiaeth a lleihau gwastraff
7% Bioamrywiaeth a gwella’r amgylchedd ehangach
4% Bioamrywiaeth a gwella’r amgylchedd ehangach
a lleihau gwastraff
0% Gwella’r amgylchedd ehangach a lleihau gwastraff
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Ceisiadau
a gyflwynwyd i Rownd 5
Round 5 - Priority themes
Ymgeiswyr llwyddiannus

GWNAETH RHAI YMGEISWYR GAIS O DAN SAWL THEMA

11% Bioamrywiaeth
25% Lleihau gwastraff
29% Gwella’r amgylchedd ehangach
3% Bioamrywiaeth a lleihau gwastraff
18% Bioamrywiaeth a gwella’r amgylchedd ehangach
3% Gwella’r amgylchedd ehangach a lleihau gwastraff
11% Bioamrywiaeth a gwella’r amgylchedd ehangach a lleihau gwastraff

Rownd 5 prif grantiau ardaloedd
Geographical
areas pob ymgeisydd
daearyddol
ar gyfer
Powys 4%
Rhondda Cynon Taf 6%
Gwynedd 6%
Conwy 1%
Sir Gaerfyrddin 4%
Sir Benfro 4%
Sir y Fﬂint 14%
Wrecsam 4%
Pen-y-bont 3%
Merthyr Tydﬁl 3%
Caerffili 4%
Caerdydd 12%
Bro Morgannwg 4%
Abertawe 12%
Castell-nedd Port Talbot 7%
Casnewydd 3%
Blaenau Gwent 1%
Aml-Sir 7%
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Rownd 5 prif grantiau ardaloedd daearyddol
ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus
Geographical areas for Successful Applicants

Powys 4%
Rhondda Cynon Taf 7%
Gwynedd 11%
Sir Gaerfyrddin 4%
Sir Benfro 4%
Sir y Fﬂint 17%
Wrecsam 11%
Caerffili 7%
Caerdydd 17%
Castell-nedd Port Talbot 7%
Casnewydd 7%
Aml-Sir 4%

Ceisiadau wedi’u gwneud i grant
o bwys cenedlaethol yn rownd
Hydref 2020

RHOI GRANTIAU 2020/21

Ceisiadau
rownd grant o
bwys cenedlaethol
a dderbyniwyd –

4

Cyfanswm y
ceisiadau grant
arwyddocaol yn
genedlaethol oedd

£836,404
o grantiau y
gofynnwyd
amdanynt

Dyfarnwyd

1

prosiect
gyda chyfanswm
gwerth o
£249,987
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Grant o Arwyddocâd Cenedlaethol 2020/21
LLWYDDODD CAIS REPAIR CAFÉ
WALES AM GRANT O ARWYDDOCÂD
CENEDLAETHOL AC MAENT WEDI
DERBYN £199,989 I GYFLAWNI
PROSIECT RE:MAKE CYMRU.
Bydd y prosiect yn datblygu a threialu
technoleg sy’n hwyluso ac yn monitro
gwerth atgyweirio ac ailddefnyddio
yn economaidd, cymdeithasol ac
amgylcheddol yng Nghymru. Bydd
cynllun peilot yng Nghasnewydd yn
ceisio creu enghraifft safon aur o
gyfleuster atgyweirio ac ailddefnyddio
hygyrch yng nghanol y gymuned, er
mwyn lleihau gwastraff ac ôl-troed
carbon Cymru.
Mae’r cynllun grant o Arwyddocâd
Cenedlaethol yn gyfle i fudiadau edrych
ar faterion cenedlaethol sy’n effeithio
ar Gymru a datblygu prosiect a fydd yn
darparu effaith strategol er mwyn mynd
i’r afael â’r broblem. Mae Repair Café
wedi gweithio mewn partneriaeth â
Benthyg Cymru mewn cydweithrediad

â Cartrefi Dinas Casnewydd a TPAS
Cymru i greu prosiect sy’n lleihau’r
swm o wastraff sy’n cael ei anfon i
safleoedd tirlenwi a dangos potensial
yr economi gylchol yng Nghasnewydd.
Cyflawnir hyn drwy sefydlu cyfleuster
atgyweirio ac ailddefnyddio integredig
i gymunedau yng Nghasnewydd a’r
cyffiniau ochr yn ochr â Benthyg
(llyfrgell pethau) a gofod caffi
atgyweirio i’w sefydlu yn ystod cyfnod o
ddwy flynedd.
Bydd Benthyg yn darparu lle i bobl allu
rhoi eitemau maent yn berchen arnynt
ond nad ydynt eu hangen, a benthyca
pethau sydd eu hangen arnynt ond nad
ydynt ganddynt.
Bydd caffis atgyweirio wythnosol a
gweithdai rhannu sgiliau rheolaidd
yn cyflawni tua 100 o atgyweiriadau’r
mis, yn dargyfeirio eitemau o safleoedd
tirlenwi ac yn arbed tua £920 y mis i’r
gymuned.

Bydd y ddwy elfen yn cefnogi cyfleoedd
dysgu a rennir, y gellir eu defnyddio
mewn mentrau atgyweirio ac
ailddefnyddio eraill ar hyd a lled Cymru.
Bydd y dull cyfunol o atgyweirio
eitemau sydd wedi torri a rhoi nwyddau
diangen i Benthyg yn dangos gwerth
mentrau’r economi gylchol ac yn
cefnogi rhwydweithiau atgyweirio ac
ailddefnyddio i gynyddu o amgylch y
wlad.

Yn 2018 derbyniodd Repair Café Wales
gyllid o dan rownd un cynllun grant
CCDGT i sefydlu wyth caffi atgyweirio
newydd a darparu hyfforddiant i
wirfoddolwyr i atgyweirio eitemau a
fyddai’n cael eu hanfon i safleoedd
tirlenwi, addysgu sgiliau atgyweirio ac
annog uwchgylchu am ddim. Yn ystod
y cyfnod cyllido, fe sefydlodd Repair
Café Wales 26 o gaffis atgyweirio ac
adroddodd bod 900 a mwy o gyfleoedd
hyfforddiant neu brofiad gwaith wedi’u
cynnig. Dywedodd y mudiad:

‘

Mae’r 6,388 o eitemau yr
ydym wedi’u hatgyweirio hyd
yma yn cynrychioli cyfanswm
o 17.109 tunnell sydd wedi
osgoi’r safleoedd tirlenwi
neu wedi’u lleihau ac mae
32,626 tunnell o allyriadau
GHG wedi’u harbed. Mae
hyn yn ychwanegol at y 4.747
tunnell o wastraff tirlenwi a
ddargyfeiriwyd a’r 2.378 tunnell
o allyriadau GHG a arbedwyd
a oedd wedi’u hamcangyfrif
yn ein cynnig. Oherwydd y
tunelli hyn o wastraff sydd
wedi osgoi’r safleoedd tirlenwi,
rydym yn amcangyfrif ein bod
wedi arbed £57,844 i unigolion
a chynghorau lleol mewn
costau prosesu is. Mae hyn
hefyd yn uwch na’r arbedion
costau arfaethedig £30,225 yr
oeddem wedi’u hamcangyfrif yn

’

wreiddiol.

Yn ystod tri mis olaf y prosiect,
gwnaed y penderfyniad gan y mudiad
i gau’r holl gaffis atgyweirio a gohirio
digwyddiadau oherwydd y cyfyngiadau
symud cenedlaethol ar ddechrau
2021. Er hynny, parhaodd Repair Café
Wales i ddarparu cyngor rheolaidd ar
atgyweirio drwy gyfryngau rhithiol,
gan gynnwys tudalen Facebook y
Gwirfoddolwyr, a oedd yn galluogi
i wirfoddolwyr a’r cyhoedd wneud
eu hatgyweiriadau eu hunain yn
llwyddiannus yn eu cartrefi.
Mae’r mudiad wedi cymryd rhan mewn
nifer o ddigwyddiadau i annog ystyried
gwastraff fel adnodd, gan gynnwys
‘Gweminar Dydd Mercher Gwastraff’
Beyond Recycling Swansea: ‘Beth yw
Caffi Atgyweirio a sut i ddechrau un’
a ‘Digwyddiadau Ailagor Atgyweirio
a Rhannu’ fel rhan o rwydwaith
Repair and Share y DU. Sefydlwyd
partneriaethau gyda Rhaglen
Cymunedau Arloesol Economïau
Cylchol, Prime Cymru a Zero Carbon
2030, er mwyn hyrwyddo ailddefnydd
pellach.
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Uchafbwyntiau cyflawniadau
prosiectau a gwblhawyd yn 2020/21
CLWB BOWLIO COEDPOETH
Gosod system ddyfrhau ynni effeithlon
a chreu murlun gan blant ysgol lleol.

CLWB CRICED CLYDACH
Adnewyddu Adeilad Clwb Criced
Clydach gan gynnwys mesurau
effeithlonrwydd ynni, system casglu dŵr
glaw a chyfleusterau gwell i bobl anabl.

CYMDEITHAS CAMLAS
ABERTAWE
Adfer Camlas Abertawe i safon
fordwyadwy drwy gael gwared ar 6,700
a mwy o fetrau ciwbig o laid a gwella
coridor y gamlas er mwyn i’r gymuned
allu defnyddio’r llwybr halio.

CYNGOR BWRDEISTREF
SIROL CONWY
Creu gardd Ddiwylliant ar safle
Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy.
Mae’r ardd Ddiwylliant yn cynnwys
gardd synhwyraidd ac ystafell
ddosbarth yn yr awyr agored sy’n
cynnig profiadau llesiant a dysgu.
Mae’r planhigion brodorol yn cefnogi
bioamrywiaeth leol ac yn cynnig
cyfleoedd i ymgysylltu â threftadaeth
naturiol a diwylliannol.

CYNGOR CYMUNED LLANEDI
Datblygu Llwybr Natur newydd Hendy
ger Aber Afon Llwchwr, gan gynnwys
llwybrau hygyrch, gwelliannau i
gynefinoedd, byrddau gwybodaeth a
sgriniau adar.

CYNGOR SIR PENFRO
Ail-greu’r ardd hanesyddol yn y coetir,
a fu unwaith yn rhan o Faenordy Llwyn
Helyg. Roedd y gwaith yn cynnwys
adfer yr hen byllau, cael gwared ar
blanhigion anfrodorol ac ailblannu
bylbiau blodau gwyllt brodorol.

HAMDDEN HARLECH AC
ARDUDWY
Lleihau effaith garbon gwresogi’r pwll
a chyfleusterau hamdden eraill drwy
fesurau effeithlonrwydd ynni gwell.

HWB TORFAEN

REPAIR CAFE WALES

URBAN CROFTERS

Gwelliannau i ddulliau rheoli gwastraff
ac effeithlonrwydd ynni adeilad yr Hwb
drwy oleuadau ynni, sychwyr dwylo
a thapiau ynni effeithlon, er mwyn
lleihau’r defnydd o ynni. Gwnaed
ymrwymiad pellach i ddewisiadau
gwastraff cynaliadwy drwy gyfleusterau
ailgylchu newydd a hyfforddi pobl ifanc
i gynnal gweithdai ailgylchu.

Mae gwirfoddolwyr yn atgyweirio
eitemau a fyddai’n mynd i safleoedd
tirlenwi fel arall, addysgu sgiliau
atgyweirio ac annog uwchgylchu,
am ddim. Yn ystod y prosiect hwn,
cafodd 6,338 o eitemau eu hatgyweirio
sy’n cynrychioli 17.1 tunnell wedi’i
ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi ac
arbed 32,626 tunnell o allyriadau GHG.

Rhaglen o welliannau trydanol ac
amgylcheddol i adeilad eglwys
restredig Gradd II sy’n cael ei
ddefnyddio fel canolfan gymuned erbyn
hyn yn y Rhath, Caerdydd.

MENTER MÔN
Gweithgarwch i warchod llygod
y dŵr a’u cynefinoedd afon drwy
godi ymwybyddiaeth y cyhoedd
a stiwardiaeth, mewn ymateb i’r
bygythiad a gyflwynir gan fincod o
America i amrywiaeth ar Ynys Môn.

THE PEMBROKESHIRE
REMAKERY (CWMNI BUDD
CYMUNEDOL)
Gweithdai, hyfforddiant a digwyddiadau
cymunedol i rannu sgiliau ac ailaddysgu’r gymuned leol i atgyweirio
dodrefn, tecstilau, cyfrifiaduron,
eitemau mecanyddol a nwyddau
trydanol o’r cartref. Yn ystod y prosiect
hwn, atgyweiriwyd 200 o eitemau
drwy ddigwyddiadau ymgysylltiad
cymdeithasol a gwerthwyd 2,336 yn ôl
i’r gymuned am gost fforddiadwy.

YMDDIRIEDOLAETH BYWYD
GWYLLT SIR FAESYFED
Adfer, gwella a rheoli ystod o
gynefinoedd naturiol yn nalgylch Gwy.

YMDDIRIEDOLAETH
DYFFRYN MAES GLAS CYF
Gwelliannau arwyddocaol i Ddyffryn
Maes Glas drwy glirio ardaloedd
hanesyddol tipio anghyfreithlon a chreu
llwybrau er mwyn gwella mynediad.
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Astudiaeth achos

Cymdeithas Camlas Abertawe
MAE CYMDEITHAS CAMLAS ABERTAWE
WEDI LLWYDDO I ADFER CAMLAS
ABERTAWE I SAFON YR YSTYRIR Y
GELLIR EI MORDWYO GAN GLANDŴR
CYMRU. SYMUDWYD 6,700 A MWY O
FETRAU CIWBIG O LAID O’R SIANEL
– SY’N GYFWERTH Â MWY NA 8,300
BATH O DDŴR.
Ar ôl cwblhau’r gwaith treillio, bu
gwirfoddolwyr yn atgyfnerthu’r gefnen
gyda rhes ddwbl o fagiau hesian
wedi’u llenwi â chymysgedd concrid er
mwyn diogelu’r gefnen rhag erydu yn
y dyfodol. Defnyddiwyd bagiau hesian
oherwydd pan fyddant yn diraddio, ni
fyddant yn llygru’r cwrs dŵr ymhellach
gydag unrhyw ficroblastigau. Gosododd
y gwirfoddolwyr 250m o fagiau concrid
wedi’u gorchuddio â gwaith cerrig a
glaswellt. Ailddefnyddiwyd y pridd
a gasglwyd o’r gefnen wrth baratoi
ar gyfer gosod y bagiau fel gorchudd
glaswellt a osodwyd ar hyd ymylon
gwaith carreg y llwybr halio. Bydd

hyn yn helpu i lystyfiant brodorol aildyfu a sicrhau bod y safle’n ddiogel i’r
cyhoedd.
Rhoddwyd ystyriaeth benodol
i fioamrywiaeth y cwrs dŵr gan
Gymdeithas Camlas Abertawe.
Cafodd rhywogaethau goresgynnol
clymog Japan a Jac y Neidiwr eu
codi ac ailblannwyd yr ardal gyda
250 o fysedd y cŵn brodorol, a oedd
wedi’u tyfu o hadau gan wirfoddolwyr.
Cafodd llystyfiant ar ymyl y llwybr
halio eu tocio â llaw yn agos i lan yr
afon er mwyn iddo adfer yn gyflym
ar ôl y gwaith treillio, gan gynnal
y fioamrywiaeth a’r ymddangosiad
deniadol.
Cafodd y prosiect ei gynnwys yng
nghyfres BBC Cymru ‘Gareth Edwards’
Great Welsh Adventure’ pan gafodd
Gareth a Maureen Edwards gyfle i
gwrdd â gwirfoddolwyr lleol, dysgu sut
mae’r gefnen yn cael ei hatgyfnerthu a
mynd mewn canŵ dwbl ar y dŵr.

Bydd gwaith adfywio’r Gamlas yn
diogelu’r gefnen rhag erydu am
flynyddoedd lawer, yn ogystal â
darparu mwy o fynediad i’r cyhoedd,
gwella’r sesiynau canŵio sydd eisoes
ar gael a galluogi Cymdeithas Gamlas
Abertawe i gynnal teithiau cwch i bobl
leol a thwristiaid.

Astudiaeth achos

Innovate Trust

MAE INNOVATE TRUST YN ELUSEN SY’N DARPARU CYMORTH AC ARWEINIAD I
UNIGOLION AG ANABLEDDAU DYSGU, ANABLEDDAU CORFFOROL A MATERION
IECHYD MEDDWL.
Mae Innovate yn cynnal cynlluniau
tai â chymorth yn ogystal â nifer o
brosiectau sgiliau a llesiant ar gyfer
yr unigolion sy’n cael eu cefnogi,
a’u galluogi i fyw bywydau cyflawn,
annibynnol yn eu cymunedau.
Mae’r prosiect Boosting Nature yn
ceisio cefnogi oedolion ag anableddau
dysgu i wella eu llesiant corfforol a
meddyliol, yn ogystal â’u gwybodaeth
a’u dealltwriaeth o’r byd naturiol, drwy
gymryd rhan mewn tasgau cadwraeth
amgylcheddol a gweithgareddau
addysgol ar y thema bioamrywiaeth.
Ym mis Ionawr 2020, fe sefydlodd
Boosting Nature ddau grŵp cadwraeth
wythnosol yng Nghaerdydd ar gyfer
buddiolwyr. Mae’r sesiynau hyn yn
galluogi i fuddiolwyr weithio ochr yn
ochr â Cheidwaid Cymunedol a chymryd
rhan mewn tasgau amgylcheddol a
gwella bioamrywiaeth.

PROFIAD RICHIE:
Ymunodd Richie â Boosting Nature
ym mis Ionawr 2020. Mae’n ŵr ifanc
dymunol a chyfeillgar ond roedd yn
cael anhawster mewn sefyllfaoedd
cymdeithasol oherwydd rhai materion
yn ymwneud â hyder. Roedd llawer o’r
diffyg hunanhyder hwn yn ymwneud
â’i bwysau, ac mae hyn yn rhywbeth
sydd wedi ei gwneud yn anodd iddo
ymgysylltu mewn gweithgareddau
mwy corfforol yn y gorffennol. Prif
gymhelliant Richie i ymuno â’r
prosiect oedd gwella ei les corfforol a’i
gynorthwyo ar ei daith i golli pwysau.
Pan ymunodd gyntaf, roedd Richie yn
cael anhawster cadw i fyny gyda’r grŵp
a gweithio mewn rhai lleoliadau am
nad oedd yn hyderus neu’n gyfforddus
yn gorfforol yn symud ar arwyneb
anwastad. Er iddo weithio’n galed,
byddai angen seibiannau rheolaidd

Richie a chyfranogwr arall yn
cymryd hoe haeddianol
arno hefyd drwy’r sesiwn er mwyn cael
ei anadl a dod at ei hun.
Darparodd Boosting Nature
amgylchedd diogel a chefnogol i
Richie herio ei hun ac yn raddol mae
ei allu corfforol wedi gwella. Mae
cefnogaeth aelodau ei dîm ac anogaeth
reolaidd gan swyddog y prosiect wedi
cynorthwyo hyn hefyd. Mae Richie
wedi colli swm sylweddol o bwysau
erbyn hyn ac mae’n dweud bod ei
sesiynau Boosting Nature wedi bod yn
rhan hollbwysig o’i daith i golli pwysau.
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Mae hyder corfforol Richie wedi gwella
ac mae’n gallu cwblhau’r holl dasgau
yn awr, ym mhob lleoliad gwaith. Nid
yw byth yn methu sesiwn ac mae’n
siarad yn falch ei fod wedi colli pwysau
a gwella ei alluoedd. Dangosodd yn
ddiweddar pa mor bell mae wedi dod
drwy weithio heb gymorth ar lethr
serth yn Forest Farm, rhywbeth y byddai
wedi osgoi ei wneud pan ymunodd.
Mae hefyd wedi llwyddo i dorri coed
a chlirio llwybr ar ei ben ei hun heb
orfod cymryd seibiannau. Mae hyn
wedi golygu ei fod wedi ymfalchïo mwy
yn ei gyflawniadau ar ddiwedd y dydd,
sydd wedi rhoi hwb pellach i’w hyder.
Yn wir, pan holodd rhywun a oedd yn
mynd heibio’n ddiweddar beth oedd
y grŵp yn ei wneud yng Ngwarchodfa
Natur Howardian, penderfynodd Richie
y byddai’n eu hateb. Gan siarad yn
hyderus ar ran y grŵp esboniodd pam
eu bod yn torri rhai coed ac yn clirio
mieri a beth yr oeddent yn gobeithio ei
gyflawni yn yr ardal.
Mae Innovate Trust yn aml yn canfod
bod prosiectau’n creu ystod o fuddion
eilaidd ac annisgwyl i fuddiolwyr.
Aeth Richie ati i wella ei ffitrwydd
corfforol ond drwy ymuno â
Chwith: Richie a chyfranogwyr eraill
yn cymryd rhan mewn gweithgareddau
awyr agored

Boosting Nature mae wedi datblygu
cyfeillgarwch hyfryd gydag un o’n
gwirfoddolwyr cymorth. Daw’r
gwirfoddolwr o Iran ac ymunodd â’r
prosiect yn rhannol i wella ei sgiliau
siarad Saesneg. Datblygodd Richie a hi
gyfeillgarwch, drwy fynegi diddordeb
yn ei diwylliant a’i threftadaeth. Heb
yn wybod i’r staff, aeth ati i ddysgu
gair/ymadrodd newydd y dydd iddi
yn ystod pob sesiwn. Mae hyn wedi
creu perthynas lle mae’r ddau ar eu
hennill; mae Richie yn cael cefnogaeth
i gyflawni’r tasgau ac mae ef yn ei
chynorthwyo i wella ei sgiliau siarad
Saesneg. Ni fyddai’r ddau fyth wedi
cael cyfle i gwrdd oni bai am y prosiect
ac mae’r prosiect yn dweud ei bod
‘yn bleser gweld sgil-effaith mor
gadarnhaol cyfranogiad Richie yn
Boosting Nature.’

‘

Mae wedi golygu fy mod
yn gallu mynd allan i’r awyr
agored a dysgu am natur.
Rwyf wedi cyfarfod ffrindiau
newydd. Rwyf wedi dysgu sut i
ddefnyddio offer yn gywir.
Rwyf wedi dysgu i weithio
mewn tîm ac i rannu profiadau.
Rwy’n falch.
Richie Blackmore

’

EFFAITH COVID
AC ADDASU IDDO
Bron i dair mis ar ôl i’r prosiect
ddechrau, ar y 17 Mawrth 2020,
fe wnaeth Innovate Trust y
penderfyniad anodd i ohirio pob un o’u
gweithgareddau oherwydd yr achosion
o COVID-19. Roedd yn gyfnod heriol
i’r prosiect – bu’n rhaid i’r prosiect
feddwl sut y gallent barhau i gynnal
gweithgareddau ystyrlon ac addysgol o
bellter, y gallai buddiolwyr gymryd rhan
o ddiogelwch eu cartrefi.
Menter gyntaf y prosiect i’w threialu
oedd cystadleuaeth ffotograffiaeth
natur, lle anogwyd y cyfranogwyr i
fynd allan i’r awyr agored a chymryd
ffotograffau o’u fflora a ffawna lleol.
Roedd hyn yn cyd-fynd â chyfres o
daflenni ‘A wyddech chi?’ a oedd yn
cynnwys ffeithiau bioamrywiaeth am
y planhigion a’r anifeiliaid brodorol a
oedd wedi’u cynnwys yn y ffotograffau.
Anfonwyd y rhain at bawb a oedd wedi
cymryd rhan.
Y fenter nesaf oedd annog cyfranogwyr
i gymryd rhan mewn cystadlaethau
tyfu blodau haul a ffa yn eu gerddi.
Nod hyn oedd addysgu cyfranogwyr
am dyfu planhigion ond hefyd i wneud

eu gerddi’n fwy deniadol i bryfed
peillio. Darparwyd cyfarwyddiadau,
deunyddiau a thaflenni ffeithiau
addysgol er mwyn i’r cyfranogwyr
ddeall buddion eu gwaith plannu.
Roedd y gweithgarwch hwn yn
llwyddiannus iawn, a lwyddodd i ddenu
39 o fuddiolwyr newydd i’r prosiect.
Manteisiodd staff y prosiect ar yr
awydd hwn am weithgareddau gardd a
chrëwyd cyfres o daflenni addysgiadol
yn dangos sut i greu tŷ trychfilod, biniau
compost, bwydwyr adar o boteli plastig
wedi’u hailgylchu a phyllau gardd
bychan.
Y cam nesaf i’r prosiect oedd
ymgysylltu’n fwy uniongyrchol â
buddiolwyr a dechrau cynnal sesiynau
byw gan ddefnyddio Zoom. Cynhaliwyd
ddwy sesiwn ym mis Mehefin - gan
ddechrau gyda chwis ar y thema
bywyd gwyllt brodorol. Roedd yn gyfle
i gyfranogwyr brofi eu gwybodaeth
a dysgu mwy am eu bywyd gwyllt
brodorol mewn ffordd hwyliog a
diddorol. Gweithdy addysgiadol
am bryfed oedd y sesiwn ganlynol,
i ddathlu Wythnos Genedlaethol
Pryfed. Anogwyd y cyfranogwyr i gyfri
trychfilod yn eu gerddi cyn cymryd rhan.

Yn ystod y sesiwn, fe wnaethant ddysgu
sut i adnabod gwahanol bryfed ac am
eu rôl bwysig ym myd natur.
Mae’r nifer o fuddiolwyr newydd
sydd wedi ymgysylltu â Boosting
Nature ers dechrau’r cyfyngiadau
symud wedi bod yn wych – gyda 67
buddiolwr newydd wedi cymryd rhan
yn chwarter dau. Datblygiad gwych ac
annisgwyl oedd y ffaith bod y ffordd
newydd hon o weithio wedi golygu bod
Boosting Nature wedi gallu cysylltu ac
ymgysylltu â’r rhai nad ydynt wedi gallu
cyfranogi o’r blaen. Mae rhai unigolion
ag anableddau mwy difrifol, a fyddai
wedi cael anhawster i gymryd rhan
mewn sesiynau mwy egnïol yn yr awyr
agored wedi mwynhau cymryd rhan yng
ngweithgareddau Boosting Nature o’u
cartrefi.
Er bod y cyfyngiadau symud wedi bod
yn gyfnod heriol i’r prosiect, mae wedi
galluogi’r staff i feddwl yn greadigol ac
ymgysylltu â’n buddiolwyr mewn ffyrdd
newydd.
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‘

Rydym wedi llwyddo i gysylltu
ag unigolion newydd ac addysgu
sgiliau iddynt y maent wedi gallu
eu harfer yn eu gerddi eu hunain.
Mae ein gweithgareddau digidol
wedi galluogi i ni barhau â’r
rhaglen addysg bioamrywiaeth
bwysig mewn ffordd hwyliog,
newydd. Byddwn yn dychwelyd
i gynnal gweithgareddau awyr
agored pan fydd yn ddiogel
gwneud hynny ond byddwn yn
parhau â’r ffyrdd newydd hyn
o weithio sydd wedi profi i fod
yn effeithiol iawn yn ystod y
cyfyngiadau symud.

’

Mared Hughes, Sywddog Prosiect

‘

Rwyf wedi ymuno â llawer o
weithgareddau Innovate Trust yn
ystod y cyfyngiadau symud ond fy
rhai Boosting Nature oedd fy hoff
rai sydd wedi sôn am wahanol
anifeiliaid a phethau rwyf wedi’u
methu am nad wyf wedi gallu bod
allan yn yr awyr agored llawer.
Roedd yn braf gallu sôn wrth y
grŵp am y llwynog a welais yn
fy ngardd ac roeddwn yn hoff
iawn o’r un am lyffantod. Roedd
hynny’n ddiddorol iawn a dysgais
lawer o bethau nad oeddwn yn
eu gwybod. Roedd hefyd yn braf
gallu gweld ffrindiau ar ZOOM
hefyd nad oeddwn wedi eu gweld
mewn cyfnod hir.

’

Cyfranogwr Boosting Nature

Dyfarniadau Grant
rownd pump 2020-21
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Y Grant a
ddyfarnwyd

Mudiad

Thema

Lleoliad

Disgrifiad o’r prosiect

Grŵp 1af Sgowtiaid
Kinnerton

Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Sir y Fflint

Ailwampio Pencadlys Sgowtiaid o’r 1980au yn
Kinnerton Uchaf, ei wneud yn amgylcheddol
gadarn, ei adnewyddu, sicrhau ei fod yn ddiogel
ac yn dal dŵr, lleihau ei ôl-troed carbon,
darparu cyfleusterau priodol ar gyfer pobl
anabl a’i wneud yn adeilad hygyrch i bawb yn y
Gymuned am flynyddoedd lawer i ddod.

£19,400.00

ACE - Action In
Caerau And Ely

Lleihau
Gwastraff

Caerdydd

Mae ACE yn cynllunio gwasanaeth benthyca
eitemau cartref yn y gymuned yng ngorllewin
Caerdydd. Bydd ein ‘llyfrgell o bethau’ yn
cynorthwyo trigolion lleol i ymestyn cyllidebau
cartrefi, dysgu sgiliau newydd a lleihau
gwastraff. Bydd hyn yn cyd-fynd â’r mentrau
sy’n ffynnu yng nghanolfan gymunedol Dusty
Forge ac sy’n cysylltu â rhwydwaith Benthyg
Cymru.

£47,195.20

Amgueddfa Cymru

Bioamrywiaeth
a Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Caerdydd

Byddwn yn creu gardd gynaliadwy wedi’i
harwain gan y gymuned yn Amgueddfa
Genedlaethol Cymru, a fydd yn cynnwys
caergewyll yn llawn planhigion er mwyn
cefnogi bioamrywiaeth a rhywogaethau pryfed
peillio. Bydd gwirfoddolwyr yn datblygu
sgiliau ac yn dysgu am yr amgylchedd, garddio
a chynaliadwyedd. Bydd yr ardd a fydd ar agor
i’r cyhoedd yn cysylltu â’n casgliadau yn yr
amgueddfa ac yn atgyfnerthu ein perthynas â
phartneriaid cymunedol.

£48,905.00

Mudiad

Thema

Lleoliad

Disgrifiad o’r prosiect

AVTC Ltd

Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Castell-nedd
Port Talbot

- atgyweirio 300 metr o lwybrau sydd wedi’u
herydu gan y tywydd yn ein safle cyfleuster
cymunedol mynediad agored

Y Grant a
ddyfarnwyd
£8,842.80

- atal erydiad pellach drwy dyllu ffosydd draenio
gyda chloddiwr bach wedi’i logi a gyrrwr
- cynyddu’r nifer o finiau sbwriel ar y safle
drwy brynu a gosod 3 bin ailgylchu plastig
ychwanegol
Awel Aman Tawe

Lleihau
Gwastraff
a Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Castell-nedd
Port Talbot

Rydym yn gobeithio adnewyddu hen safle
£49,999.00
ysgol gynradd Cwmgors yn hwb cymunedol
carbon isel sydd ar gael i’r gymuned, ar gyfer
artistiaid, entrepreneuriaid ac addysgwyr.
Bydd yn cynnwys stiwdio gydweithio gyda’r
offer angenrheidiol, swyddfa a gofod ystafell
ddosbarth. Y targed yw bod yn ddi-garbon
erbyn 2030, bydd yn cefnogi pobl leol i
ddatblygu a rhannu syniadau ymhell i’r dyfodol.

Bwyd Bendigedig Port

Bioamrywiaeth
a Lleihau
Gwastraff
a Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Gwynedd

Mae prosiect gardd addysgiadol Ysgol Eifion
Wyn yn bwriadu addysgu arfer da ym maes
garddio bwyd trefol cynaliadwy a darparu
model ysbrydoledig i ysgolion a mudiadau
eraill. Bydd sgiliau atgynhyrchiol, economi
gylchol a sgiliau bywyd yn cael eu datblygu
drwy greu’r ardd hon gyda’i gilydd, yn ogystal â
pharch a gwerthfawrogiad o bob system fyw.

£49,999.00

45

46
Y Grant a
ddyfarnwyd

Mudiad

Thema

Lleoliad

Disgrifiad o’r prosiect

Canolfan Glowyr
Caerffili ar gyfer y
Gymuned

Bioamrywiaeth
a Lleihau
Gwastraff
a Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Caerffili

Creu ‘Gardd Newid Hinsawdd ar gyfer y
Dyfodol’ i ddangos sut y gall cymuned elwa o
gamau gweithredu ymarferol, uniongyrchol
mewn llawer o ffyrdd, gweithredu lleol ar gyfer
effaith fyd-eang: Gwnewch y pethau bychain
mewn bywyd'

£49,897.60

City To Sea

Bioamrywiaeth

Caerdydd

Bydd Ail-lenwi Cymru yn annog pobl yn
rhanbarth Caerdydd i fyw gyda llai o blastig
a chefnogi cwmnïau sy’n dechrau rhoi’r gorau
i ddeunydd pacio untro i systemau y gellir eu
hail-lenwi a’u hail-ddefnyddio. Bydd yr ap
Ail-lenwi am ddim yn cysylltu defnyddwyr â
lleoedd i Ail-lenwi bwyd, diod a bwydydd.

£49,999.00

Gweithredu
Hinsawdd Caerffili

Bioamrywiaeth
a Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Abertawe

Coedwig Fechan Caerffili fydd un o’n
Coedwigoedd Bychain cyntaf yng Nghymru.
Menter sy’n cael ei harwain gan y gymuned sy’n
rhoi hwb i fioamrywiaeth drwy blannu coed
ac ymgysylltiad Gwyddoniaeth Dinasyddion.
Gan gefnogi llesiant cymunedol, bydd Coedwig
Fechan Caerffili yn lle i’r gymuned ac ysgolion
lleol ymgysylltu â natur, rhannu a dysgu.

£13,212.00

Clwb Pysgota Cei
Conna a’r Cylch

Bioamrywiaeth
a Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Sir y Fflint

Darparu Lleoliad Pysgota cynhwysol o’r Radd
Flaenaf sy’n addas i blant ifanc i bobl hŷn, gan
gynnwys grwpiau iechyd meddwl ac anabl, a
fydd yn elwa ar y gamp a’r amgylchedd, sy’n cael
ei gynnal a’i gadw’n dda ac sy’n hygyrch i bawb.

£32,671.00

Y Grant a
ddyfarnwyd

Mudiad

Thema

Lleoliad

Disgrifiad o’r prosiect

Cyngor Dosbarth
Sgowtiaid CRAI

Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Casnewydd

£49,999.00
Maent yn awyddus i wella gallu Parc
Gweithgarwch y Sgowtiaid i gynnal Cyrsiau
Sgiliau Ymarferol, yn seiliedig ar yr amgylchedd
naturiol, i’r Sgowtiaid a Grwpiau Ieuenctid sy’n
ymweld.

Drive Limited

Bioamrywiaeth
a Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Rhondda Cynon
Taf

£26,727.82
Gwneud gwelliannau i safle prosiect Eco
Awtistiaeth Arbenigol, darparu profiadau awyr
agored i bobl awtistig. Bydd y cyllid yn darparu
gofod cynnes, effeithlon yn economaidd ar
gyfer cwrdd a chynnal gweithgareddau lle
gallwn ddatblygu cysylltiadau â theuluoedd a’r
gymuned ehangach, a chynnig profiadau tyfu a
phlannu, bywyd gwyllt a natur.

Enbarr Foundation
CIC

Bioamrywiaeth
a Lleihau
Gwastraff

Flintshire

Nod Enbarr yw ail-sefydlu gerddi hanesyddol
a safle’r Gwaith Dur a’r safle amgylchynol sydd
wedi tyfu’n wyllt i fod yn ddolydd/gwlypdir
gwyllt a choetir cynaliadwy. Bydd y safle ar
gael i’r gymuned gyfan ei fwynhau, i addysgu
pobl am fioamrywiaeth a sgiliau cynaliadwy ac
ymgorffori bioamrywiaeth ar gyfer ystod eang
o blanhigion, bywyd gwyllt a safle ehangach.

£44,499.00

FareShare Cymru

Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Sir Gaerfyrddin

Mae FareShare Cymru yn gweithio i drechu
newyn drwy fynd i’r afael â gwastraff bwyd.
Rydym yn derbyn bwyd dros ben gan y
diwydiant bwyd a’i ailddosbarthu i fudiadau
sy’n helpu i fwydo pobl mewn angen. Mae’r
prosiect hwn yn canolbwyntio ar ein galluogi i
ymestyn ein gwasanaeth i Orllewin Cymru, gan
gefnogi 10 mudiad lleol.

£49,999.00
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Mudiad

Thema

Lleoliad

Disgrifiad o’r prosiect

Gwyrddio Penarth
Greening

Lleihau
Gwastraff

Caerdydd

Drwy ailddefnyddio eitemau cartref diangen/
sydd wedi torri a fyddai’n mynd i safleoedd
tirlenwi fel arall, bydd ein prosiect Benthyg ym
Mhenarth yn

Y Grant a
ddyfarnwyd
£49,999.00

- cynyddu eitemau cartref defnyddiol,
fforddiadwy sydd ar gael i bawb a rhannu sgiliau
- lleihau’r defnydd o adnoddau
- lleihau gwastraff
- annog datblygiad economi gylchog
-creu budd i fywydau trigolion lleol
- hybu gwytnwch cymunedol
Hen Lyfrgell Harlech

Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Gwynedd

Bydd y prosiect hwn yn gwella effeithlonrwydd
ynni'r adeilad drwy fynd i’r afael â’r angen brys
am system wresogi newydd gyda system gwres
canolog ynni effeithlon y gellir ei rheoli, sy’n
gwasanaethu’r adeilad tri llawr cyfan, gosod
deunydd inswleiddio yn yr atig, trin tamprwydd
a gwella’r amgylchedd allanol.

£20,000.00

HF Trust Ltd

Lleihau
Gwastraff

Sir y Fflint

Mae Ail Gyfle yn brosiect uwchgylchu yn
Sir y Fflint a fydd yn dargyfeirio eitemau
diangen o safleoedd tirlenwi. Byddwn yn
darparu cyfleoedd hyfforddiant i 75 oedolyn
ag anableddau dysgu/awtistiaeth ac 20 o
wirfoddolwyr, i drawsnewid beiciau, dodrefn
a nwyddau trydanol i’w gwerthu am brisiau
fforddiadwy i’r gymuned leol.

£19,986.04

Mudiad

Thema

Y Grant a
ddyfarnwyd

Lleoliad

Disgrifiad o’r prosiect

Live Music Now Wales Bioamrywiaeth
a Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Casnewydd

Prosiect celfyddydol ac amgylcheddol cyfunol.
Bydd Can Do a Live Music Now Wales yn
rhoi cyfle i 40 o bobl ifanc ag AAAA yn ardal
Casnewydd/Gwent greu offerynnau cerddorol
o ddeunyddiau wedi’u haddasu at ddibenion
gwahanol, cyfansoddi cân am yr amgylchedd a
dysgu am ailgylchu/compostio ar fferm leol.

£5,084.08

Ymddiriedolaeth
Bywyd Gwyllt
Gogledd Cymru

Gwynedd

Bydd y prosiect yn:

£49,762.92

Bioamrywiaeth

1. recriwtio, hyfforddi a rhoi cefnogaeth
ymarferol i wirfoddolwyr gynnal a chadw
a gwella’r brithwaith o gynefinoedd yng
Ngwarchodfa Natur Gwaith Powdwr,
Penrhyndeudraeth, gan gynnwys coetir,
glaswelltir a rhostir; ac
2. ymgorffori bioamrywiaeth yn y gymuned leol
drwy sesiynau addysgol i grwpiau amrywiol
o ddefnyddwyr, a dehongliad newydd, wedi’i
gynhyrchu ar y cyd.

Oasis Caerdydd

Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Caerdydd

Bydd y prosiect yn gosod systemau gwresogi
yn yr ardaloedd hynny o’r adeilad heb
unrhyw wresogyddion ac sy’n defnyddio
gwresogyddion cludadwy aneconomaidd.
Uwchraddio’r system ddŵr yn yr adeilad cyfan,
oherwydd mae’r pibellau gwreiddiol yn cyrydu
ac mai llai o bwysedd. Gosod ystafell wlyb i
gefnogi cleientiaid.

£49,166.86
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Y Grant a
ddyfarnwyd

Mudiad

Thema

Lleoliad

Disgrifiad o’r prosiect

Overton Community
Growers

Bioamrywiaeth

Wrecsam

Rydym yn ceisio rhoi hwb i fioamrywiaeth
drwy greu pwll bywyd gwyllt, plannu blodau
gwyllt, prynu casglwr glaswellt, creu to
gwyrdd, gosod bocsys i dylluanod gwyn a
rheoli rhywogaethau goresgynnol. Byddwn yn
cynnwys ystod eang o bobl, ac yn ymgysylltu
ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn y prosiect.

£21,941.43

Plant Dewi

Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Sir Benfro

Bydd tadau o ardal Doc Penfro yn gwneud
gwelliannau amgylcheddol lleol mewn
partneriaeth â’r gymuned ac yn sefydlu rhandir
cymunedol i gynhyrchu bwyd i fanciau bwyd a
chyfranogwyr y prosiect.

£46,735.00

Refurbs Sir y Fflint

Lleihau
Gwastraff

Sir y Fflint

Bydd y prosiect yn datblygu ac yn cynnal
£43,643.86
gweithgareddau caffi atgyweirio mewn
cyfleuster newydd ym Mwcle, a fydd yn
cynnwys: sesiynau atgyweirio gyda chyfleoedd
i wirfoddoli; gweithdai ac arddangosiadau gan
gynnwys sesiynau uwchgylchu ac ymgyrchoedd
codi ymwybyddiaeth ar agweddau ar leihau
gwastraff ac ymddygiad ecogyfeillgar.

Cymdeithas Lles
Henaint Ward y
Rhondda

Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Rhondda Cynon
Taf

Atgyweirio ac adnewyddu Neuadd Gymunedol
Trehopcyn: ailddefnyddio adeilad wedi’i
esgeuluso er mwyn darparu gofod i bobl
Pontypridd a’r cylch fod yn greadigol.

£45,102.00

Y Grant a
ddyfarnwyd

Mudiad

Thema

Lleoliad

Disgrifiad o’r prosiect

Smile Plastics

Lleihau
Gwastraff

Aml-Sirol

Mae Smile Plastics yn cydweithio â CWM
Environmental a Surfability i ddargyfeirio
Gwastraff Plastig Morol a Gwastraff Lleol o 3
gorsaf gwastraff penodol a chreu cynnyrch am
oes; wedi’u casglu gan y gymuned leol, wedi’u
dylunio gyda’r gymuned leol, wedi’u cynhyrchu
gan Smile Plastics ar gyfer y gymuned leol.

Eglwys a Neuadd
Gymunedol y Santes
Fair

Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Wrecsam

Bydd y prosiect hwn yn helpu i ddiogelu hyfywedd
£25,000.00
y neuadd gymunedol boblogaidd hon yn y dyfodol
a chreu buddion cymdeithasol ac amgylcheddol
hirdymor. Yr amcan yw darparu to newydd wedi’i
inswleiddio er mwyn gwella cyflwr yr adeilad a
choffáu ei hadferiad o’r problemau a achoswyd gan
y pandemig Coronafeirws.

Partneriaeth
Ieuenctid a Chwarae
Wrecsam

Bioamrywiaeth
a Gwella’r
Amgylchedd
Ehangach

Wrecsam

Adennill llwybr glan yr afon y tu allan i’n
maes chwarae antur, creu gofod diogel i
blant a’r gymuned ehangach ei defnyddio.
Cefnogi sesiynau chwarae a gweithgareddau
amgylcheddol a grwpiau o wirfoddolwyr i gynnal
a chadw’r gofod a gwella bioamrywiaeth. Creu
potensial i iachau drwy ailgysylltu pobl a lle.

£49,883.92

Zero Carbon
Llanidloes

Bioamrywiaeth

Powys

Bydd Prosiect The Making Welsh Hay yn dod â
phobl o bob rhan o’r gymuned i ddathlu ac adfer
y cynefin hollbwysig iawn, a gefnogodd gymaint
o fywyd, diwylliant ac amrywiaeth yn ein bryniau
a’n caeau, i’w le haeddiannol yn ein tirwedd a’n
hymwybod.

£19,452.25

£49,999.00
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Uchafbwyntiau
cyflawniadau
prosiectau
a gwblhawyd
yn 2020/21

Dangosyddion Perfformiad Allweddol
Teitl y targed

Cyfanswm

Nifer y dilynwyr a gafwyd ar y cyfryngau cymdeithasol

9325

Allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) a arbedwyd (tunelli)

32,627

Incwm a gynhyrchwyd (£)

£32,474.00

Nifer y swyddi a grëwyd

10

Nifer y swyddi a ddiogelwyd

21

Nifer y cymunedau sydd wedi elwa ar gyllid LDTCS

135

Nifer y bobl sy’n ymgysylltu ac sydd wedi’u hysbysu (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau cymunedol)

930964

Arbedion costau amcangyfrifedig (£)

£57,844.00

Nifer y sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd

344

Nifer y cyfleoedd hyfforddiant neu brofiad gwaith a gynigiwyd

1292

Nifer yr ymwelwyr a ddenwyd

61476
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Dangosyddion Perfformiad Allweddol Bioamrywiaeth
Teitl y targed

Cyfanswm

Nifer y mentrau i ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn ymgorffori bioamrywiaeth

41

Nifer y digwyddiadau ymgysylltu

65

Nifer y gwrychoedd a blannwyd neu a reolwyd

2

Nifer y mentrau i wella amodau i helpu rhywogaethau brodorol, pryfed peillio a darparu cyfleoedd
plannu newydd

29

Nifer y rhywogaethau estron goresgynnol a reolwyd

7

Nifer y tirweddau neu ddalgylchoedd a reolwyd

4

Nifer y coed Brodorol a blannwyd

120

Nifer y digwyddiadau plannu planhigion sy’n denu pryfed peillio a grëwyd fel rhan o raglen rheoli
cynefinoedd ehangach

4

Nifer y cofnodion/data monitro a rannwyd

3484

Nifer y mentrau i adfer, cynnal a chadw a gwella cynefinoedd naturiol

35

Nifer y mentrau i dargedu rhywogaethau A7

17

Nifer y mentrau i greu, rheoli neu wella cynefinoedd arbenigol A7

40

Nifer y coetiroedd a reolwyd

8

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Lleihau Gwastraff
Teitl y targed

Cyfanswm

Nifer y mentrau i annog dulliau atal, ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu gwastraff

830

Nifer y mentrau i ymgysylltu a chefnogi dealltwriaeth er mwyn galluogi i wastraff gael ei ystyried
fel adnodd

642

Incwm a gynhyrchwyd (£)

£32066

Nifer y bobl a gynorthwywyd (gan gynnwys cyfrannu i leddfu tlodi bwyd neu ddeunyddiau os oedd yn
briodol i’w mesur)

3895

Nifer y mentrau i leihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio

0

Tunelledd a ddargyfeiriwyd o safleoedd tirlenwi (tunelli)

460

Tunelledd a ailgylchwyd (tunelli)

0

Tunelledd a leihawyd (tunelli)

138

Tunelledd a ailddefnyddiwyd (tunelli)

163

55
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Dangosyddion Perfformiad amgylcheddol ehangach
Teitl y targed

Cyfanswm

Ardal neu gilometrau o lwybrau/glannau/arfordir a lanhawyd

10

Nifer y bagiau o wastraff a gasglwyd

180

Nifer y mentrau i’r gymuned ddechrau ailddefnyddio ardaloedd wedi’u hesgeuluso ac sydd wedi dirywio

11

Nifer yr ardaloedd tyfu cymunedol a grëwyd

6

Nifer y mentrau i greu a gwella mannau dŵr a gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd

19

Nifer y llwybrau beicio neu gerdded a grëwyd

3

Nifer y cyfleusterau a ddiweddarwyd gyda dewisiadau natur gyfeillgar

4

Nifer y gwobrau Baner Werdd a dderbyniwyd

1

Nifer y toeon Gwyrdd neu waliau gwyrdd a grëwyd

1

Nifer y gofod Gwyrdd a grëwyd neu wedi’i wella

20

Nifer y grwpiau neu bobl sy’n defnyddio cyfleusterau newydd

2430

Nifer y nodweddion treftadaeth sydd wedi’u diogelu neu eu gwella

5

Nifer y rhywogaethau estron goresgynnol a reolwyd

9

Nifer y mentrau i gynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft neuaddau cymunedol.

9

Nifer y coed brodorol a blannwyd

120

Nifer yr ardaloedd chwarae / cwrdd / ystafelloedd dosbarth a grëwyd

4

Nifer yr ardaloedd sy’n denu pryfed peillio a grëwyd

9

Nifer y pyllau a chyrsiau dŵr wedi’u rheoli a’u gwella

12

Nifer y mesurau adnodd-effeithlon a gyflwynwyd

6

Cyflawniadau prosiectau gweithredol yn 2020-21,
nad ydynt wedi’u cwblhau hyd yma
Teitl y targed

Cyfanswm

Nifer y dilynwyr a gafwyd ar y cyfryngau cymdeithasol

82,549

Allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) a arbedwyd (tunelli)

34,790

Incwm a gynhyrchwyd (£)

79,176

Nifer y swyddi a grëwyd

43

Nifer y swyddi a ddiogelwyd

140

Nifer y cymunedau sydd wedi elwa ar gyllid LDTCS

478

Nifer y bobl sy’n ymgysylltu ac sydd wedi’u hysbysu (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau cymunedol)

1,026,546

Arbedion costau amcangyfrifedig (£)

1,516,441

Nifer y sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd

1,045

Nifer y cyfleoedd hyfforddiant neu brofiad gwaith a gynigiwyd

4,754

Nifer yr ymwelwyr a ddenwyd

511,165

Nifer y mentrau i ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn ymgorffori bioamrywiaeth

1,470

Nifer y digwyddiadau ymgysylltu

437

Nifer y gwrychoedd a blannwyd neu a reolwyd

58

Nifer y mentrau i wella amodau i helpu rhywogaethau brodorol, pryfed peillio a darparu
cyfleoedd plannu newydd

181

57

58
Teitl y targed

Cyfanswm

Nifer y rhywogaethau estron goresgynnol a reolwyd

42

Nifer y tirweddau neu ddalgylchoedd a reolwyd

41

Nifer y coed Brodorol a blannwyd

8,643

Nifer y digwyddiadau plannu planhigion sy’n denu pryfed peillio a grëwyd fel rhan o raglen rheoli
cynefinoedd ehangach

103

Nifer y cofnodion/data monitro a rannwyd

4,217

Nifer y mentrau i adfer, cynnal a chadw a gwella cynefinoedd naturiol

158

Nifer y mentrau i dargedu rhywogaethau A7

211

Nifer y mentrau i greu, rheoli neu wella cynefinoedd arbenigol A7

136

Nifer y coetiroedd a reolwyd

297

Nifer y mentrau i annog dulliau atal, ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu gwastraff

926

Nifer y mentrau i ymgysylltu a chefnogi dealltwriaeth er mwyn galluogi i wastraff gael ei ystyried fel adnodd

732

Incwm a gynhyrchwyd (£)

135,308

Nifer y bobl a gynorthwywyd (gan gynnwys cyfrannu i leddfu tlodi bwyd neu ddeunyddiau os oedd yn
briodol i’w mesur)

19,557

Nifer y mentrau i leihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio

66

Tunelledd a ddargyfeiriwyd o safleoedd tirlenwi (tunelli)

25,536

Tunelledd a ailgylchwyd (tunelli)

4,364

Tunelledd a leihawyd (tunelli)

25,139

Tunelledd a ailddefnyddiwyd (tunelli)

310

Ardal neu gilometrau o lwybrau/glannau/arfordir a lanhawyd

565

Nifer y bagiau o wastraff a gasglwyd

2,532

Teitl y targed

Cyfanswm

Nifer y mentrau i’r gymuned ddechrau ailddefnyddio ardaloedd wedi’u hesgeuluso ac sydd wedi dirywio

1,860

Nifer yr ardaloedd tyfu cymunedol a grëwyd

39

Nifer y mentrau i greu a gwella mannau dŵr a gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd

29

Nifer y llwybrau beicio neu gerdded a grëwyd

79

Ardal neu gilomedr o lwybrau/glannau/arfordir a lanhawyd

15

Nifer y cyfleusterau a ddiweddarwyd gyda dewisiadau natur gyfeillgar

20

Nifer y gwobrau Baner Werdd a dderbyniwyd

3

Nifer y toeon Gwyrdd neu waliau gwyrdd a grëwyd

4

Nifer y gofod Gwyrdd a grëwyd neu wedi’i wella

86

Nifer y grwpiau neu bobl sy’n defnyddio cyfleusterau newydd

413,732

Nifer y nodweddion treftadaeth sydd wedi’u diogelu neu eu gwella

23

Nifer y rhywogaethau estron goresgynnol a reolwyd

23

Nifer y mentrau i gynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft neuaddau cymunedol.

38

Nifer y coed brodorol a blannwyd

1,724

Nifer yr ardaloedd chwarae / cwrdd / ystafelloedd dosbarth a grëwyd

22

Nifer yr ardaloedd sy’n denu pryfed peillio a grëwyd

49

Nifer y pyllau a chyrsiau dŵr wedi’u rheoli a’u gwella

75

Nifer y mentrau i gynhyrchu ynni adnewyddadwy

11

Nifer y mesuryddion ynni adnewyddadwy a osodwyd

8

Nifer y mesurau adnodd-effeithlon a gyflwynwyd

24

59
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