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Rhagair y Gweinidog
Lesley Griffiths AS/MS

Wrth i Gynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi ddod i ddiwedd ei 
bedwaredd flwyddyn, rwy’n falch iawn 
o weld sut mae’r Cynllun yn parhau i 
gefnogi cymunedau sydd wedi’u lleoli’n 
llwyddiannus ger safleoedd tirlenwi 
ledled Cymru.

Eleni, rydym wedi dechrau symud 
ymlaen o’r cyfnodau clo anodd wrth 
i gyfyngiadau Covid-19 ddechrau 
llacio. Mae unigrwydd y cyfnod clo 
yn pwysleisio hyd yn oed ymhellach 
pwysigrwydd y prosiectau hyn, wrth 
i nifer ohonynt ddod â chymunedau 
at ei gilydd i gymdeithasu a datblygu 
cyfeillgarwch newydd.

Braf yw gallu cefnogi amrywiaeth mor 
eang o brosiectau a gweithgareddau yn 
amrywio o ail-greu cynefinoedd bywyd 
gwyllt i greu oergelloedd cymunedol, 
gan ddarparu addysg ar sut i leihau 
gwastraff bwyd i blannu coedwigoedd 
bach. Mae ehangder y prosiectau yn 
wirioneddol drawiadol fel y mae eu 
cyfraniad i’r Rhaglen Lywodraethu.

Un o’r llwyddiannau mwyaf yw Caffi 

Trwsio Cymru a gafodd gyllid yn 
wreiddiol yng nghylch cyntaf Cynllun 
Cymunedau y Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi. Sefydlwyd wyth caffi trwsio 
newydd gan ddarparu hyfforddiant i 
wirfoddolwyr ar sut i drwsio eitemau a 
fyddai fel arall wedi mynd i safleoedd 
tirlenwi ac annog uwchgylchu, yn rhad 
ac am ddim. Mae Caffi Trwsio Cymru 
bellach wedi sefydlu 26 o gaffis ar 
draws Cymru gan ddarparu dros 900 o 
gyfleoedd hyfforddi neu brofiad gwaith. 

Gan adeiladu ar y llwyddiant hwn, bu 
Caffi Trwsio Cymru yn llwyddiannus 
wrth ymgeisio am grant Arwyddocâd 
Cenedlaethol Cynllun Cymunedau y 
Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae ei 
brosiect Re:Make yn datblygu ac yn 
peilota technoleg i hwyluso a monitro 
gwerth atgyweirio ac ailddefnyddio - yn 
economaidd, yn gymdeithasol, ac yn 
amgylcheddol. Mae’r cynllun peilot wedi 
ei leoli yng Nghasnewydd a’i nod yw 
creu enghraifft o safon aur o gyfleuster 
atgyweirio ac ailddefnyddio hygyrch yng 
nghanol y gymuned. Dyma ddangos yn 
glir bod Llywodraeth Cymru yn mynd ati 

i ddarparu cyllid ar gyfer y prosiectau 
hyn yn chwarae rôl hanfodol yn ein 
huchelgais o leihau gwastraff ac ôl troed 
carbon Cymru. 

Llwyddodd cyfanswm o 33 o brosiectau i 
sicrhau cyllid drwy Gynllun Cymunedau 
y Treth Gwarediadau Tirlenwi gwerth 
£1,387miliwn.

Mae’r Adroddiad hwn yn dangos yn 
glir fod y Cynllun yn parhau i roi cyfle 
i gymunedau cymwys ledled Cymru 
ddarparu manteision cynaliadwy eang 
yn llwyddiannus. Mae’r manteision hyn 
yn hanfodol wrth inni ymdrechu i fynd 
i’r afael â’r argyfyngau bioamrywiaeth a 
newid hinsawdd. 

Rwy’n edrych ymlaen at weld y Cynllun 
yn mynd o nerth i nerth 
ac yn parhau i gyflawni 
mewn cymunedau 
ledled Cymru. 

LESLEY GRIFFITHS AS/MS
Y Gweinidog Materion Gwledig a 
Gogledd Cymru, a’r Trefnydd
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Eleni, gwelwyd rhywfaint o weithredu ysbrydoledig 
dan arweiniad y gymuned ar yr amgylchedd gan 
brosiectau a ariennir gan Gynllun Cymunedau y 
Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS). Ar ôl y tarfu 
a achoswyd gan gyfyngiadau symud cenedlaethol 
a’r pandemig Covid-19, mae’r cadernid a’r 
dyfeisgarwch a ddangoswyd gan grwpiau i 
gyflawni prosiectau sy’n ymateb i’r heriau sy’n 
wynebu cymunedau wedi creu argraff arnaf.  

Mae gwerth gweithredu dan arweiniad 
gwirfoddolwyr yn thema cyson yn yr adroddiad 
hwn, sy’n dangos pwysigrwydd cynnwys holl 
aelodau cymunedau i weithio ochr yn ochr â’n 
hamgylchedd naturiol. Rwyf yn falch o weld 
cymaint o weithgarwch yn cael ei alluogi ledled 
Cymru a’r manteision gwych parhaus a gyflawnir 
gan y cynllun.   
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Rhagair y Cadeirydd 

       LINDSAY  
CORDERY-BRUCE 

Cadeirydd y Cynllun Cymunedau  
Trethi Tirlenwi (LDTCS)

Gwirfoddolwyr yn helpu i gyflwyno un o’r 17 digwyddiad ‘gwyrdd glan yr 
afon’ a gynhelir gan Ganolfan Datblygu Cymunedol De Glan yr Afon
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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 33 prosiect drwy ddwy rownd o grantiau. 
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 tynnu sylw at astudiaethau 

achos sy’n dangos sut mae’r cynllun yn cyflawni 
yn erbyn blaenoriaethau a pholisïau allweddol 
Llywodraeth Cymru. Mae Cynllun Cymunedau y 
Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn gweithio mewn 
partneriaeth â chymunedau i helpu i gyflawni 
Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru a 
gyhoeddwyd ar ôl Etholiadau’r Senedd 2021. 

Crynodeb gweithredol 
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Y cynllun mewn niferoedd 
Prif lwyddiannau holl brosiectau LDTCS yn weithredol 2021/22

56 o gynlluniau 
wedi lleihau 

gwastraff bwyd 
drwy 

weithgareddau 
fel compostio

Plannu dros 
15,500 o goed 

brodorol 

300
o gynlluniau  

Dros 3,300 o fentrau 
wedi annog dulliau atal, 
ailddefnyddio, adfer ac 

ailgylchu gwastraff

wedi ymgysylltu 
a chefnogi 
dealltwriaeth er 
mwyn galluogi 
i wastraff gael 
    ei ystyried 
    fel adnodd

Dros 23,300 o bobl wedi 
cael cymorth i liniaru tlodi 

materol neu fwyd

Prosiectau a 
wnaeth ddenu dros 

100,000 
o ymwelwyr 

Dros 2,710 o gyfleoedd 
hyfforddi neu waith wedi’u 
darparu a dros 1,400 o 
ddigwyddiadau 
ymgysylltu wedi’u cynnal

304 o goetiroedd 
wedi’u rheoli 148 

wedi helpu i adfer, 
cynnal a chadw, a gwella 
cynefinoedd naturiol

yn 2021/22 a oedd o fudd 
uniongyrchol i dros 300 o gymunedau, 

gan ymgysylltu â dros 98,000 o 
wirfoddolwyr ac aelodau’r gymuned

Cwblhau 39 o brosiectau 

wedi’u creu 
o swyddi
a chafodd 85 o swyddi 
ychwanegol eu diogelu

63 

wedi helpu i wella amodau ar gyfer 
rhywogaethau brodorol a phryfed peillio    

224 o fentrau
o fentrau
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Mae dadansoddiad llawn o’r holl gyflawniadau a gofnodwyd yn unol â thargedau’r cynllun i’w weld ar ddiwedd y ddogfen hon. 

o fesuryddion ynni 
adnewyddadwy wedi’u gosod 

o wobrau Baner 
  Werdd wedi’u derbyn

11 
Glanhau dros 1,200km
o lwybrau, lleiniau 
ymyl ffordd ac 
arfordiroedd 

15 o ardaloedd61 o fentrau i ddod 
ag ardaloedd sydd 
wedi’u hesgeuluso 

ac sydd wedi dirywio yn 
ôl i ddefnydd cymunedol 

17 o 
lwybrau beicio 
a cherdded 
wedi’u creu  

o nodweddion 
treftadaeth wedi’u 

diogelu neu eu gwella  

o ystafelloedd chwarae, 
ystafelloedd cyfarfod 

ac ystafelloedd 
dosbarth yn yr awyr 
agored wedi’u creu 

83 o byllau a chyrsiau 
dŵr wedi’u rheoli 
a’u gwella   

o fesurau effeithlonrwydd 
ynni wedi’u gosod  

Dros 
400 tunnell

o wastraff yn cael 
ei ailddefnyddio 

26
14 

89
gofod gwyrdd 

wedi’u creu neu 
wedi’u gwella 

27 

tyfu cymunedol wedi’u creu 

25 
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MAE DEDDF TRETH GWAREDIADAU 
TIRLENWI (CYMRU) 2017 YN 
SEFYDLU’R DRETH GWAREDIADAU 
TIRLENWI (LDT) YNG NGHYMRU 
GAN DDISGRIFIO’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 (LDTCS)  yn 
cydnabod y gall gwaredu gwastraff 
i’w dirlenwi gael effaith negyddol ar 
gymunedau a bydd yn darparu cyllid ar 
gyfer prosiectau sy’n gwneud iawn am 
yr effeithiau hyn. Mae’r prosiectau’n 
canolbwyntio ar y radiws pum milltir 
o amgylch safle tirlenwi neu orsaf 
trosglwyddo gwastraff sydd wedi anfon 
dros 2000 tunnell i safleoedd tirlenwi 
yn y flwyddyn flaenorol. Gall safleoedd 
gael eu hychwanegu neu eu tynnu 
oddi ar y rhestr o ardaloedd cymwys yn 
dibynnu ar y dunelledd a adroddwyd i 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn y flwyddyn 
adrodd flaenorol.

Cynllun gan Lywodraeth Cymru yw’r 
LDTCS sy’n cael ei ddosbarthu dan 
gontract rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 
Mawrth 2022 gan Gyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru (CGGC) ar ran 
Llywodraeth Cymru.

Mae’r pedwerydd adroddiad blynyddol 
hwn yn canolbwyntio ar astudiaethau 
achos, 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 chweched rownd grant y LDTCS 
ym mis Mehefin 2021, gyda’r prosiectau 
cyntaf yn dechrau ym mis Hydref 2021, 
a lansiwyd y seithfed rownd ym mis 
Tachwedd 2021, gyda’r prosiectau’n 
dechrau ym mis Mawrth 2022. 

Cefndir y cynllun

Iawn: Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru (Helfa chwilod Ymddiriedolaeth 
Natur Gogledd Cymru yn Eglwys 
Llangywer ger y Bala 



Mae tair egwyddor gyffredinol yn sail 
i’r cynllun, sy’n canolbwyntio ar lesiant 
cymunedol ac yn darparu fframwaith 
i siapio’r ffordd y caiff y cynllun ei 
gyflawni’n weithredol. 

BYDD Y LDTCS YN EDRYCH I:

1 GWELLA ANSAWDD 
LLEOEDD  

   Hybu ymddygiad positif tuag at yr 
amgylchedd

   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 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

Egwyddorion cyffredinol y cynllun

Iawn: Gwirfoddolwr Ymddiriedolaeth  
Porth Tywi yn helpu i ddatblygu Parc  
yr Esgob yn Abergwili 

8
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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 rhwng £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 Cydnerth 
er budd amrywiaeth o gynefinoedd a 
rhywogaethau: 

a)  Gwella amodau i helpu 
rhywogaethau brodorol, pryfed 
peillio a darparu cyfleoedd ar gyfer 
plannu newydd; 

b)  Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd 
naturiol;

c)  Ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad 
a dealltwriaeth i ymgorffori 
bioamrywiaeth

GWELLA’R AMGYLCHEDD 
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

LLEIHAU GWASTRAFF AC 
ARALLGYFEIRIO GWASTRAFF  
I SAFLEOEDD TIRLENWI 
Hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion 
gorau i leihau faint o wastraff sy’n cael 
ei gynhyrchu: 

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

b)  Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi 
mentrau fel compostio; 

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

Mae Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi yn ariannu 
gweithgaredd sy’n sicrhau budd 
cymunedol cynaliadwy. 

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 FUDIADAU LEDLED CYMRU, MEWN PARTNERIAETH Â PHEDWAR AR BYMTHEG O GYNGHORAU GWIRFODDOL SIROL. 
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Mae hyn yn digwydd ar sawl ffurf, 
o weithgaredd yn gweithio 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. Mae hyn yn rhoi 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 leol; gan eu galluogi i weithredu 
dan arweiniad y gymuned, adeiladu 
stiwardiaeth gymunedol ac ymdeimlad 
o le.

  Chwith: Gall pobl o bob gallu gael 
mynediad i Bwll Rosie a’i mwynhau 
diolch i brosiect gan Glwb Pysgota 
Cei Connah a’r Cylch



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 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 
yn dangos y safleoedd yr ystyrir eu 
bod yn gymwys ar gyfer y rownd gyllid 
benodol honno.

Ar gyfer y cyfnod rhwng mis Medi 
2020 a mis Mawrth 2022, roedd 56 o 
safleoedd cymwys. 2020 yw’r set ddata 
ddiweddaraf sydd ar gael ar gyfer data 
2021 a fydd yn cael ei hadrodd ym mis 
Medi 2022. 

Mae’r map yn dangos lleoliadau’r 56 
safle tirlenwi a throsglwyddo gwastraff 
yng Nghymru yn ystod cyfnod grant 
2021/22.

Ardaloedd cymwys yng Nghymru 

11
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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.

Ym mis Mehefin 2021, lansiodd 
Llywodraeth Cymru Raglen 
Lywodraethu 2021-2026, sy’n nodi 10 
amcan llesiant. Mae’r amcanion llesiant 
yn amlinellu nifer o flaenoriaethau 
amgylcheddol, y mae prosiectau a 
ariennir drwy LDTCS yn cyfrannu’n 
uniongyrchol atynt:

   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.

Ym mhob nod llesiant, mae Llywodraeth 
Cymru wedi ymrwymo i gamau penodol 
a fydd yn cael eu hadrodd yn ôl yn 
flynyddol. Maent yn canolbwyntio ar y 
galluogwyr allweddol sy’n caniatáu i 
bobl a chymunedau ffynnu, nawr ac yn 
y dyfodol, yn ogystal â sicrhau ein bod 
yn gwarchod ac yn adfer amgylchedd 
ac adnoddau naturiol Cymru ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. Mae prosiectau 
a ariennir drwy LDTCS yn gweithio tuag 
at gyflawni’r canlynol:  

   Ehangu trefniadau i greu neu wella 
mannau gwyrdd yn sylweddol; 

   Cefnogi 80 o ganolfannau 
ailddefnyddio a thrwsio yng nghanol 
trefi;

   Parhau i weithio mewn partneriaeth 
gref â mudiadau gwirfoddol ar draws 
ystod cyfrifoldebau Llywodraeth 
Cymru;

   Datblygu Strategaeth Bwyd 
Cymunedol Cymru i annog cynhyrchu 
a chyflenwi bwyd o ffynonellau lleol 
yng Nghymru;

   Cefnogi cymunedau i greu 30 o 
goetiroedd newydd a chysylltu 
ardaloedd cynefin; 

   Cefnogi cynlluniau menter 
gymdeithasol newydd arloesol fel 
caffis trwsio beiciau a chynlluniau 
ailgylchu beiciau;

   Mynd i’r afael â’r argyfwng newid  
yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth, a  
byd natur. 



Gwirfoddolwyr yn Repair Café Wales
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Siaradodd Phoebe Brown, Cyfarwyddwr 
gyda Caffi Trwsio Cymru, â CGGC 
ynghylch beth mae ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i Gaffis Trwsio yn 
ei olygu iddyn nhw a’u cynlluniau i bob 
cymuned yng Nghymru gael mynediad 
at Gaffi Trwsio.  

YR HANES HYD YMA  
Cafodd Caffi Trwsio Cymru ei sefydlu 
gan Joe O’Mahoney a Cerys Jones ym 
mis Ebrill 2017 i ddechrau a chefnogi’r 
gwaith o drwsio caffis yng Nghymru. Fe’u 
hysbrydolwyd gan y mudiad caffis trwsio 
rhyngwladol a arweiniwyd gan Martine 
Postma ers 2007 drwy’r Sefydliad Caffi 
Trwsio, sy’n cefnogi grwpiau lleol yn 
yr Iseldiroedd ac yn dechrau eu caffis 
trwsio eu hunain yn fyd-eang. 

Yn 2018 derbyniodd Caffi Trwsio 
Cymru gyllid o dan rownd un LDTCS, 
wedi’i weinyddu gan CGGC, i sefydlu 

wyth caffi trwsio newydd a darparu 
hyfforddiant i wirfoddolwyr i drwsio 
eitemau a fyddai’n cael eu hanfon i 
safleoedd tirlenwi, addysgu sgiliau 
trwsio ac annog uwchgylchu am ddim. 

‘Ar ôl i ni gael y grant cychwynnol 
gan CGGC, dechreuodd y caffi ddod 
yn boblogaidd!! Rydym bron yn bum 
mlwydd oed, ac rydym wedi tyfu mor 
gyflym. Bu’r grant o gymorth mawr i ni 
gan ei fod yn caniatáu i ni recriwtio ein 
haelod staff cyflogedig cyntaf, ac roedd 
yn golygu bod ganddi yr amser i dreialu 
a phrofi beth oedd yn gweithio.’

Yn ystod y cyfnod cyllido, fe sefydlodd 
Caffi Trwsio Cymru 26 o gaffis trwsio  
ac adroddodd bod 900 a mwy o 
gyfleoedd hyfforddiant neu brofiad 
gwaith wedi’u cynnig.

Roedd y model a sefydlwyd gyda chyllid 
gan LDTCS yn gymaint o lwyddiant, yn 

2021 llwyddodd Caffi Trwsio Cymru yn 
eu cais am grant i’r grant o Arwyddocâd 
Cenedlaethol yr LDTCS. Dyfarnwyd 
£249,987 i brosiect Re:Make i ddatblygu 
a threialu technoleg sy’n hwyluso ac yn 
monitro gwerth trwsio ac ailddefnyddio 
yn economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol yng Nghymru. Bydd 
cynllun peilot yng Nghasnewydd yn 
ceisio creu enghraifft safon aur o 
gyfleuster trwsio ac ailddefnyddio 
hygyrch yng nghanol y gymuned, er 
mwyn lleihau gwastraff ac ôl-troed 
carbon Cymru. 

Astudiaeth achos

Caffi Trwsio Cymru 
MAE LLWYDDIANT AC EHANGIAD CYFLYM CAFFI TRWSIO CYMRU WEDI SYMUD O 
GRANT BACH GYDA’R CYNLLUN CYMUNEDAU Y DRETH GWAREDIADAU TIRLENWI 
(LDTCS) I GYNNWYS CANOLFANNAU AILDDEFNYDDIO A THRWSIO YN Y RHAGLEN 
LYWODRAETHU NEWYDD. 



Mae’r cynllun grant o Arwyddocâd 
Cenedlaethol yn gyfle i fudiadau edrych 
ar faterion cenedlaethol sy’n effeithio 
ar Gymru a datblygu prosiect i ddarparu 
effaith strategol er mwyn mynd i’r 
afael â’r broblem. Mae Caffi Trwsio 
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 trwsio ac 
ailddefnyddio integredig i gymunedau 
yng Nghasnewydd a’r cyffiniau ochr 
yn ochr â Benthyg (llyfrgell pethau) a 
gofod caffi trwsio 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 trwsio 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 trwsio ac ailddefnyddio 
eraill ar hyd a lled Cymru. Bydd y dull 
cyfunol o drwsio eitemau sydd wedi 
torri a rhoi nwyddau diangen i Benthyg 
yn dangos gwerth mentrau’r economi 
gylchol ac yn cefnogi rhwydweithiau 
trwsio ac ailddefnyddio i gynyddu o 
amgylch y wlad.

O fis Ebrill 2022 ymlaen, bydd Caffi 
Trwsio Cymru yn defnyddio cyllid o’r 
grant Arwyddocâd Cenedlaethol yr 
LDTCS i fynd â’r hyn sydd wedi cael ei 
ddysgu o brosiect Casnewydd i bedair 
cymuned arall yng Nghymru.

CYMORTH GAN LYWODRAETH CYMRU

Mae cynnwys Caffis Trwsio yn y Rhaglen 
Lywodraethu yn dangos sut mae 
llwyddiant Caffi Trwsio Cymru wedi 
helpu i ddylanwadu ar amlygrwydd y 
mudiad trwsio ac ailddefnyddio o fewn 
polisi’r llywodraeth.  

‘Mae’n wych gweld bod Llywodraeth 
Cymru yn bwriadu parhau i gefnogi 
caffis trwsio ac eisiau gweld mwy 
ohonynt oherwydd ein nod fel sefydliad 
yw gweld un ym mhob cymuned yng 
Nghymru. Rydym eisiau i bawb allu cael 
mynediad at gaffi trwsio yn lleol. Mae’n 
hwb arall, sy’n hyfryd, ac mae’n braf 
eu gweld nhw’n blaenoriaethu trwsio 

ac ailddefnyddio, ond hefyd yr holl 
fanteision cymunedol a lles sy’n dod  
yn ei sgil. 

“Mae’n wych i’w weld ac mae’n wych 
cael y math yna o gymorth gan 
Lywodraeth Cymru. Rydw i’n meddwl  
ei fod yn gam i’r cyfeiriad iawn’. 

Gyda chymorth polisi Llywodraeth 
Cymru a llwyddiant eu prosiectau sy’n 
cael eu hariannu dan LDTCS hyd yma, 
mae’r Caffi Trwsio yn parhau i edrych 
tua’r dyfodol a diwallu anghenion 
cymunedau Cymru sy’n datblygu.  

‘Rydym yn gwybod bod llawer o bobl  
ar hyn o bryd yn defnyddio Caffis  
Trwsio o safbwynt anghenion 
economaidd, felly rydym yn gwybod 
y bydd caffis trwsio yn dod yn fwyfwy 
pwysig wrth i’r argyfwng costau byw 
waethygu. Rwy’n gobeithio y gallwn 
helpu cymunedau i leddfu rhywfaint ar 
y pwysau hwnnw a bod yno fel ffordd  
o gefnogi ac ymuno â sefydliadau  
eraill sy’n gwneud hynny hefyd.

Rydym am edrych ar rai o’r materion 
mwy sy’n wynebu Cymru, gan gynnwys 
nifer y siopau gwag ar y stryd fawr a 
sicrhau bod pobl yn fwy cyfarwydd  
â thrwsio ac ailddefnyddio mewn 
bywyd bob dydd’. 
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ROEDD MANIFFESTO 2021 PRIF 
WEINIDOG CYMRU, ‘SYMUD CYMRU 
YMLAEN’, YN NODI CYNIGION CLIR 
YNGHYLCH SUT Y BYDD CYMRU’N 
GWEITHIO I DDIOGELU A GWELLA’R 
AMGYLCHEDD NATURIOL.  

Mae LDTCS yn gweithio yn unol ag 
addewid pedwar y maniffesto ‘Gwlad 
Werdd’ drwy ariannu prosiectau 
sy’n ‘hyrwyddo ein tirwedd, yn hybu 
twristiaeth gynaliadwy ac yn cefnogi 
ein heconomi werdd’, ac yn cyfrannu’n 
uniongyrchol at hynny. 

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 weithredol 
atynt, megis:

Mae’r addewidion a wnaed yn y 
maniffesto yn cyd-fynd â’r amcanion 
llesiant sydd wedi’u nodi yn Rhaglen 
Lywodraethu 2021-2026 ac ymrwymiad 
parhaus yr LDTCS i ariannu prosiectau 
amgylcheddol sy’n grymuso cymunedau 
i gymryd rôl ragweithiol. 

Maniffesto Prif Weinidog Cymru
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 ‘Mae’n rhaid dechrau meithrin 
perthynas fwy cynaliadwy â’r 
byd naturiol yn ein cymunedau 
lleol – cael mynediad at fannau 
gwyrdd lleol ar gyfer y manteision 
lles a ddaw yn ei sgil, economi 
leol sy’n osgoi gwastraff, ynni 
adnewyddadwy sy’n cael ei 
gynhyrchu yn lleol, bwyd sy’n 
cael ei dyfu’n lleol, a chadw pob 
cymuned yn ddiogel rhag effaith 
llygredd a’r hinsawdd  
sy’n newid.’



Cafodd Overton Growers £21,941 drwy 
rownd 5 o LDTCS i gyflawni Prosiect 
Bywyd Gwyllt Owrtyn. Mae Prosiect 
Bywyd Gwyllt Owrtyn yn gweithio gyda 
phobl o’r gymuned o amgylch Owrtyn 
i wirfoddoli mewn prosiectau bywyd 
gwyllt gan greu dôl blodau gwyllt, 

clirio rhywogaethau goresgynnol, a 
darparu blychau cynefin ar gyfer bywyd 
gwyllt. Mae’r prosiect wedi’i gynllunio 
nid yn unig i helpu bywyd gwyllt a 
bioamrywiaeth, ond hefyd i ddarparu 
cyfleoedd i lochesi lleol a’u teuluoedd 
ddod yn rhan o’u cymuned newydd. 

Astudiaeth achos

Overton Growers 
MAE OVERTON GROWERS WEDI BOD YN CYFRANNU AT NODAU CYMRU O 
GYMUNEDAU CYDLYNUS (DRWY GYSYLLTU TEULUOEDD FFOADURIAID Â’R 
GYMUNED), A CHYMRU IACHACH (DRWY BROFI CYFLEOEDD GWIRFODDOLI YN YR 
AWYR AGORED SY’N CYSYLLTU Â NATUR) DRWY BROSIECT BYWYD GWYLLT OWRTYN. 

Gwirfoddolwyr yn creu 
dôl blodau gwyllt16

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn ddarn arloesol o 
ddeddfwriaeth sy’n mynnu bod cyrff 
cyhoeddus yng Nghymru yn gweithio’n 
well gydag eraill (gan gynnwys ei gilydd 
a chymunedau) ac yn mabwysiadu 
dull gweithredu mwy cydgysylltiedig a 
hirdymor er mwyn i’w penderfyniadau 
gael effaith gadarnhaol ar bobl sy’n byw 
yn y dyfodol yn ogystal â’r rheini sy’n 

byw heddiw. Mae’r Ddeddf yn cyflwyno 
saith nod llesiant y mae’n rhaid i bob 
corff cyhoeddus weithio tuag atynt er 
mwyn sicrhau dull gweithredu cydlynol 
ar draws pob maes polisi. 

Bydd pob prosiect a ddyfernir o dan y 
LDTCS mewn rhyw ffordd yn cyfrannu 
at gyflawni un neu fwy o nodau’r 
ddeddf. Yn y rhan fwyaf o achosion, ceir 
cysylltiad clir â nod neu nodau penodol. 



Ers mis Mai 2021, mae diwrnodau 
gwirfoddoli misol wedi cael eu cynnal, 
gydag aelodau o’r gymuned ffoaduriaid 
o Wrecsam yn ymuno. Mae’r diwrnodau 
gwirfoddoli yn creu lle i bobl o bob 
cefndir ddod at ei gilydd a phrofi 
manteision lles gwirfoddoli a gweithio 
ym myd natur. Yn ystod y dyddiau 
gwirfoddoli hyn, mae cyfanswm o 26 
aelod o’r gymuned ffoaduriaid wedi 
cymryd rhan yn y prosiect. 

‘Mae aelodau’r gymuned leol 
a’r ffoaduriaid wedi mwynhau’r 
prosiect yn fawr, gan weld 
manteision o ran yr agwedd 
gymdeithasol ac o ran teimlo eu 
bod o fudd i’r amgylchedd.’ 

Ochr yn ochr â’r diwrnodau gwirfoddoli, 
cynhaliodd y prosiect bedwar 
digwyddiad cerdded tywys er mwyn 
ymgysylltu ymhellach â gwahanol 
aelodau o’r gymuned. Mynychodd 
plant ysgol lleol daith gerdded wedi’i 
thywys lle buont yn cymryd rhan yn 
y gwaith o osod y blwch i dylluanod 
brech, gan ddysgu am y tylluanod a’r 
angen am flychau i’w helpu i ffynnu. 
Cynhaliwyd taith gerdded arall ar y 
cyd â digwyddiad gwasgu afalau yn y 

pentref, gyda’r cyhoedd a’r ffoaduriaid 
yn gallu dysgu am fywyd gwyllt lleol 
a manteision plannu blodau gwyllt. 
Roedd plant lleol yn cymryd rhan mewn 
dau ddigwyddiad arall lle plannwyd 
dolydd bach ar fuarth yr ysgol ac yn 
ysgol feithrin y pentref; roedd y plant yn 
gallu plannu’r ddôl eu hunain a dysgu 
am y manteision i fywyd gwyllt. 

Dros gyfnod y grant, mae Prosiect 
Bywyd Gwyllt Owrtyn wedi gwneud y 
canlynol:

   Creu pedair ‘dolydd bach’ ac un ardal 
o laswelltir mwy a fydd yn dod yn 
ddolydd newydd drwy blannu 6,000 
o blanhigion plwg blodau gwyllt 
brodorol a dros 1,000 o fylbiau blodau 
gwyllt brodorol dros 1,800m2 (gan 
gynnwys 10kg o hadau blodau gwyllt 
a 500g o gribell felen drwy dorri’r 
glaswellt ac amharu ar y pridd);

   Gosod dau flwch ar gyfer tylluanod 
gwyn a phum blwch ar gyfer tylluanod 
brech, gyda 10 blwch adar ychwanegol 
yng nghoedwig yr ysgol leol; 

   Gwneud to gwyrdd ar y stondin 
‘Hedge Veg’ yn y pentref gydag 
arwydd dwyieithog, er mwyn parhau i 
addysgu’r gymuned am bwysigrwydd 

bioamrywiaeth ac ymgysylltu â nhw;

   Creu pwll newydd ar gyrion y pentref, 
gan gynnwys ymyl wedi’i phlannu gyda 
blodau gwyllt ymylol;

   Clirio Jac y Neidiwr o ardal fawr o’r 
coetir sydd wedi’i dargedu. 

I gydnabod y cyfraniadau at ei 
chymuned drwy Brosiect Bywyd 
Gwyllt Owrtyn, mae sefydlydd Overton 
Growers, Katie Piercy, wedi cael gwobr 
‘Point of Light’ gan y Prif Weinidog. 
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Teulu ifanc yn plannu blodau 
gwyllt
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Strategaeth Economi Gylchol, 
Mwy nag Ailgylchu

ERBYN 2025 ERBYN 2030

Lleihad o 

26% 
mewn  

gwastraff  

Lleihad o 

33% 
mewn  

gwastraff  

Dim 
gwastraff i 
safleoedd 
tirlenwi 

Gostyngiad o 

60%
mewn gwastraff 
bwyd diangen 

Gostyngiad o 

50%
mewn gwastraff 
bwyd diangen 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth Economi 
Gylchol ym mis Mawrth 2021 sy’n amlinellu dull Llywodraeth 
Cymru o reoli gwastraff yn gynaliadwy yng Nghymru. Nod y 
strategaeth yw troi’r economi gylchol yng Nghymru yn realiti, 
gan sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio am gyn hired 

â phosibl er mwyn osgoi gwastraff. Mae’r strategaeth yn 
canolbwyntio ar atal gwastraff a sut y gellir rhoi gwell gwerth 
ar adnoddau Cymru, gan nodi llwybr 10 mlynedd er mwyn i 
Gymru allu cyflawni’r canlynol: 

Ailgylchu 

70%  
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ERBYN 2050 

Defnyddio 
adnoddau 
un blaned 

Lleihad o 

62% 
mewn  

gwastraff  

Dim 
gwastraff 

Mae’r strategaeth yn nodi wyth prif gam a fydd yn cyflymu 
taith Cymru tuag at economi gylchol. Drwy thema Lleihau 
Gwastraff a Chyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi, mae’r 
LDTCS yn cyfrannu at y canlynol: 

   Darparu’r adnoddau i alluogi gweithredu yn y gymuned. 
Cefnogi’r camau gweithredu lleol sydd, gyda’i gilydd, yn 
gwneud gwahaniaeth mawr. Ymgysylltu â’n hysgolion a’n 
cymunedau, gweithio gyda dinasyddion i gefnogi mentrau 
lleol a chamau gweithredu sy’n defnyddio adnoddau’n 
effeithlon.

   Cefnogi busnesau yng Nghymru i leihau eu hôl troed carbon 
drwy ddefnyddio adnoddau’n fwy effeithlon.

   Ymdrechu i sicrhau’r cyfraddau ailgylchu uchaf yn y byd, gan 
gynnwys gweithio gyda llywodraeth leol, busnesau, mentrau 
cymdeithasol a chymunedau i gymryd y camau nesaf tuag at 
ddod yn genedl ailgylchu wirioneddol flaengar.

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni 
a Materion Gwledig bryd hynny, ym mis Mawrth 2021, yn yr 
adroddiad, 

‘Rydym yn cydnabod bod rhaid i ni weithredu 
ar ddefnydd anghynaliadwy sy’n effeithio ar ein 
hinsawdd a’n bioamrywiaeth. Mae economi gylchol, 
lle rydym yn gwerthfawrogi adnoddau drwy eu 
cadw mewn defnydd, yn elfen hollbwysig o adferiad 
gwyrdd a chyfiawn oherwydd bydd yn gweithio i 
leihau ein defnydd ac atal gwastraff1.’

1  https://gov.wales/sites/default/files/publications/ 
2021-03/beyond-recycling-strategy-document.pdf

Carbon 
sero-net
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Darparodd LDTCS gyllid ar gyfer 
Rheolwr Prosiect Ailddefnyddio i 
gydlynu a datblygu calendr blynyddol 
o ddigwyddiadau ailddefnyddio ac 
ail-glustogi i ddatblygu prosiect 
Ailddefnyddio’r Feddygfa Dodrefn, gan 
annog atal, ailddefnyddio, adfer ac 
ailgylchu gwastraff. 

Dyfarnwyd cyllid ar gyfer rownd 4 y 
LDTCS ym mis Mawrth 2020, felly roedd 
pandemig COVID-19 wedi effeithio’n 
ddealladwy ar brosiectau yn y rownd 
hon. Roedd FRAME Sir Benfro yn 
gallu addasu a defnyddio’r cyllid gan 
LDTCS er mwyn i Reolwr y Prosiect 
Ailddefnyddio allu cefnogi Oergell 
Gymunedol Hwlffordd. Roedd yr oergell 
gymunedol yn cefnogi unigolion agored 
i niwed gyda bwyd dros ben yn cael ei 
gasglu o archfarchnadoedd lleol drwy’r 
prosiect Bags of Care+ sy’n darparu 
bagiau o fwyd mewn oergell cymunedol 
i unigolion agored i niwed yn Sir Benfro. 

Yn ystod y cyfnod hwn, arbedwyd bron i 
19 tunnell o fwyd dros ben o safleoedd 
tirlenwi, gan gefnogi o leiaf 11,411 o 
unigolion yn ystod y cyfnod hwn. 

Er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil 
y cyfyngiadau symud cenedlaethol, 
llwyddodd y staff a oedd yn cael eu 
hariannu drwy’r grant i agor Meddygfa 
Dodrefn FRAME. Gan ddefnyddio 
peiriant gwnïo diwydiannol wedi’i adfer 
o’r warws FRAME gyda deunyddiau 
wedi’u rhoi o’r gymuned leol, mae’r 
feddygfa’n ei gwneud hi’n hawdd i ail-
glustogi sy’n helpu i leihau gwastraff. 
Cefnogwyd 12 o gyfranogwyr i ddatblygu 
sgiliau drwy weithdai ail-glustogi. Er 
mwyn sicrhau nad oes unrhyw ran o’r 
dodrefn yn mynd i wastraff, defnyddiwyd 
arbenigedd mewnol ym mhob cam o’r 
broses trwsio, gyda gwaith coed, ail-
glustogi ac uwchgylchu yn gweithio 
gyda’i gilydd i greu darnau unigryw 
y gellir eu hailwerthu drwy siopau 

manwerthu FRAME.   

Rhwng mis Tachwedd 2020 a mis 
Rhagfyr 2021, mae 193 darn o ddodrefn 
wedi cael eu hail-glustogi. Mae 100 
eitem o’r rhain wedi cael eu gwerthu yn 
siopau FRAME Sir Benfro, sy’n golygu 
bod 844kg yn cael eu dargyfeirio o 
safleoedd tirlenwi ac yn dod â £3,250 o 
incwm i’r mudiad. 

Yn anffodus, oherwydd y cyfyngiadau 
symud, nid oedd modd cynnal gweithdai 
hyfforddi wedi’u cynllunio yn ystod 
cyfnod y prosiect. Ers i’r cyfyngiadau 
lacio, mae’r cyfranogwyr wedi cael 
croeso yn ôl ac mae’r sesiynau 
hyfforddi wedi cael eu haildrefnu, 
gyda chynlluniau’n cael eu datblygu i 
gyflwyno lleoedd ar weithdy ail-glustogi 
ym Mhont Myrddin ac yn Noc Penfro, 
a Phrosiect Gwirfoddoli Ieuenctid i 
hyfforddi gwirfoddolwyr ifanc mewn ail-
glustogi. 

Astudiaeth achos

FRAME Sir Benfro
MAE FRAME SIR BENFRO YN GWEITHIO I HYRWYDDO CYNHWYSIANT CYMDEITHASOL, HUNAN-WERTH A LLES PERSONOL 
DRWY GYFLOGAETH AC ADDYSG YSTYRLON GYDA CHEFNOGAETH, YN ENWEDIG I BOBL O UNRHYW GRŴP ANABLEDD. 
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Mae’r Cynllun Gweithredu 
Adfer Natur ar gyfer Cymru 
yn cysylltu â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a 
Deddf yr Amgylchedd ac yn 
ategu hynny. Mae’n cynnwys 
dwy elfen:

1  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  Nodi’r camau gweithredu penodol 
a nodwyd i gefnogi a gwella 
bioamrywiaeth, yn ychwanegol 
at gyfrannu at gyflawni ‘Rheoli 
Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy  
yng Nghymru’

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

1  Ymgysylltu ac ategu cyfranogiad 
a dealltwriaeth i ymgorffori 
bioamrywiaeth wrth 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 
cadwraeth a rheoli cynefinoedd

2  Cynyddu cydnerthedd ein 
hamgylchedd naturiol drwy  
adfer cynefinoedd dirywiedig  
a chreu cynefinoedd. 

Bydd prosiectau sy’n gweithio o dan  
y thema bioamrywiaeth yn cyfrannu  
at gynyddu cydnerthedd ein 
hamgylchedd naturiol gyda phethau  
fel creu cynefinoedd

3  Diogelu rhywogaethau a 
chynefinoedd 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. 

Cynllun Gweithredu Adfer Natur

Prosiect ‘Goedwig Fach’ 
Gweithredu Hinsawdd Caerffili 



Mae Bettisfield yn safle sydd wedi 
trawsnewid yn sylweddol dros y 
blynyddoedd, o bwll glo i safle 
tirlenwi, ac mae bellach yn fan gwyrdd 
gwerthfawr i’r gymuned. Yn dilyn 
ymgynghoriad cymunedol, cynlluniwyd 
Prosiect Cynefinoedd Bagillt i wella 
cynefinoedd dŵr a thir ar gyfer llyffant y 
twyni a bioamrywiaeth ehangach y safle.

Roedd cynefin pyllau llyffant y twyni, 
a elwir yn lleol yn ‘Condies Pond’, yn 
dioddef o ganlyniad i lefelau’r dŵr yn 
disgyn ac ymosodiad gan Gorchwyn 
Seland Newydd. Gweithiodd y prosiect 
gyda chontractwyr lleol i wneud y 
defnydd gorau o ddaearyddiaeth y safle, 
gan ddal dŵr glaw a’i ddargyfeirio i’r 
mannau lle mae ei angen fwyaf. 

Mae tua 500m o ffosydd a phibellau 
wedi cael eu gosod i reoli lefelau dŵr 
y pwll ynghyd â thanc dŵr, a fydd yn 
caniatáu i ddŵr gael ei ychwanegu os 

bydd angen. Mae Corchwyn Seland 
Newydd wedi cael ei dynnu yn ystod 
sawl diwrnod o ymyrraeth, gan gynnwys 
tynnu rhannau mwy o rannau isaf y pwll 
yn fecanyddol. 

Yn gynnar yn 2021, roedd gwirfoddolwyr 
wedi nodi bod pedwar llyffant y 
twyni wedi’u gweld yn y pwll wedi’i 
adnewyddu, sef y nifer uchaf erioed, ac 
erbyn mis Mawrth 2022, cofnodwyd 26 
llyffant y twyni ar y safle, gyda phedwar 
sil wedi’u canfod am y tro cyntaf. 

Mae’r safle wedi cael ei wella ymhellach 
drwy osod ffens ar gyfer caeau bach 
i wartheg gael pori, gan warchod y 
gwahanol rywogaethau bioamrywiol 
yn y glaswelltir rhag ymyrraeth gan 
anifeiliaid. Mae’r gwaith o reoli 
cynefinoedd wedi cael ei gwblhau, gan 
gynnwys tynnu eithin, prysgwydd a 
llystyfiant sydd wedi gordyfu. Mae rhai 
o’r ardaloedd hyn yn parhau i fod yn 

laswelltog, ac yn cynnal poblogaeth o 
gwningod sy’n hanfodol ar gyfer cynefin 
llyffantod y twyni. Mae hyn wedi arwain 
at y fantais anuniongyrchol o wella 
diogelwch ar y safle, gan fod tanau’n 
cael eu cynnau’n rheolaidd yn yr ardal, 
ond ers i’r gwaith gael ei gwblhau ni 
chafwyd unrhyw adroddiadau ar y safle.

Mae gwirfoddolwyr wedi plannu 400 o 
goed i ffurfio gwrych gyda naw coeden 
fwy ychwanegol o amgylch y safle. 
Yn dilyn y gweithgaredd hwn, mae 
grŵp cymunedol lleol wedi cael cyllid 
ychwanegol ar gyfer 3,000 yn rhagor o 
blanhigion gwrychoedd, gan greu 500 
metr ychwanegol o wrychoedd. 

Cynhaliwyd dau sesiwn hyfforddi ar-
lein i ymgysylltu â’r gymuned leol 
a rhoi gwybod iddynt am lyffantod 
y twyni. Cynhaliwyd digwyddiadau 
glanhau’r safle, rheoli cynefinoedd a 
hela bwystfilod bach, lle bu tîm o staff 

Astudiaeth achos

Cyngor Sir y Fflint
CYFLWYNODD CYNGOR SIR Y FFLINT Y PROSIECT CYNEFINOEDD BAGILLT, A OEDD YN GWEITHIO I 
WELLA A DIOGELU CYNEFIN YR AMFFIBIAID MWYAF PRIN YNG NGHYMRU, SEF LLYFFANT Y TWYNI. 
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o’r McDonalds lleol yn gwirfoddoli eu 
hamser tuag at y prosiect. Dychwelodd 
yr un grwp y flwyddyn ganlynol i helpu 
i blannu coed, gan sefydlu perthynas 
barhaus gyda McDonalds a’u staff. 
Mae’r gymuned wedi cael gwybod 
am lwyddiannau’r prosiect drwy grŵp 
Cyfeillion Blaendraeth Bagillt, sydd wedi 
croesawu’r gwelliannau i’r safle. 

Cafwyd ymgyrch gymunedol sylweddol 
ar gyfer y prosiect hwn, a oedd yn 
cynnwys ymgynghori a chefnogi 
grwpiau cymunedol ac ysgolion ledled 
y pentref. Ers diwedd cyfyngiadau 
symud COVID-19, mae’r safle wedi 
cofnodi mwy o ddefnydd, gydag adborth 
cadarnhaol iawn gan y gymuned. Gan 
fod y safle mor agos at galon y gymuned, 
cynhaliwyd diwrnod cyswllt cymunedol, 
a rhannodd hyn gyflawniadau, 
rhywogaethau a gwerth y safle gyda’r 
genhedlaeth nesaf o’r gymuned, yn 
ogystal ag ymgorffori digwyddiad 
agoriadol yn datgelu bwrdd dehongli 
newydd a cherflun deial haul. 23

Iawn: Pwll Condies  
ar ôl gwaith adfer 
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Ceisiadau a wneir i’r LDTCS  
2021/22

ROWND 6 MEHEFIN 2021 

Nifer y  
ceisiadau a 

dderbyniwyd – 

51

Cyfanswm 
gwerth y grantiau 

y gofynnir 
amdanynt -

£1,864,073

Nifer a 
gymeradwywyd – 

13
Gwerth y  
gwaith a 

gymeradwywyd -

£567,574
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Rownd 7 Tachwedd 2021 

Nifer y  
ceisiadau a 

dderbyniwyd – 

56

Cyfanswm 
gwerth y grantiau 

y gofynnir 
amdanynt -

£1,856,014

Nifer a 
gymeradwywyd – 

20
Gwerth y  
gwaith a 

gymeradwywyd -

£819,501
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Cyfanswm y ceisiadau  
a wnaed i’r LDTCS 2021/22

Nifer y  
ceisiadau a 

dderbyniwyd – 

107

Cyfanswm 
gwerth y grantiau 

y gofynnir 
amdanynt -

£3,720,086.85

Nifer a 
gymeradwywyd – 

33
Gwerth y  
gwaith a 

gymeradwywyd -

£1,387,074.91
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Cyfraniadau themâu blaenoriaeth  
Fel rhan o’r broses ymgeisio, gofynnir i bob ymgeisydd ddewis yr un thema flaenoriaeth y mae eu 
prosiect yn cyfrannu fwyaf ati a disgrifio sut mae eu prosiect yn cyfrannu at y thema a ddewiswyd. 
Mae’r ymatebion yn cael eu sgorio gan asesydd ac yn rhan o’r argymhelliad terfynol i’r panel. 

Noder, mae canrannau wedi’u talgrynnu

Prif thema/themâu blaenoriaeth i grantiau rownd 6 - pob cais

Bioamrywiaeth 37%

Lleihau gwastraff 18%

Gwella’r amgylchedd ehangach 45%

Bioamrywiaeth 37%

Lleihau gwastraff 18%

Gwella’r amgylchedd ehangach 45%
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Prif thema/themâu blaenoriaeth i grantiau rownd 6  
- ceisiadau llwyddiannus

Bioamrywiaeth 46%

Lleihau gwastraff 8%

Gwella’r amgylchedd ehangach 46%
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Prif thema/themâu blaenoriaeth i grantiau rownd 7 - pob cais

Bioamrywiaeth 27%

Lleihau gwastraff 32%

Gwella’r amgylchedd ehangach 41%
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Prif thema/themâu blaenoriaeth i grantiau rownd 7  
- ceisiadau llwyddiannus

Bioamrywiaeth 35%

Lleihau gwastraff 30%

Gwella’r amgylchedd ehangach 35%
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Cyfanswm thema/themâu blaenoriaeth LDTCS 2021/22  
- pob cais

Bioamrywiaeth 31%

Lleihau gwastraff 26%

Gwella’r amgylchedd ehangach 43%
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Cyfanswm thema/themâu blaenoriaeth LDTCS 2021/22  
- ceisiadau llwyddiannus

Bioamrywiaeth 39.5%

Lleihau gwastraff 21%

Gwella’r amgylchedd ehangach 39.5%



33

Cyfraniad pob ymgeisydd llwyddiannus at y thema 
Rhaid i ymgeiswyr LDTCS roi proffil o dargedau ar gyfer y thema flaenoriaeth o’u dewis, 
ond os yw’r prosiect hefyd yn gallu dangos cyfraniad rhesymol at thema arall, mae’n 
bosib y bydd ymgeiswyr hefyd yn proffilio targedau yn erbyn themâu ychwanegol. 

Cyfraniad wedi’i nodi at bob thema  
o ymgeiswyr llwyddiannus rownd 6

Bioamrywiaeth 38%

Lleihau gwastraff 8%

Gwella’r amgylchedd ehangach 15%

Bioamrywiaeth a gwella’r amgylchedd ehangach 8% 

Pob thema 31%

Bioamrywiaeth 38%

Lleihau gwastraff 8%

Gwella’r amgylchedd ehangach 15%

Bioamrywiaeth a gwella’r amgylchedd ehangach 8% 

Pob thema 31%
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Cyfraniad wedi’i nodi at bob thema  
o ymgeiswyr llwyddiannus rownd 7

Bioamrywiaeth 30%

Lleihau gwastraff 25%

Gwella’r amgylchedd ehangach 5%

Bioamrywiaeth a gwella’r amgylchedd ehangach 15%

Gwella’r amgylchedd ehangach a lleihau gwastraff 5%

Pob thema 20%
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Cyfraniadau thema LDTCS 2021/22  
– Ceisiadau llwyddiannus

Bioamrywiaeth 33%

Lleihau gwastraff 18%

Gwella’r amgylchedd ehangach 9%

Bioamrywiaeth a gwella’r amgylchedd ehangach 12%

Gwella’r amgylchedd ehangach a lleihau gwastraff 3%

Pob thema 25% 

Bioamrywiaeth 33%

Lleihau gwastraff 18%

Gwella’r amgylchedd ehangach 9%

Bioamrywiaeth a gwella’r amgylchedd ehangach 12%

Gwella’r amgylchedd ehangach a lleihau gwastraff 3%

Pob thema 25% 
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Ardal ddaearyddol ar gyfer ceisiadau a wneir i’r LDTCS 2021/22

Ardaloedd daearyddol y prif grantiau 
ar gyfer pob ymgeisydd yn rownd 6 

Powys 2.0%

Rhondda Cynon Taf 2.0%

Gwynedd 7.8%

Conwy 2.0%

Ceredigion 2.0%

Sir Gaerfyrddin 13.7%

Sir Benfro 2.0%

Sir Ddinbych 2.0%

Sir y Fflint 9.8%

Wrecsam 9.8%

Pen-y-bont ar Ogwr 2.0%

Merthyr Tudful 2.0%

Caerffili 3.9%

Caerdydd 3.9%

Abertawe 13.7%

Castell-nedd Port Talbot 3.9%

Casnewydd 9.8%

Blaenau Gwent 3.9%

Aml-Sirol 2.0%

Ynys Môn 2.0%

Powys 2.0%

Rhondda Cynon Taf 2.0%

Gwynedd 7.8%

Conwy 2.0%

Ceredigion 2.0%

Sir Gaerfyrddin 13.7%

Sir Benfro 2.0%

Sir Ddinbych 2.0%

Sir y Fflint 9.8%

Wrecsam 9.8%

Pen-y-bont ar Ogwr 2.0%

Merthyr Tudful 2.0%

Caerffili 3.9%

Caerdydd 3.9%

Abertawe 13.7%

Castell-nedd Port Talbot 3.9%

Casnewydd 9.8%

Blaenau Gwent 3.9%

Aml-Sirol 2.0%

Ynys Môn 2.0%



37

Ardaloedd daearyddol y prif grantiau ar 
gyfer ymgeiswyr llwyddiannus yn rownd 6

Powys 7.7%

Rhondda Cynon Taf 7.7%

Gwynedd 7.7%

Ceredigion 7.7%

Sir Gaerfyrddin 15.4%

Wrecsam 15.4%

Abertawe 7.7%

Casnewydd 7.7%

Blaenau Gwent 7.7%

Aml-Sirol 7.7%

Ynys Môn 7.7%

Powys 7.7%

Rhondda Cynon Taf 7.7%

Gwynedd 7.7%

Ceredigion 7.7%

Sir Gaerfyrddin 15.4%

Wrecsam 15.4%

Abertawe 7.7%

Casnewydd 7.7%

Blaenau Gwent 7.7%

Aml-Sirol 7.7%

Ynys Môn 7.7%



38

Ardaloedd daearyddol y prif grantiau 
ar gyfer pob ymgeisydd yn rownd 7

Powys 7.1%

Rhondda Cynon Taf 3.6%

Gwynedd 7.1%

Ceredigion 1.8%

Sir Gaerfyrddin 3.6%

Sir Benfro 5.4%

Sir Ddinbych 1.8%

Sir y Fflint 10.7%

Wrecsam 5.4%

Merthyr Tudful 5.4%

Caerffili 1.8%

Caerdydd 12.5%

Abertawe 8.9%

Castell-nedd Port Talbot 1.8%

Casnewydd 10.7%

Blaenau Gwent 3.6%

Aml-Sir 8.9%

Powys 7.1%

Rhondda Cynon Taf 3.6%

Gwynedd 7.1%

Ceredigion 1.8%

Sir Gaerfyrddin 3.6%

Sir Benfro 5.4%

Sir Ddinbych 1.8%

Sir y Fflint 10.7%

Wrecsam 5.4%

Merthyr Tudful 5.4%

Caerffili 1.8%

Caerdydd 12.5%

Abertawe 8.9%

Castell-nedd Port Talbot 1.8%

Casnewydd 10.7%

Blaenau Gwent 3.6%

Aml-Sir 8.9%



39

Ardaloedd daearyddol y prif grantiau ar 
gyfer ymgeiswyr llwyddiannus yn rownd 7

Powys 5%

Rhondda Cynon Taf 5%

Gwynedd 20%

Sir Gaerfyrddin 5%

Sir Benfro 5%

Sir y Fflint 5%

Wrecsam 10%

Merthyr Tudful 5%

Caerdydd 10%

Abertawe 5%

Castell-nedd Port Talbot 5%

Casnewydd 10%

Aml-Sirol 10%

Powys 5%

Rhondda Cynon Taf 5%

Gwynedd 20%

Sir Gaerfyrddin 5%

Sir Benfro 5%

Sir y Fflint 5%

Wrecsam 10%

Merthyr Tudful 5%

Caerdydd 10%

Abertawe 5%

Castell-nedd Port Talbot 5%

Casnewydd 10%

Aml-Sirol 10%
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Ardal ddaearyddol ar gyfer 
pob ymgeisydd 2021/22

Powys 4.8%

Rhondda Cynon Taf 2.9%

Gwynedd 7.6%

Conwy 1.0%

Ceredigion 1.9%

Sir Gaerfyrddin 8.6%

Sir Benfro 3.8%

Sir Ddinbych 1.9%

Sir y Fflint 10.5%

Wrecsam 7.6%

Pen-y-bont ar Ogwr 1.0%

Merthyr Tudful 3.8%

Caerffili 2.9%

Caerdydd 8.6%

Abertawe 11.4%

Castell-nedd Port Talbot 2.9%

Casnewydd 10.5%

Blaenau Gwent 3.8%

Aml-Sirol 5.7%

Ynys Môn 1.0%

Powys 4.8%

Rhondda Cynon Taf 2.9%

Gwynedd 7.6%

Conwy 1.0%

Ceredigion 1.9%

Sir Gaerfyrddin 8.6%

Sir Benfro 3.8%

Sir Ddinbych 1.9%

Sir y Fflint 10.5%

Wrecsam 7.6%

Pen-y-bont ar Ogwr 1.0%

Merthyr Tudful 3.8%

Caerffili 2.9%

Caerdydd 8.6%

Abertawe 11.4%

Castell-nedd Port Talbot 2.9%

Casnewydd 10.5%

Blaenau Gwent 3.8%

Aml-Sirol 5.7%

Ynys Môn 1.0%
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Ardal ddaearyddol ar gyfer pob 
ymgeisydd llwyddiannus 2021/22

Powys 6.1%

Rhondda Cynon Taf 6.1%

Gwynedd 15.2%

Ceredigion 3.0%

Sir Gaerfyrddin 9.1%

Sir Benfro 3.0%

Sir y Fflint 3.0%

Wrecsam 12.1%

Merthyr Tudful 3.0%

Caerdydd 6.1%

Abertawe 6.1%

Castell-nedd Port Talbot 3.0%

Casnewydd 9.1%

Blaenau Gwent 3.0%

Aml-Sir 9.1%

Ynys Môn 3.0%

Powys 6.1%

Rhondda Cynon Taf 6.1%

Gwynedd 15.2%

Ceredigion 3.0%

Sir Gaerfyrddin 9.1%

Sir Benfro 3.0%

Sir y Fflint 3.0%

Wrecsam 12.1%

Merthyr Tudful 3.0%

Caerdydd 6.1%

Abertawe 6.1%

Castell-nedd Port Talbot 3.0%

Casnewydd 9.1%

Blaenau Gwent 3.0%

Aml-Sir 9.1%

Ynys Môn 3.0%
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Uchafbwyntiau 
cyflawniadau 
prosiectau a 
gwblhawyd yn 
2021/22
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Cysylltedd a chynefinoedd gwell rhwng pedair gwarchodfa natur ym Mwcle, Sir y Fflint. Mae gwirfoddolwyr o’r gymuned leol 
wedi cyflawni amrywiaeth o dasgau rheoli cynefinoedd gan gynnwys clirio sbwriel, rheoli rhywogaethau goresgynnol ac arolygu. 

Clwb Trotian Dyffryn Aman

Gwella hygyrchedd drwy drwsio 300m o lwybr coetiroedd a gwella draenio. Rhoddwyd sylw i ollwng gwastraff y gellir ei 
ailgylchu drwy osod biniau ailgylchu. 

Awel Aman Tawe

Wedi cyfrannu at adnewyddu canolfan celf a menter Hwb y Gors yng Nghwmgors, 20 milltir i’r gogledd o Abertawe gan 
gynnwys gosod paneli solar ar y to 90kW.

Sefydliad Prydeinig dros Gadwraeth Ddaearegol

Creu gardd esblygiad tŷ gwydr, a fydd yn ganolfan ddysgu ac ystafell ddosbarth pob tywydd, gan alluogi cymunedau lleol ac 
ysgolion i ddysgu am dreftadaeth leol a materion amgylcheddol byd-eang.

Canolfan Maerdy

Mae’r prosiect Feed People Not Landfill wedi bod yn hollbwysig i bobl agored i niwed yng Nghastell-nedd Port Talbot a 
Sir Gaerfyrddin yn ystod pandemig COVID-19 gan ailddefnyddio a dosbarthu bwyd dros ben o’r cynllun FareShare. Mae’r 
sefydliad wedi gweithio’n agos gyda phartneriaid lleol i gefnogi pobl agored i niwed, gan gynnwys pobl hŷn, y rheini sy’n 
dioddef tlodi bwyd a’r rheini sydd â phrofiad o drais domestig.

Clwb Pysgota Cei Connah a’r Cylch

Mae creu llwybr newydd yn sicrhau bod pobl o bob gallu yn gallu cael mynediad at Rosie Pool a’i fwynhau gan gymryd rhan 
yng ngweithgareddau’r clwb. Bydd gosod system awyru yn sicrhau diogelwch holl fywyd y llyn gan y bydd lefelau ocsigen yn 
cael eu cynnal yn annibynnol ar amodau’r tywydd, sy’n cynnal bioamrywiaeth yr ecosystem leol.
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Cyngor Dosbarth Sgowtiaid CRAI

Datblygu Parc Gweithgareddau’r Sgowtiaid drwy glirio’r tir prysgwydd a gwella’r system ddraenio, gan greu ardal sgiliau 
ymarferol newydd a gwell cyfleusterau gwersylla. Mae bioamrywiaeth ar y safle wedi cael ei wella drwy blannu blodau 
gwyllt a dros 200 o goed. 

Cyngor Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint, ar y cyd â Chyfeillion Parc Bailey, wedi gwneud gwelliannau ffisegol ac amgylcheddol sylweddol 
i Bailey Hill, yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Mae tirlunio, clirio prysgwydd a chael gwared ar rywogaethau goresgynnol wedi 
gwella amodau rhywogaethau brodorol a phryfed peillio. Mae blychau tylluanod ac ystlumod wedi cael eu gosod, mae’r 
llwybrau wedi cael eu clirio a’u lledu, ac mae ardaloedd newydd o blannu wedi cael eu datblygu. Yn ystod y gwaith ffisegol, 
cafodd safle archaeolegol ei darganfod, gydag olion claddu hynafol ar y safle. Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithio gyda 
sefydliadau hanesyddol ac academaidd perthnasol hyd yma, ac maent yn deall yr olion hyn yn well.

Foothold Cymru

Mae’r prosiect Wise up to Waste wedi gweithio gyda’r gymuned leol i godi ymwybyddiaeth o sut i newid ymddygiad er mwyn 
lleihau gwastraff bwyd. Mae gardd arddangos wedi’i chreu a’i chynnal gan wirfoddolwyr gyda, gwelyau uchel a chompostio. 
Yn ystod y pandemig COVID-19, cafodd bwyd dros ben ei ddosbarthu i aelodau agored i niwed o’r gymuned, ynghyd ag 
awgrymiadau a ryseitiau i gael y gwerth mwyaf o gyflenwadau. 

CBC Cymunedau G2G

Menter gymunedol yn ymgysylltu ag amrywiaeth eang o grwpiau ar fater gwastraff plastig, cydlynu casglu sbwriel ar 
draethau ac mewn ardaloedd lleol, a rhoi atebion arloesol ar waith i ailddefnyddio. Mae gan y grŵp ddealltwriaeth ragorol 
o’r materion yn y gymuned sy’n ymwneud â llygredd gwastraff; mae eu dulliau addysgol a rhagweithiol wedi’u henwebu am 
wobrau STEM. 
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Digwyddiadau Dinas Werdd

Mae Gerddi’r Rheilffordd yn ofod ar gyfer gweithredu cymunedol ar y materion sy’n bwysig i bobl leol, ac sy’n darparu 
cyfleusterau, hyfforddiant, gweithgareddau a chymorth i drigolion Y Sblot ac Adamsdown. Mae’r prosiect wedi cynyddu’r 
cyfleoedd i’r gymuned fod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu atebion lleol i anghydraddoldeb, tlodi bwyd, y dirywiad yn yr 
hinsawdd, colli bioamrywiaeth, a heriau eraill sy’n effeithio ar y gymuned. Mae wedi galluogi mynediad at lysiau, perlysiau 
a phlanhigion am ddim ac mae’n cynnig adnodd tyfu digidol sy’n rhannu gwybodaeth leol drwy’r prosiect Aros Gartref a 
Tyfu’ch Bwyd eich Hunan, sy’n cael ei gynnal yng Ngerddi’r Rheilffordd ac ar-lein.

Groundwork Gogledd Cymru

Mae Cam ar y Ffordd: Peblig wedi datblygu 17 o safleoedd bioamrywiol gyda chefnogaeth gan staff a gwirfoddolwyr. Mae’r 
prosiect wedi addasu i heriau’r pandemig ac wedi parhau i ymgysylltu â’r gymuned drwy greu a dosbarthu eu pecynnau 
addysg a oedd yn cynnwys pecynnau plannu a hadau.

Groundwork Gogledd Cymru

Gwaith cynnal a chadw amrywiol, trwsio a rheoli coetiroedd, a fydd yn gwella hygyrchedd a defnyddio mannau agored 
yng Ngwarchodfa Natur Dawel Llwyni, Coetir Llawr Casglu, Gwlyptiroedd y Cei, Aberllydan a Chwm Llwyni. Mae defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn ffordd effeithiol o hysbysu’r gymuned am eu gweithgareddau a chreu trafodaeth 
ynghylch bioamrywiaeth.  

Cyngor Cymuned Higher Kinnerton

Fe wnaeth y prosiect Wardeniaid Natur weithio i ennyn diddordeb aelodau’r gymuned mewn gweithredu er budd yr 
amgylchedd. Cynhyrchwyd llyfryn Warden Natur a dosbarthwyd dros 800 o gopïau i drigolion y pentref. Er bod COVID-19 
wedi effeithio ar allu’r prosiect i ymgysylltu â phobl leol wyneb yn wyneb, defnyddiwyd dulliau ar-lein gyda lefel uchel o 
ymgysylltu. Mae dwy ardd flodau gwyllt wedi cael eu plannu, gyda chartrefi i ddraenogod a blychau ystlumod wedi cael eu 
gosod o amgylch y pentref. 



46

Innovate Trust

Mae Innovate Trust wedi darparu prosiect dylanwadol iawn sy’n cynnwys unigolion ag anghenion dysgu ychwanegol, ar 
bynciau sy’n ymwneud â bioamrywiaeth. Roedd yr amrywiaeth o weithgareddau a ddarparwyd hefyd wedi defnyddio gerddi 
cartref unigolion a phecynnau garddio, oedd wedi helpu i gynnal yr ymgysylltiad hwnnw yn ystod y pandemig.

Cadwch Gymru’n Daclus

Gwelliannau i ardal Pen Garnbugail ar dir Comin Merthyr a Gelligaer. Mae 200 bag o sbwriel wedi cael eu tynnu o ardal 
sy’n dioddef o dipio anghyfreithlon yn hanesyddol. Er mwyn atal cerbydau rhag mynd i mewn yn anghyfreithlon i’r safle yn 
y dyfodol, mae pyst, clogfeini cerrig a ffensys wedi cael eu gosod. Mae 600 o goed wedi cael eu plannu i wella’r mannau 
gwyrdd ymhellach ac i ddarparu cynefin ar gyfer byd natur.  

Adran Cefn Gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Mae’r prosiect Parks Alive wedi gwneud nifer o welliannau ar draws nifer o barciau ym Merthyr Tudful i ennyn diddordeb y 
gymuned yn eu treftadaeth, gan ddarparu gweithgareddau rhannu sgiliau a seilwaith gwyrdd gwell. 

Neuadd Goffa Harlech 

Cafodd neuadd sydd bron yn 100 mlwydd oed ei hailddatblygu er mwyn diwallu anghenion y gymuned yn well, gan gynnwys 
trwsio adeiladau, gwella bioamrywiaeth drwy blannu planhigion brodorol, a chreu gwesty chwilod. 

Overton Community Growers

Mae Prosiect Bywyd Gwyllt Owrtyn yn gweithio gyda phobl o’r gymuned o amgylch Owrtyn i wirfoddoli mewn prosiectau 
bywyd gwyllt gan greu dôl blodau gwyllt, clirio rhywogaethau goresgynnol, a darparu blychau cynefin ar gyfer bywyd gwyllt. 
Mae’r prosiect wedi’i gynllunio nid yn unig i helpu bywyd gwyllt a bioamrywiaeth, ond hefyd i ddarparu cyfleoedd i lochesi 
lleol a’u teuluoedd ddod yn rhan o’u cymuned newydd.
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Cyngor Sir Penfro

Mae prosiect Pentref yr Archwilwyr ym Maenordy Scolton wedi darparu pentref chwarae a dysgu newydd a chyffrous 
mewn ardal o goetir a oedd gynt yn anhygyrch i ymwelwyr, gan annog llawer mwy o fynediad i’r safle, a meithrin gwell 
dealltwriaeth o natur a themâu gwyrdd ar gyfer ymwelwyr iau mewn amgylchedd dysgu anffurfiol.  

FRAME Sir Benfro

Cafodd y prosiect ailddefnyddio’r Feddygfa Dodrefn ei chreu, sy’n annog ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu gwastraff drwy 
adfer dodrefn. Cefnogi’r gwaith o ddarparu Oergell Gymunedol Hwlffordd a pharatoi ar gyfer lansio Oergell Gymunedol Doc 
Penfro a storfa dim gwastraff The Refillery.

Parc Gwledig Porthceri, Cyngor Bro Morgannwg

Cynnal gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned a gwelliannau bioamrywiaeth ym Mharc Gwledig Porthceri, creu ardaloedd 
blodau gwyllt newydd ar yr hen gwrs golff, pyllau ar gyfer gaeafgysgu, ardal ddysgu, a rheoli cynefinoedd yn barhaus.

Cyngor Sir Powys

Lle o ansawdd gwell ym Mharc Llyn Llandrindod drwy greu llwybr pren cwbl hygyrch, cuddfan gwylio adar a llwyfannau 
pysgota. Roedd y llwybr pren wedi’i adeiladu’n bennaf o boteli plastig, sydd bellach yn cael ei gopïo mewn gweithiau eraill er 
mwyn lleihau’r gwaith cynnal a chadw yn y tymor hir a defnyddio deunyddiau mwy cynaliadwy. Mae’r gwelliannau hyn wedi 
rhoi man gwyrdd o ansawdd i’r gymuned, sy’n cynnig adnoddau addysgol drwy fyrddau dehongli a mynediad at fywyd gwyllt. 

Radiate Arts

Fe wnaeth Radiate Arts greu’r Hwb Creadigol i gynnig lle diogel a chynhwysol ar gyfer lles personol a grŵp. Mae’r prosiect 
wedi cysylltu ag amrywiaeth eang o bartneriaid i hwyluso gweithdai awyr agored creadigol strwythuredig rheolaidd, sydd o 
fudd i ddefnyddwyr gwasanaeth a’r amgylchedd. Mae’r gweithgareddau wedi cynnwys plannu blodau ar gyfer pryfed peillio, 
clirio rhywogaethau goresgynnol a gosod blychau i adar a phryfed. 
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Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Monitro ac arolygu rhywogaethau ym mhob rhan o warchodfa natur Cefn Cenarth, gan ymgysylltu â’r gymuned leol a’r grŵp 
gwirfoddolwyr, yn ogystal ag uwchsgilio. Mae hen flychau nythu wedi cael eu hadfer neu eu newid, ac mae chwe cynefin 
lloches ar gyfer ymlusgiaid wedi cael eu creu ac mae GPS wedi cael eu mapio. 

Cymdeithas Lles Old Age Ward Rhondda

Trwsio ac adnewyddu Neuadd Gymunedol Trehopcyn, gan ddod ag adeilad sydd wedi’i esgeuluso yn ôl i ddefnydd 
cymunedol. Bydd y lle nawr yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhaglen o ddosbarthiadau creadigol ac yn cynnal Citrus Arts, sy’n 
gweithio i ehangu sgiliau ymarferol pobl ifanc yn y gymuned.

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Rhiw’r Perrai

Gwelliannau sylweddol yng Nghoed Craig Rhiw’r Perrai, coetir hynafol 175 erw ger Caerffili. Mae hen wrychoedd wedi cael 
eu hadfer a gwrychoedd newydd wedi cael eu plannu i greu coridorau bywyd gwyllt. Mae coed conwydd goresgynnol wedi 
cael eu tynnu a’u hailblannu â choed llydanddail brodorol a choedlannau cyll sy’n creu cynefin ar gyfer pathewod brodorol. 

Eglwys a Neuadd Gymunedol y Santes Fair

Gosod to newydd wedi’i inswleiddio i wella effeithlonrwydd ynni’r adeilad a diogelu dyfodol y ganolfan gymunedol sy’n cael 
ei defnyddio’n helaeth. 

Fferm Gymunedol Abertawe

Mae gwirfoddolwyr lleol wedi rheoli a datblygu safle’r Fferm a Rhos Cadle i wella’r ardal ar gyfer mynediad, bioamrywiaeth 
ac ymgysylltu â’r gymuned. Mae’r gweithgareddau wedi cynnwys hyfforddiant sgiliau tir traddodiadol, creu cynefinoedd ac 
arolygu, gyda digwyddiadau wedi’u cynllunio i hyrwyddo manteision lles bod yn yr awyr agored i’r gymuned leol.
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Y Ganolfan Amgylcheddol 

Cynlluniau amrywiol yn ardal Abertawe sy’n hyrwyddo’r economi gylchol ac yn annog lleihau gwastraff, ailddefnyddio, 
trwsio ac ailgylchu. Roedd y cynlluniau’n cynnwys gorsafoedd trwsio beiciau, cyfnewid hadau, cynlluniau casglu ailgylchu ac 
ailagor hen gaffi trwsio. Mae nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned wedi cael eu cynnal wyneb yn wyneb ac ar-lein, 
gan weithio gyda nifer o bartneriaid lleol.  

Ymddiriedolaeth The Shared Earth 

Mae prosiect ‘Cadw Natur Mewn Cof – Nature In Mind’ wedi ymgysylltu â’r gymuned leol, gan ddarparu amrywiaeth o 
gyfleoedd i wirfoddolwyr adfer a gwella bioamrywiaeth yng Nghanolfan Cadwraeth Ffermydd Denmarc. Mae gwirfoddolwyr 
wedi cynnal gwaith cynnal a chadw llwybrau, rheoli dolydd a gwlyptiroedd, tocio coed helyg, prosiectau bioamrywiaeth ar 
gyfer tylluanod gwyn ac ymlusgiaid, ac wedi cynnal arolygon bywyd gwyllt ar draws y safle. 

Ymddiriedolaeth The Wilderness 

Mae’r Prosiect yr Ardd Grog wedi trawsnewid rhan o adeilad treftadaeth pwysig yn Llanidloes, sydd wedi mynd â’i ben iddo, 
yn fan agored hardd gyda gardd dan do. Mae’r gofod yn cynnig lleoliad croesawgar ac anarferol sy’n cysylltu â natur, ac yn 
caniatáu i grwpiau ddod at ei gilydd i ddiwallu anghenion y gymuned.

Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Datblygu Parc yr Esgob, Abergwili drwy reoli a chynnal a chadw’r ardd furiog, y parc, y coetir a’r pwll. Mae gwirfoddolwyr 
wedi gweithio i adfer yr ardd lysiau, hau blodau gwyllt brodorol, a chreu blychau adar ar gyfer bywyd gwyllt. 

Ymddiriedolaeth Elusennol Wastesavers Cyf

Prosiect codi ymwybyddiaeth sy’n hyrwyddo gwerth ailddefnyddio yn ardal Casnewydd fel dewis arall yn lle gwaredu gwastraff 
mewn safleoedd tirlenwi. Roedd y prosiect yn canolbwyntio ar ymgyrchoedd wedi’u targedu ar y cyfryngau cymdeithasol a 
chynhyrchu cyhoeddusrwydd a rennir drwy leoliadau allweddol o amgylch Casnewydd. Mae eitemau sy’n cael eu rhoi, a fyddai 
fel arall wedi cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi yn cae l eu gwerthu yng nghanolfan ailddefnyddio Wastesavers. 
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Cwmni Buddiannau Cymunedol Elfennau Gwyllt

Mae’r prosiect Pryfed Peillio, Pobl a Lleoedd wedi gwella’r cynefin ar gyfer bywyd gwyllt a phryfed peillio yng Ngardd 
Fotaneg Treborth, gan greu cyfleoedd i bobl gael mynediad at brofiad gwaith a hyfforddiant achrededig. Gwnaeth y 
Clwb Garddio er Lles waith sylweddol i greu gardd addysgu a phyllau newydd, gwella nodweddion treftadaeth, a gwella 
bioamrywiaeth drwy gael gwared â rhywogaethau goresgynnol a phlannu coed a blodau brodorol. 

Tir Gwyllt

Adfer, gwella a rheoli ar draws tair gwarchodfa natur yn Nhre Ioan, gan wella cynefin ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau a 
darparu cyfleoedd gwirfoddoli. 

Tir Gwyllt

Gwelliannau i gynefin amffibiaid yng ngwarchodfa natur Glascoed, drwy reoli coetiroedd, rheoli glaswelltir, plygu perthi, 
clirio prysgwydd a chreu pyllau.  Mae mynediad wedi cael ei wella drwy adfer llwybrau troed gyda gwirfoddolwyr yn cymryd 
rhan mewn arolygon bywyd gwyllt a hyfforddiant plygu perthi. 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

Gweithredu technegau rheoli i gefnogi’r ystod o gynefinoedd o ddiddordeb arbennig yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol 
Carmel. Mae technegau rheoli fel pori er lles cadwraeth, rheoli rhywogaethau goresgynnol, a llenwi ffosydd wedi gwella 
amodau cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau arbenigol o gors gwlyptir. 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

Bu’r prosiect The Saving Priors Meadow yn gweithio i achub un o weirgloddiau hanesyddol olaf y Gŵyr, drwy uwchraddio’r 
trac mynediad rheoli a’r ffensys i atal anifeiliaid. Roedd digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned yn darparu cyfleoedd 
addysgol a hyfforddiant, gan gynnwys arolygu glaswelltir, clirio prysgwydd a phlygu perthi.  



51

Fe wnaeth yr LDTCS ariannu’r prosiect 
Wise up to Waste i wneud y canlynol:  

   Codi ymwybyddiaeth o sut i leihau 
gwastraff bwyd

   Cefnogi newidiadau mewn 
ymddygiad i gefnogi pobl i leihau 
gwastraff bwyd

   Cyfrannu at leihau costau yn y cartref 
a gwastraff bwyd drwy ailddefnyddio 
bwyd dros ben

O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, 
cynhaliwyd asesiad gan Foothold i 
ddeall anghenion y gymuned  a sut 
y gellid cyflawni prosiect Wise up to 
Waste mewn amgylchiadau ansicr.

Elfen allweddol o’r prosiect oedd 
sefydlu clwb bwyd i ddargyfeirio 
ac ailddosbarthu bwyd, a derbynnir 
llawer ohono gan FareShare ac 
archfarchnadoedd lleol. Mae’r rhai sy’n 
derbyn y bwyd dros ben yn aelodau o 
Glwb Bwyd Wise up to Waste ac maent 
yn byw o fewn radiws o bum milltir i 
Ganolfan Amwynder Dinesig Trostre. 
Mae’r aelodau’n elwa o ychydig o 
gymorth ychwanegol i gael gafael ar 
fwyd fforddiadwy a maethlon tra ar 
gyllideb gyfyngedig. Mae’r blychau 
bwyd wythnosol yn werth tua £15, ac 
mae’r derbynwyr ond yn talu £3.50 
ar eu cyfer. Drwy gydol y pandemig 
a’r cyfyngiadau symud cenedlaethol, 
cafodd bocsys bwyd eu danfon yn 

uniongyrchol i gartrefi pobl, ynghyd 
ag awgrymiadau a ryseitiau er mwyn 
i aelodau gael y gwerth mwyaf o’u 
cyflenwadau. Roedd bwyd dros ben 
gyda dyddiadau defnyddio olaf byr 
iawn ar gael yn rhad ac am ddim i 
aelodau’r clwb bwyd. 

‘Mae’n rhyddhad gwybod y gallaf 
edrych ymlaen at dri phryd bwyd 
boddhaol yr wythnos. Mae’n braf peidio 
â gorfod poeni am allu fforddio bwyta’, 
meddai un aelod o’r clwb bwyd. 

Mae Wise up to Waste hefyd wedi 
creu safle compostio cymunedol, 
a adeiladwyd gan wirfoddolwyr a 
chleientiaid y prosiect i leihau gwastraff 
eu cegin a’u cartref ymhellach fyth. 

Astudiaeth achos

Foothold Cymru 
(The Centre for Building Social Action Ltd yn ffurfiol)
MAE FOOTHOLD YN ELUSEN CYFIAWNDER CYMDEITHASOL SY’N CYDWEITHIO AG UNIGOLION, CYMUNEDAU 
A PHARTNERIAID I FYND I’R AFAEL AG ACHOSION A CHANLYNIADAU TLODI AC ANGHYDRADDOLDEB. 
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Mae Foothold wedi cynhyrchu taflen 
ffeithiau fanwl a fideos gwybodaeth 
am sut i gompostio gartref, sydd wedi 
cael eu dosbarthu’n dda ac sydd 
wedi’u croesawu. 

Mae’r safle hefyd yn cynnwys gwelyau 
uchel, pwll dŵr, blychau gaeafgysgu,  
a gwesty chwilod, gyda’r bwyd 
sy’n cael ei dyfu o’r ardd yn cael ei 
ddosbarthu i aelodau’r clwb bwyd. 
Mae’r ardd yn cynnig cyfleoedd i’r 
gymuned leol ddysgu sut y gall  
gardd fach gynhyrchu cynnyrch  
da a gwirfoddoli ym myd natur. 

Oherwydd y cyfyngiadau symud 
a’r cyfyngiadau gwarchod, tarfwyd 
ar weithdai Wise up to Waste, ond 
fe wnaeth Foothold greu pecyn 
dwyieithog ar gyfer Lleihau Gwastraff 
Bwyd a oedd ar gael ar-lein neu 
ar ffurf copi caled. Mae’r pecyn yn 
cynnwys awgrymiadau a chyngor 
ar storio bwyd a nifer o ryseitiau i 
helpu’r gymuned i feddwl am sut i 
ddefnyddio’r cynhwysion y byddant 
fel arall yn eu taflu, neu sut y gallant 
ddefnyddio’r cynhwysion i greu 
bwydydd iach a maethlon.

‘Mae hanes hir o lawer iawn o wastraff bwyd o archfarchnadoedd 
yn mynd i safleoedd tirlenwi, ond eto mae cymaint o bobl yn byw 
mewn tlodi bwyd, ac felly mae dargyfeirio’r bwyd ‘gwastraff’ hwn i’w 
ailddosbarthu i’r rhai sydd ei angen yn ateb amlwg! Rwy’n credu’n 
gryf mewn lleihau gwastraff bwyd, ac mae’r prosiect Wise up to 
Waste yn gwneud hynny.’ 

AELOD O GLWB BWYD WISE UP TO WASTE

Gwirfoddoli i greu tŷ chwilod

Pwll wedi’i gwblhau wedi’i 
adeiladu gan wirfoddolwyr



53

Mae Coedwig Fechan yn goedwig 
frodorol wedi’i phlannu’n agos ac 
wedi’i dylunio i dyfu hyd at 10 gwaith 
yn gyflymach na choedwig sydd wedi’i 
phlannu’n draddodiadol, ac mae ganddi 
lawer o fanteision ar gyfer helpu i liniaru 
effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae 
Coedwigoedd Bach yn cymryd 30 gwaith 
yn fwy o garbon, yn lleihau’r perygl o 
lifogydd, yn lleihau llygredd sŵn ac aer ac 
yn cynyddu bioamrywiaeth yn sylweddol. 

Yn ystod y chwe mis cyntaf, mae’r 
prosiect wedi plannu 600 o goed ac wedi 
sefydlu system ddyfrio gynaliadwy drwy 
gasglu dŵr glaw. Mae llwybr ac ardal 
ar gyfer dysgu yn yr awyr agored wedi 
cael eu creu i ddarparu lle i addysgu’r 
gymuned leol am newid yn yr hinsawdd a 
manteision Coedwigoedd Bach. 

Er mwyn paratoi ar gyfer plannu, 
cynhaliwyd nifer o weithgareddau 
gan gynnwys asesiadau o ansawdd 
pridd, plotio, mapio a chloddio’r safle. 
Cynhaliwyd archwiliad cyfleustodau 

ffurfiol, cynllun arolwg ordnans, ac 
arolwg coedwig lleol hefyd er mwyn 
helpu i ddewis rhywogaethau. Dilynwyd 
hyn gan ddylunio ac argraffu arwydd 
gwybodaeth a phrynu offer priodol. 

Bu aelodau Gweithredu Hinsawdd 
Caerffili yn gweithio gydag ysgolion a 
grwpiau lleol eraill i fesur bioamrywiaeth 
y safle cyn plannu’r goedwig fechan, 
gan gynnal dau ddiwrnod ymgysylltu 
lle’r oedd trigolion yn gallu cofnodi’r 
planhigion a’r chwilod ar y safle.

Mae’r gweithgareddau gyda’r 
gymuned yn ystod chwe mis 
cyntaf y prosiectau wedi cynnwys 
saith arolwg llinell sylfaen ar 
fioamrywiaeth a diwrnodau 
hela chwilod (dau ddiwrnod 
agored am ddim gyda’r 
gymuned, pedwar diwrnod 
gydag ysgolion cynradd 
lleol, ac un diwrnod gyda’r 
elusen leol, Llamau) yn 
ymgysylltu â dros 200 o 

Gweithredu Hinsawdd Caerffili
COEDWIG FECHAN CAERFFILI YW’R PROSIECT COEDWIG FECHAN GYNTAF I GAEL EI  
HARWAIN GAN Y GYMUNED YNG NGHYMRU AC MAE’N CAEL EI GYNNAL GAN GWEITHREDU 
HINSAWDD GLANNAU DYFRDWY AR Y CYD Â CHYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI. 
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bobl. Roedd boreau cymunedol llai hefyd 
yn caniatáu i wirfoddolwyr Gweithredu 
Hinsawdd Caerffili gwrdd mewn sesiynau 
caeedig, gan ddarparu llafur ychwanegol 
cyn plannu. Mae’r prosiect wedi 
galluogi gwirfoddolwyr a phlant ysgol i 
ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ym maes 
bioamrywiaeth a rheoli ecosystemau, 
gan ennill sgiliau o ran adnabod a deall 
planhigion a phryfed.

Yn ystod sesiynau ysgol, mae dysgwyr 
wedi ennill sgiliau ymchwil gwyddoniaeth 
mewn cyd-destun bywyd go iawn, ac 
mae plant wedi bod yn rhan o’r gwaith 
o gynllunio dyluniad Coedwig Fechan 
ac wedi cael trafodaethau ar fanteision 
diogelu a gwella’r amgylchedd naturiol. 

Dywedodd aelodau’r grŵp cymunedol eu 
bod yn teimlo’n fwy llesol o ganlyniad i 

gysylltu â’r gymuned ehangach a chael 
budd o ymarfer corff gwyrdd. Mae plant 
ysgol wedi datblygu sgiliau ymchwil 
gwyddonol wrth gynnal yr arolwg 
llinell sylfaen. Mae diwrnodau agored y 
Gymuned wedi galluogi pobl o gymuned 
amrywiol i ymwneud â natur a dod i 
ddeall bioamrywiaeth a mesur iechyd  
yr amgylchedd.  

Wrth symud ymlaen, bydd y coed ifanc 
yn derbyn gofal, yn cael eu dyfrio ac yn 
cael eu cynnal gan wirfoddolwyr a bydd 
y safle’n cael ei astudio drwy’r Prosiect 
Gwyddoniaeth i Ddinasyddion i ddeall 
effaith y prosiect ar fioamrywiaeth 
leol. Yng ngham nesaf y prosiect, bydd 
gwirfoddolwyr yn codi ffens addas ac yn 
gweithio ar welliannau’r system casglu 
dŵr glaw. 

‘Bellach mae gan Caerffili Goedwig Fach ffyniannus, ac ni fyddai hynny wedi 
bod yn bosibl heb y Grant Treth Cymunedau Tirlenwi. Er enghraifft, roeddem 
yn gallu ariannu diwrnod plannu cyhoeddus i orffen plannu’r 600 o goed sy’n 
rhan o’r Goedwig Fach. Cawsom ein syfrdanu gan yr ymateb i’n digwyddiadau 
plannu cyhoeddus ac ysgolion. Dangosodd i ni pa mor awyddus oedd pobl yn ein 
cymuned leol i wneud rhywbeth cadarnhaol i helpu i liniaru’r argyfwng hinsawdd. 
Mae pobl leol wedi bod yn gadarnhaol iawn am y Goedwig Fach ac wedi mynegi 
ymdeimlad o berchnogaeth a balchder yn yr hyn y gwnaethant helpu i’w gyflawni. 
Diolch am ein helpu i droi ein syniadau yn reality.’ 

MARIANNE LONGSTAFF, TINY FOREST PROJECT OFFICER
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Dyfarnwyd cyllid i’r ganolfan ar 
gyfer y prosiect ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’ 
gan Gynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi ym mis Ionawr 
2020, a’i nod oedd helpu i wneud ardal 
De Glan yr Afon yn fwy gwyrdd. 

Nod y prosiect oedd cynyddu nifer 
y gerddi blaen yn Ne Glan yr Afon a 
oedd yn cynnwys mannau gwyrdd, 
darparu basgedi crog ar bob stryd, a 
mapio a chreu eco-draffordd. Plannwyd 
blodau gwyllt brodorol, gan wella 
bioamrywiaeth a chreu ymdeimlad 
o falchder yn yr ardal leol. Roedd y 
prosiect yn gyfle gwych i bobl leol sy’n 
ESOL i wella eu sgiliau Iaith Saesneg a 
chysylltu â’u cymuned. 

Ar ddechrau’r prosiect, roedd 
‘Tyfu Gyda’n Gilydd’ wedi elwa o’r 
bartneriaeth ‘Bwyd Caerdydd’ ledled 
Caerdydd ac wedi cyfrannu ati. 
Dechreuodd hyn yn 2020, gan ddarparu 
20,000 o blanhigion ledled Caerdydd yn 
ystod y pandemig Covid-19. Llwyddodd 

Tyfu Gyda’n Gilydd i ddarparu tua 
5,000 o blanhigion yn Ne Glan yr Afon, 
ac mae wedi darparu’r nifer fwyaf o 
blanhigion i’r tyfwyr ethnig amrywiol, 
newydd a phrofiadol. 

Cyflawnodd y prosiect amrywiaeth 
o gynlluniau a chyflawnodd nifer o 
ganlyniadau:

    Gweithio mewn partneriaeth â 
sefydliadau allweddol

Mae Partneriaeth Bwyd Caerdydd a 
rhwydweithiau Edible Cardiff wedi cael 
eu datblygu, gan ddod i ben gyda’r 
‘Gwyl yr Hydref’ lwyddiannus iawn 
ledled Caerdydd. Yng Nglan yr Afon ar 
Ddiwrnod Rhyngwladol Bwyd y Byd, 
cynhaliwyd digwyddiadau a oedd yn 
cynnwys Llysiau’r Gaeaf am ddim, 
ac ymgynghoriad ynghylch sefydlu 
Gardd Gymunedol Canolfan Iechyd 
Glan yr Afon. Cafodd ei redeg mewn 
partneriaeth â Grow Cardiff ac roedd 
yn denu dros 100 o deuluoedd ac 

unigolion. Casglwyd llawer o fylbiau, 
hadau gaeaf, potiau ail-law a chompost 
gan wirfoddolwyr, a’u hailddosbarthu 
yn y gymuned.  

    Defnyddio marchnata a hyrwyddo 

Defnyddiodd y sefydliad ddulliau 
marchnata lleol iawn i sicrhau bod 
y gweithgarwch a’r rhai a oedd yn 
bresennol mewn digwyddiadau yn 
dod o gymuned Glan yr Afon. O’r 100 
o unigolion a oedd wedi ceisio ennill 

Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan yr Afon
LLWYDDODD CANOLFAN DATBLYGU CYMUNEDOL DE GLAN YR AFON I DDARPARU PROSIECT ARLOESOL SY’N CANOLBWYNTIO AR Y 
GYMUNED YN ARDAL GLAN YR AFON YNG NGHAERDYDD I HELPU AELODAU’R GYMUNED LEOL I WELLA BIOAMRYWIAETH YN YR ARDAL.

Gwyrddu cyfnewid planhigion  
Glan yr Afon
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y Llysiau’r Gaeaf am ddim, dim ond 
chwech oedd ddim yn dod o Dde Glan 
yr Afon. Tynnu ffotograffau mewn 
digwyddiadau a’u defnyddio ar wefan 
a chyfryngau cymdeithasol y sefydliad, 
wedi’u cynnwys mewn fideos hyrwyddo, 
ac wedi’u rhannu gan bartneriaid y 
rhwydwaith.  

    Annog tyfu gartref, datblygu 
sgiliau a helpu’r gymuned i 
ymdopi â’r cyfyngiadau symud.

Roedd aelodau’r gymuned yn 
gysylltiedig â’r prosiect drwy grŵp 
WhatsApp, lle soniodd llawer 
am ganlyniadau lles cadarnhaol 
bod yn rhan o’r prosiect. Roedd y 
cyfranogwyr yn amrywio o ran oedran 
a chefndir, gan gysylltu cymdogion 
drwy ddiddordeb cyffredin yn ystod y 
cyfyngiadau symud. 

Roedd y gerddi blaen un metr 
sgwâr, y planwyr a’r pocedi plannu a 
ddatblygwyd yn yr ardal yn helpu gyda 
chydlyniant cymunedol, yn galluogi 
gwirfoddolwyr i ddatblygu sgiliau a 
hyder a rhannu gwybodaeth am dyfu 
planhigion mewn amgylcheddau trefol.

 

‘Yr haf diwethaf, roedd teimlad bod rhoi nwyddau am ddim yn 
ffordd ddiogel o fentro allan o’r tŷ tua diwedd y cyfnod clo cyntaf. Yn 
yr Hydref a’r Gaeaf, mae’r cysylltiadau a wnaed ar y grŵp WhatsApp 
wedi cynnal a helpu pobl i ymdopi â’r cyfyngiadau symud.’ 

SWYDDOG PROSIECT GWYRDDIO A THYFU GLAN YR AFON 

Cyfranogwyr digwyddiad gwneud yn fwy gwyrdd  Glan yr Afon 
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Mae’r prosiect yn cysylltu ag ystod  
eang o sefydliadau, grwpiau 
cymunedol, busnesau ac unigolion 
i hwyluso gweithdai awyr agored 
creadigol strwythuredig rheolaidd 
sydd o fudd i ddefnyddwyr gwasanaeth 
drwy hybu hunan-barch a’u galluogi i 
ddatblygu eu sgiliau.

Cyfrannodd gwirfoddolwyr at glirio 
ardaloedd sydd wedi gordyfu gyda 
rhywogaethau goresgynnol a helpu i 
gasglu sbwriel a thacluso ardaloedd 
ar hyd yr argae a’r mannau picnic.  
Bu gwirfoddolwyr hefyd yn helpu i 
blannu blodau a bylbiau o amgylch 
yr Hwb Creadigol, y Ganolfan 
Ymwelwyr a’r Caffi. Gosodwyd 
blychau adar i ddarparu cartrefi ar 
gyfer rhywogaethau lleol a oedd yn 
cynnwys blychau traddodiadol (blychau 
i wenoliaid y bondo/gwenoliaid) a 
blychau pryfed.  Mae casgen ddŵr wedi 
cael ei gosod i gasglu dŵr glaw ar gyfer 
gweithdai tyfu planhigion yn y dyfodol.

Arweiniodd y gweithgareddau hyn 
at fwy o dwristiaeth i’r ardal leol a 
chefnogi’r ganolfan ymwelwyr a’r 
caffi newydd i wella iechyd meddwl 
cadarnhaol. Mae’r Ganolfan wedi 
gwella cyfleusterau i ymwelwyr, gan 
ddarparu man siarad i’r rheini sy’n 
cerdded Llwybr Glyndŵr neu Ffordd 
Cymru, gan ennyn diddordeb mewn 
gweithgareddau a thynnu sylw at 
welliannau i’r ganolfan ymwelwyr, 
mannau picnic a’r mannau gwyrdd o 
amgylch yr Hwb.

Fel rhan o’r gwaith o ddatblygu’r 
Ganolfan, cwblhawyd cytundeb 
mewnol llawn a fydd yn sicrhau bod 
anghenion y gymuned yn parhau i gael 
eu diwallu ymhell ar ôl y cyfnod cyllido. 
Mae’r Hwb bellach yn cynnwys:  

    Lle swyddfa i ddau neu dri o bobl y 
gellir ei addasu’n ystafell ymgynghori 
dawel i ddefnyddwyr gwasanaeth 
pan fo angen.

    Lle i wyth o bobl mewn gweithdy, 
sy’n cynnwys silffoedd a deunyddiau 

celf sylfaenol, a deunyddiau penodol 
sydd eu hangen ar gyfer gweithdai 
sydd wedi’u trefnu, fel cerfio cerrig a 
gwneud printiau. Gosodwyd gwasg 
ysgythru ynghyd â rac sychu printiau 
a rac arddangos.

    Cafodd meinciau (byrddau cerfio 
cerrig arbenigol) eu gwneud ar gyfer 
y gweithdai wythnosol cerfio cerrig yn 
yr awyr agored, a chafodd man storio 
ar gyfer y rhain ei gloddio o dan y 
ramp DDA i’r ganolfan ymwelwyr. 
Cafodd mainc arall ei theilwra ar 
gyfer cyfranogwyr y gweithdy sy’n 
defnyddio cadair olwyn, gan alluogi 
mynediad cynhwysol. 

Mae’r prosiect wedi darparu 
amrywiaeth o weithdai Creadigol gan 
gynnwys gwneud printiau, cerfio cerrig, 
cerfio pren, peintio, lluniadu, ysgrifennu 
creadigol, ffotograffiaeth, ac mae 
wedi cysylltu ag artistiaid llawrydd a 
phobl greadigol sydd wedi arwain y 
gweithdai, gan roi cyfle iddynt rannu eu 
harbenigedd a’u gwybodaeth.

Cwmni Buddiannau Cymunedol Radiate Arts
MAE RADIATE ARTS WEDI CREU CANOLFAN GREADIGOL CLYWEDOG I GYNNIG LLE DIOGEL A CHYNHWYSOL AR GYFER 
LLES PERSONOL A LLESIANT GRŴP, GAN GREU FFYRDD O HELPU POBL ERAILL I GAEL MEDDYLFRYD CADARNHAOL.



Cyfranogwyr gweithdy 
gwaith coed creadigol 
yn Hyb Creadigol 
Clywedog
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Mae Radiate Arts wedi dewis artistiaid 
yn ofalus ar gyfer eu sgiliau, profiad 
go iawn sy’n berthnasol i bob grŵp 
cymunedol penodol a’r heriau maen 
nhw’n eu hwynebu. Daw rhai o’r 
artistiaid hyn o sefydliadau megis 
Sculpture Cymru a Chelfyddydau 
Anabledd Cymru.

Mae Radiate Arts wedi datblygu 
perthynas arbennig o gryf gyda Newid 
Cam Cymru, gan hwyluso gweithdai 
awyr agored creadigol strwythuredig 
rheolaidd sydd o fudd i ddefnyddwyr eu 
gwasanaeth (Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog 
sy’n dioddef o Anhwylder Straen Wedi 

Trawma) drwy hybu hunan-barch drwy 
gyflawniadau personol a’u galluogi i 
ddatblygu eu sgiliau ochr yn ochr â’u 
mentoriaid cymheiriaid. Mae cysylltiadau 
wedi cael eu gwneud â Hafal, sydd wedi 
gofyn am fewnbwn ar wasanaethau 
yn y dyfodol, ac mae wedi cefnogi’r 
cais diweddaraf am gyllid i ddatblygu 
gweithdai cerfio cerrig gyda mwy o’u 
defnyddwyr gwasanaeth eu hunain 
(hefyd gyda chyn-filwyr y Lluoedd Arfog 
sydd am wella eu hiechyd meddwl).

Mae’r Cwmni Buddiannau Cymunedol 
lleol, The Gamechanger Project, hefyd 
wedi cysylltu â’r Hwb, a bydd yn 

cynnwys eu defnyddwyr gwasanaeth, 
sy’n bennaf yn blant a phobl ifanc 
sy’n wynebu anawsterau dysgu a 
chyflogaeth wrth gael gafael ar y 
gweithgareddau. 

Drwy gynnwys y rhain a chymunedau 
ac elusennau eraill yn y grŵp llywio a’r 
pwyllgor prosiect, mae’r Hwb yn parhau 
i fod â chysylltiad uniongyrchol â’r bobl 
a fydd yn elwa o’r gweithgareddau a’r 
digwyddiadau hyn yng Nghlywedog, 
gan sicrhau bod gwasanaethau’n 
diwallu anghenion y gymuned gyfan  
o’r cychwyn cyntaf. 

Cyfranogwyr y Cwrs Rhyddid Creadigol – mae’r 
cwrs yn cefnogi Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog, 
gan ddarparu profiadau preswyl creadigol 
cadarnhaol ym mynyddoedd Cambria

Cyfranogwyr y Cwrs Rhyddid Creadigol
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Y Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Y Grant a 
Ddyfarnwyd

Cadwraeth 
Amffibiaid ac 
Ymlusgiaid 

Bioamrywiaeth Caerdydd, Sir 
Gaerfyrddin, Conwy, 
Sir Ddinbych, Sir 
y Fflint, Gwynedd, 
Rhondda Cynon Taf, 
Abertawe,  
Bro Morgannwg, 
Wrecsam

Mae amffibiaid ac ymlusgiaid yng Nghymru dan 
fygythiad. Bydd gwirfoddolwyr ledled Cymru 
yn arolygu ac yn monitro rhywogaethau, a’u 
cynefinoedd, ger safleoedd tirlenwi. Bydd ein 
‘gwyddonwyr sy’n ddinasyddion’ yn gallu casglu 
gwybodaeth hanfodol am barhad poblogaethau 
amffibiaid ac ymlusgiaid allweddol o un 
flwyddyn i’r llall, gan nodi lle mae angen 
cadwraeth fwyaf.

£24,980.80

Buglife Bioamrywiaeth Casnewydd Bydd Prosiect Pryfed Peillio Casnewydd yn 
gwneud y canlynol:

    Dod â chymunedau at ei gilydd i archwilio 
natur a dathlu pryfed peillio lleol drwy raglen 
weithgarwch diddorol a chynhwysol

    Adfer cynefinoedd pryfed peillio – gwella 
cadernid y rhwydwaith ecolegol

    Codi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli pobl i 
weithredu dros bryfed peillio yn eu cymuned, 
gan gynnwys rhai o rywogaethau mwyaf prin 
a difreintiedig Cymru.

£49,648.00

Cyngor Cymuned 
Cefn

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Wrecsam Er mwyn lleihau ein Hôl Troed Carbon a’n 
defnydd o ynni, byddwn yn trwsio’r difrod mawr 
o'r stormydd i’n to gwastad ac yn disodli’r hen 
ffenestri sydd wedi pydru gydag unedau sy’n 
defnyddio ynni’n effeithlon. Bydd hyn yn sicrhau 
y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau a 
gweithgareddau cymunedol hanfodol heddiw ac 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

£34,854.00
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Y Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Y Grant a 
Ddyfarnwyd

Cwmni'r Fran Wen Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Gwynedd Mae Nyth yn ganolfan greadigol newydd ar 
gyfer pobl ifanc a’r gymuned yng nghanol 
Bangor. Bydd y prosiect hwn yn rhoi bywyd 
newydd i’r gerddi fel hafan drefol, a fydd yn 
cynnwys gardd gymunedol hygyrch a chegin sy’n 
cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr cymunedol.

£48,100.00

Cyfeillion Parc 
Coed Gwilym

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Abertawe Adeiladu Clwb Cymunedol Newydd ym Mharc 
Coed Gwilym, Clydach, Abertawe a fydd yn 
darparu cyfres o gyfleusterau a gweithgareddau 
er budd y gymuned gyfan.

£45,000.00

Pwll Nofio 
Cymunedol Lee 
Gardens 

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Rhondda Cynon Taf Mae Pwll Nofio Lee Gardens yn cynnal 
gweithgareddau a gwasanaethau gydol y 
flwyddyn i gefnogi’r gymuned leol a thu hwnt. 
Mae’r rhain yn cynnwys rhedeg pwll nofio yn 
yr awyr agored i blant a sesiynau galw heibio, 
sesiynau hyfforddi, celf ar ôl ysgol, sesiynau 
cadw’n heini (Fit & Fed), Gwau a Sgwrsio (Knit 
& Natter), Gwenwch mae'n ddydd Gwener, a 
gwerthu eiddo diangen ar fyrddau. Rydym yn 
croesawu gwirfoddolwyr ac ymwelwyr newydd. 

£33,733.88

Ymddiriedolaeth 
Hamdden Aneurin 

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Blaenau Gwent Drwy gefnogaeth grŵp Cyfeillion Parc Bryn 
Bach i wneud gwelliannau amgylcheddol ar hyd 
tiroedd y parc. Bydd y prosiect hwn yn ymgysylltu 
â’r gymuned leol i greu a darparu dysgu yn yr 
awyr agored, sgiliau newydd drwy hyfforddiant 
a chael gwerthfawrogiad o’r cynlluniau Rheoli 
Ecolegol a’r cynlluniau coetir Coedyddiaeth. 

£34,400.00
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Y Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Y Grant a 
Ddyfarnwyd

Menter Môn Cyf Bioamrywiaeth Ynys Môn Nod Prosiect Bioamrywiaeth Afonydd Menai 
yw gwarchod a chodi ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o ddwy rywogaeth â blaenoriaeth 
A7; llygod y dŵr a dyfrgwn. 
Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys creu deunydd 
addysg bywyd gwyllt mewn afonydd, sgyrsiau 
cyhoeddus a theithiau tywys yn ddwyieithog, 
er mwyn hwyluso gwell dealltwriaeth o 
fioamrywiaeth mewn afonydd. 

£49,999.00

Gardd Fotaneg 
Genedlaethol 
Cymru

Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin Bydd y prosiect hwn yn galluogi’r Ardd i 
wella cyflwr ei gynefin gweirgloddiau yng 
Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. 
Byddwn hefyd yn gwneud gwelliannau i’n fferm 
arddangos organig, a fydd yn dangos sut y gall 
natur a ffermio weithio mewn cytgord.

£49,900.00

Ymddiriedolaeth 
Bywyd Gwyllt 
Gogledd Cymru

Bioamrywiaeth Wrecsam Bydd y prosiect yn gwneud y canlynol:
1.  Cefnogi staff, contractwyr a gwirfoddolwyr 

i gynnal ac i wella’r mosaig o gynefinoedd 
yng Ngwarchodfa Natur Chwarel Marford, 
gan ganolbwyntio ar wella amodau ar gyfer 
infertebratau.

2.  Gwreiddio bioamrywiaeth yn y gymuned leol 
drwy dasgau gwirfoddol, sesiynau addysgol 
ar gyfer grwpiau amrywiol o ddefnyddwyr, 
gwelliannau i fynediad a gwell dehongli.

£49,960.33
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Y Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Y Grant a 
Ddyfarnwyd

Radiate Arts Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Powys Mae Pedal Pals yn darparu gweithgareddau 
corfforol i’r rheini yn ein cymunedau lleol drwy 
uwchgylchu ac addasu beiciau i greu E-feiciau 
i’w defnyddio o amgylch y mannau gwyrdd a glas 
hardd o amgylch Llyn Clywedog. Gyda’n gilydd, 
byddwn yn darparu cefnogaeth lles corfforol a 
meddyliol i aelodau o’r gymuned sy’n cael eu 
cyfeirio at y prosiect gan fudiadau cymunedol.

£47,956.86

The Centre of 
Building Social 
Action Limited

Lleihau 
gwastraff

Sir Gaerfyrddin Nod y prosiect yw creu Hwb Cymunedol Dim 
Gwastraff, gan ddatblygu ein model ‘economi 
gylchol’ ymhellach. Bydd rhannu, trwsio, 
ailddefnyddio a thrawsnewid nwyddau wrth 
gyfnewid sgiliau a chyngor yn arwain at leihau 
gwastraff a defnydd diangen, helpu cyllidebau 
pobl i fynd ymhellach, a chryfhau cysylltiadau 
cymunedol.

£49,819.28

Ymddiriedolaeth 
Afonydd Gorllewin 
Cymru

Bioamrywiaeth Ceredigion Nod ein prosiect yw mynd i’r afael â dirywiad 
mewn bioamrywiaeth ac ansawdd dŵr yn Afon 
Teifi a’i isafonydd, yn enwedig yn ardal Llanbedr 
Pont Steffan, lle cofnodwyd llawer o’r dirywiad.

Nod y prosiect yw ailgysylltu pobl â’u 
hamgylchedd lleol gan ddarparu addysg, 
ymgysylltiad a chyfleoedd gwirfoddoli i bawb, 
gan ddarparu mannau cyhoeddus ar yr un pryd.

£49,221.60
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Y Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Y Grant a 
Ddyfarnwyd

Art Shell Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Bioamrywiaeth

Lleihau 
gwastraff

Caerdydd Bydd y prosiect yn datblygu gofodau stiwdio celf 
sy’n fforddiadwy, yn wyrdd ac yn gynhwysol; sy’n 
annog beicio, defnyddio ynni’n effeithlon, ac 
ymgysylltu â’r gymuned leol a’i chefnogi. Y nod yw 
cynnig mannau gwaith sefydlog a chefnogaeth i 
artistiaid lleol, gan gynnwys y rheini na fyddent fel 
arfer yn gallu eu fforddio.

£24,377.99

Canolfan 
Gymunedol Artis

Lleihau 
gwastraff

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Bioamrywiaeth

Rhondda Cynon  
Taf

Caffi trwsio a llyfrgell o bethau, gan gynnig 
cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli, hyfforddiant, 
gweithdai sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd 
amgylcheddol a lleihau ein heffaith ar y blaned.

Bydd Pobl Ponty Planed yn gwneud y canlynol:

    defnyddio llai o adnoddau 

   atal gwastraff

   annog datblygu economi gylchol

   o fudd i ansawdd bywyd trigolion lleol

   hybu cydnerthedd cymunedol

£49,995.66

Awel Aman Tawe Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Lleihau 
gwastraff

Castell-nedd Port 
Talbot

Diben y cais hwn yw gosod caffi cymunedol fel 
rhan o’r gwaith o adnewyddu hen ysgol gynradd 
Cwmgors yn ganolfan carbon isel hygyrch i 
artistiaid, entrepreneuriaid ac addysgwyr. Bydd 
‘Hwb y Gors’ yn gartref i stiwdio gweithio ar y 
cyd, swyddfeydd ac ystafelloedd dosbarth, ac 
amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol.

£49,600.00
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Y Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Y Grant a 
Ddyfarnwyd

Fferm Gyfannol 
Cae Rhug

Bioamrywiaeth Sir y Fflint Bydd Llwybr y Peillwyr yn llwybr bywyd gwyllt sy’n 
cael ei greu gan y gymuned, ac sy’n addas i bobl 
ac sy’n rhoi mynediad rhwydd i’r holl gymuned, 
gan gynnwys y rheini sydd â heriau symudedd, 
i fwynhau cynefin sy’n llawn bywyd gwyllt, yn 
ogystal ag ymgysylltu â phlanhigion sy’n denu 
pryfed peillio, dysgu am gadw gwenyn a darparu 
safleoedd nythu ar gyfer pryfed peillio.

£35,745.29

City To Sea Lleihau 
gwastraff

Gwynedd ac

Ynys Môn

Bydd Ail-lenwi Cymru yn annog pobl yn rhanbarth 
Bangor 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.

£49,415.92

Asiantaeth 
Cyflogaeth gyda 
Chefnogaeth 
E.L.I.T.E. Cyf,

Lleihau 
gwastraff

Merthyr Tudful Bydd y Prosiect yn ymgysylltu â 100 o bobl anabl 
a difreintiedig o’n cymunedau, sydd ar hyn o bryd 
yn ddi-waith a/neu’n profi allgáu cymdeithasol, 
i ddatblygu eu hymwybyddiaeth amgylcheddol 
a’u sgiliau galwedigaethol, drwy hyfforddiant a 
gwirfoddoli, gan gefnogi 21 a mwy o gymunedau 
i ddargyfeirio cynnyrch cardbord o safleoedd 
tirlenwi, drwy gynhyrchu cynnyrch amgen, 
gwelyau anifeiliaid sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd”.

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

Canolfan Deulu 
Garnant

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Bioamrywiaeth 

Sir Gaerfyrddin Gardd Gymunedol Canolfan Deulu Garnant yw 
lle mae teuluoedd o’r gymuned yn cysylltu ac yn 
datblygu gwydnwch tuag at newid, drwy ymgysylltu 
â natur yn yr ardd fel adnodd addysgol a lles. Mae’r 
lle hyfryd hwn yn yr awyr agored yn galluogi plant i 
ddatblygu sgiliau cymdeithasol, emosiynol a dysgu 
drwy chwarae yn yr awyr agored.

£11,852.00

GISDA 
Cyfyngedig

Lleihau 
gwastraff 

Gwynedd Nod Caffi Creu yw codi ymwybyddiaeth o leihau 
gwastraff a’r economi gylchol drwy weithdai, 
cynlluniau ac ymgyrchoedd ar ailddefnyddio, 
ailgylchu ac ail-greu. Nod y prosiect fydd addysgu 
pobl ifanc y dyfodol a’u harfogi â’r sgiliau sydd 
eu hangen arnynt i fabwysiadu ymddygiad positif 
tuag at yr amgylchedd.

£37,367.19

Groundwork 
Cymru

Lleihau 
Gwastraff 

Caerffili Bydd gwirfoddolwyr o grwpiau cymunedol lleol 
ac ysgolion yn glanhau rhannau o Afon Nant-
yr-Aber ym Mwrdeistref Caerffili, gan symud ac 
ailgylchu gwastraff o afonydd a glannau afonydd, 
gwella iechyd yr afon a’i dalgylch, a chodi 
ymwybyddiaeth o effaith gwastraff ar ecoleg 
afonydd.

£14,461.00
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Y Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Y Grant a 
Ddyfarnwyd

Innovate Trust Bioamrywiaeth

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Lleihau 
gwastraff

Caerdydd Mae’r prosiect Rhoi Hwb i Natur yn darparu 
cyfleoedd gwirfoddoli amgylcheddol i bobl ag 
anableddau dysgu er mwyn gwella bioamrywiaeth 
yng Nghaerdydd a’r Fro, ac mae hefyd yn sicrhau 
bod cyfleoedd gwirfoddoli amgylcheddol ar 
gael y tu allan i'r Innovate Trust drwy ein cynllun 
Partneriaid Gwirfoddoli.

£49,575.82

Cyngor Cymuned 
Llangatwg

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach 

Bioamrywiaeth 

Powys Dechrau adeiladu llwybr hygyrch o amgylch Maes 
Hamdden Llangatwg, gan agor llwybr ar gyfer 
prosiectau eraill fel llwybr ffitrwydd, ardaloedd 
synhwyraidd, bywyd gwyllt a bioamrywiaeth. 
Gallai’r llwybr fod yn rhan o lwybr cerdded a 
beicio mwy diogel drwy Llangatwg, i ffwrdd oddi 
wrth brif lwybr ar gyfer lorïau gwaredu gwastraff.

£49,999.00

Neuadd Bentref 
Rhiwlas

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach 

Bioamrywiaeth

Gwynedd Mae Neuadd Bentref Rhiwlas a Bwyd Bendigedig 
Rhiwlas yn cydweithio i wella cyfleusterau 
cymunedol a mannau gwyrdd yn Rhiwlas. Rydym 
eisiau gwneud gwelliannau pwysig i’r neuadd er 
mwyn cynyddu’r amrywiaeth o weithgareddau sy’n 
bosibl a chreu mwy o fannau garddio cymunedol 
gerllaw er mwyn rhoi manteision i bobl ac i fywyd 
gwyllt.

£22,075.44
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Y Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Y Grant a 
Ddyfarnwyd

Ymddiriedolaeth 
Natur Gogledd 
Cymru  
(Prosiect 1)

Bioamrywiaeth Wrecsam Bydd y prosiect yn gwneud y canlynol:

1.  cefnogi staff, contractwyr a gwirfoddolwyr lleol 
(cyflogeion a phreswylwyr) i gynnal a gwella’r 
mosaig o gynefinoedd yn Ystad Ddiwydiannol 
Wrecsam; a

2.  gwreiddio bioamrywiaeth yn y gymuned leol 
drwy dasgau gwirfoddol, sesiynau addysgol 
ar gyfer grwpiau amrywiol o ddefnyddwyr, 
gwelliannau i fynediad a gwell dehongli.

£49,971.89

Ymddiriedolaeth 
Natur Gogledd 
Cymru  
(Prosiect 2)

Bioamrywiaeth Gwynedd Bydd y prosiect yn gwneud y canlynol:

1.  cefnogi staff, contractwyr a gwirfoddolwyr 
i wella mosaig Gwarchod Natur Spinnies 
Aberogwen o gynefinoedd, gan ganolbwyntio ar 
wella amodau ar gyfer adar a gwylio adar

2.  ymgorffori bioamrywiaeth a gwella 
dealltwriaeth o oblygiadau lleol newid yn yr 
hinsawdd mewn cymunedau lleol drwy dasgau 
gwirfoddoli, sesiynau addysgol a mynediad/
dehongli gwell

£49,807.59

Ymddiriedolaeth 
Mileniwm 
Pillgwenlli Cyf

Gwella’r 
Amgylchedd 
Ehangach

Lleihau 
gwastraff

Bioamrywiaeth

Casnewydd Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am gyllid i gwblhau 
prosiect adnewyddu adeilad y mae mawr ei angen 
i sicrhau bod ein cyfleuster cymunedol gwych yn 
gyfredol ac i wneud yn siŵr ein bod yn gallu bod 
yn gynaliadwy, yn lleihau ein hôl troed carbon a 
chynnig gwasanaethau y mae mawr eu hangen i’n 
cymuned leol am flynyddoedd lawer i ddod.

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

Trwsio a Rhannu 
(yn masnachu 
fel Caffi Trwsio 
Cymru)

Lleihau 
gwastraff

Aml-Sirol Mae gwirfoddolwyr y Caffi Trwsio yn rhoi eitemau 
mewn safleoedd tirlenwi, yn dysgu sgiliau trwsio, ac 
yn annog uwchgylchu. Mae gennym dros 60 o Gaffis 
Trwsio llwyddiannus sy’n gwasanaethu cymunedau 
ledled Cymru. Bydd ein prosiect yn creu 10 Caffi 
Trwsio newydd mewn lleoliadau blaenoriaeth 
newydd: lleihau gwastraff, arbed arian, dysgu trwsio, 
ac arddangos prosiectau ailgylchu ac ailddefnyddio.

£49,699.10

Ymddiriedolaeth 
y Môr Cymru

Bioamrywiaeth Sir Benfro Mae Ymddiriedolaeth y Môr yn ehangu ei gwaith 
monitro bywyd gwyllt morol i ardaloedd newydd 
ac ar sawl rhywogaeth. Bydd gwirfoddolwyr lleol 
wedi’u hyfforddi yn arolygu pob ardal yn rheolaidd 
ac yn codi ymwybyddiaeth yn y cymunedau lleol 
a thu hwnt am fywyd morol yr ardal a’i dylanwad 
cadarnhaol ar les.

£26,447.06

Asynnod Eryri Bioamrywiaeth Gwynedd Mae’r coetiroedd yn adnodd gwerthfawr i fywyd 
gwyllt a phobl. Tynnwyd sylw at eu pwysigrwydd 
fel adnodd i bobl yn ystod y pandemig COVID.  
Mae hyn yn golygu bod angen cynllun rheoli 
cydlynol a gwaith gwella arnom i ddiogelu eu 
gwerth i fywyd gwyllt a gwella eu gwerth i bobl.  

£49,999.00



71

Y Sefydliad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Y Grant a 
Ddyfarnwyd

Fferm 
Gymunedol 
Abertawe

Bioamrywiaeth Abertawe Mae Cynefin yn brosiect sy’n canolbwyntio ar 
gynefin rhostir gwlyb sydd wedi’i gynllunio i wella’r 
cysylltiad rhwng pobl ifanc agored i niwed, yr 
amgylchedd y maent yn byw ynddo, a’i gilydd. 
Bydd Cynefin yn rhoi sgiliau newydd iddynt, gwell 
lles, gwell ymdeimlad o berthyn ac ymdeimlad 
gweithredol o warcheidiaeth i’r byd naturiol.

£49,978.92

Ymddiriedolaeth 
Elusennol 
Wastesavers

Lleihau 
gwastraff 

Casnewydd Bydd WCTL yn darparu lle a chyfleusterau 
yn ei Ganolfan Ailddefnyddio newydd 
yng Nghasnewydd er mwyn i’r gymuned 
gael cefnogaeth, gwybodaeth ac addysg 
i’w hailddefnyddio a’i manteision. Bydd y 
gweithgareddau’n cynnwys Caffi Trwsio, Llyfrgell 
Cewynnau a sesiynau cynhwysiant digidol.

£49,134.29



72

Uchafbwyntiau 
cyflawniadau 
prosiectau a 
gwblhawyd yn 
2021/22
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Teitl y targed CYFANSWM

Nifer y dilynwyr a gafwyd ar gyfryngau cymdeithasol 35,014

Allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) a arbedwyd (tunelli) 17,255

Incwm a gynhyrchwyd (£) 73,011

Nifer y swyddi a grëwyd 32

Nifer y swyddi a ddiogelwyd 60

Nifer y cymunedau sydd wedi elwa ar gyllid LDTCS 310

Nifer y bobl sy’n ymgysylltu ac sydd wedi’u hysbysu (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau cymunedol) 98,374

Arbedion costau amcangyfrifedig (£) 173,050

Nifer y sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd  625

Nifer y cyfleoedd hyfforddiant neu brofiad gwaith a gynigiwyd 2,784

Nifer yr ymwelwyr a ddenwyd 90,084

Dangosyddion Perfformiad Allweddol
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Teitl y targed CYFANSWM

Nifer y mentrau i ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn ymgorffori bioamrywiaeth 215

Nifer y digwyddiadau ymgysylltu 267

Nifer y gwrychoedd a blannwyd neu a reolwyd 75

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

201

Nifer y rhywogaethau estron goresgynnol a reolwyd 41

Nifer y tirweddau neu ddalgylchoedd a reolwyd 34

Nifer y coed brodorol a blannwyd 11,565

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

63

Nifer y cofnodion/data monitro a rannwyd 2,825

Nifer y mentrau i adfer, cynnal a chadw a gwella cynefinoedd naturiol 178

Nifer y mentrau i dargedu rhywogaethau A7 290

Nifer y mentrau i greu, rheoli neu wella cynefinoedd arbenigol A7 135

Nifer y coetiroedd a reolwyd 53

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Bioamrywiaeth
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Teitl y targed CYFANSWM

Nifer y mentrau i annog dulliau atal, ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu gwastraff 3,067

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

44

Incwm a gynhyrchwyd (£) 23,953

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

23,057

Nifer y mentrau i leihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio 29

Tunelledd a ddargyfeiriwyd o safleoedd tirlenwi (tunelli) 425

Tunelledd a ailgylchwyd (tunelli) 7

Tunelledd a leihawyd (tunelli) 364

Tunelledd a ailddefnyddiwyd (tunelli) 412

Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer lleihau gwastraff
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Teitl y targed CYFANSWM

Ardal neu gilomedr o lwybrau/glannau/arfordir a lanhawyd 1,288

Nifer y bagiau o wastraff a gasglwyd 881

Nifer y mentrau i’r gymuned ddechrau ailddefnyddio ardaloedd wedi’u hesgeuluso ac sydd wedi dirywio 44

Nifer yr ardaloedd tyfu cymunedol a grëwyd 12

Nifer y mentrau i greu a gwella mannau dŵr a gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd 62

Nifer y llwybrau beicio neu gerdded a grëwyd 14

Nifer y cyfleusterau a ddiweddarwyd gyda dewisiadau natur gyfeillgar 6

Nifer y gwobrau baner werdd a dderbyniwyd 12

Nifer y toeon gwyrdd neu waliau gwyrdd a grëwyd 4

Nifer y gofod gwyrdd a grëwyd neu wedi’i wella 61

Nifer y grwpiau neu bobl sy’n defnyddio cyfleusterau newydd 21,968

Nifer y nodweddion treftadaeth sydd wedi’u diogelu neu eu gwella 23

Dangosyddion Perfformiad Allweddol amgylcheddol ehangach
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Teitl y targed CYFANSWM

Nifer y rhywogaethau estron goresgynnol a reolwyd 16

Nifer y mentrau i gynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft neuaddau cymunedol. 63

Nifer y coed brodorol a blannwyd 3,544

Nifer yr ardaloedd chwarae / cwrdd / ystafelloedd dosbarth a grëwyd 22

Nifer yr ardaloedd sy’n denu pryfed peillio a grëwyd 36

Nifer y pyllau a chyrsiau dŵr wedi’u rheoli a’u gwella 77

Nifer y mesuryddion ynni adnewyddadwy a osodwyd 5

Nifer y mesurau effeithlon a gyflwynwyd 15



Cyflawniadau 
prosiectau  
gweithredol yn 
2021/22, nad ydynt 
wedi’u cwblhau  
hyd yma

78
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Teitl y targed CYFANSWM

Nifer y dilynwyr a gafwyd ar gyfryngau cymdeithasol 72,039

Allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) a arbedwyd (tunelli) 37

Incwm a gynhyrchwyd (£) 7,460

Nifer y swyddi a grëwyd 31

Nifer y swyddi a ddiogelwyd 25

Nifer y cymunedau sydd wedi elwa ar gyllid LDTCS 144

Nifer y bobl sy’n ymgysylltu ac sydd wedi’u hysbysu (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau cymunedol) 236,567

Arbedion costau amcangyfrifedig (£) 1,000

Nifer y sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd  853

Nifer y cyfleoedd hyfforddiant neu brofiad gwaith a gynigiwyd 115

Nifer yr ymwelwyr a ddenwyd 18,661

Dangosyddion Perfformiad Allweddol
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Teitl y targed CYFANSWM

Nifer y mentrau i ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn ymgorffori bioamrywiaeth 1,314

Nifer y digwyddiadau ymgysylltu 118

Nifer y gwrychoedd a blannwyd neu a reolwyd 13

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

100

Nifer y rhywogaethau estron goresgynnol a reolwyd 28

Nifer y tirweddau neu ddalgylchoedd a reolwyd 6

Nifer y coed brodorol a blannwyd 4,170

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

122

Nifer y cofnodion/data monitro a rannwyd 119

Nifer y mentrau i adfer, cynnal a chadw a gwella cynefinoedd naturiol 46

Nifer y mentrau i dargedu rhywogaethau A7 58

Nifer y mentrau i greu, rheoli neu wella cynefinoedd arbenigol A7 17

Nifer y coetiroedd a reolwyd 251

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Bioamrywiaeth
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Teitl y targed CYFANSWM

Nifer y mentrau i annog dulliau atal, ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu gwastraff 394

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

104

Incwm a gynhyrchwyd (£) 6,175

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

370

Nifer y mentrau i leihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio 27

Tunelledd a ddargyfeiriwyd o safleoedd tirlenwi (tunelli) 310

Tunelli wedi’u hailgylchu (tunelli) 7

Lleihau tunelledd (tunelli) 3

Tunelledd a ailddefnyddiwyd (tunelli) 2

Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer lleihau gwastraff



82

Teitl y targed CYFANSWM

Ardal neu gilometrau o lwybrau/glannau/arfordir a lanhawyd 1

Nifer y bagiau o wastraff a gasglwyd 214

Nifer y mentrau i’r gymuned ddechrau ailddefnyddio ardaloedd wedi’u hesgeuluso ac sydd wedi dirywio 17

Nifer yr ardaloedd tyfu cymunedol a grëwyd 3

Nifer y mentrau i greu a gwella mannau dŵr a gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd 37

Nifer y llwybrau beicio neu gerdded a grëwyd 3

Nifer y cyfleusterau a ddiweddarwyd gyda dewisiadau natur gyfeillgar 12

Nifer y gwobrau baner werdd a dderbyniwyd 2

Nifer y toeon gwyrdd neu waliau gwyrdd a grëwyd 1

Nifer y gofod gwyrdd a grëwyd neu wedi’i wella 28

Nifer y grwpiau neu bobl sy’n defnyddio cyfleusterau newydd 1

Nifer y nodweddion treftadaeth sydd wedi’u diogelu neu eu gwella 2

Nifer y rhywogaethau estron goresgynnol a reolwyd 14

Dangosyddion Perfformiad Allweddol amgylcheddol ehangach
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Teitl y targed CYFANSWM

Nifer y mentrau i gynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft neuaddau cymunedol. 19

Nifer y coed brodorol a blannwyd 3,500

Nifer yr ardaloedd chwarae / cwrdd / ystafelloedd dosbarth a grëwyd 5

Nifer yr ardaloedd sy’n denu pryfed peillio a grëwyd 12

Nifer y pyllau a chyrsiau dŵr wedi’u rheoli a’u gwella 6

Nifer y mesuryddion ynni adnewyddadwy a osodwyd 6

Nifer y mesurau effeithlon a gyflwynwyd 11
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