
 

 
 

 

Adroddiad Blynyddol 

Blwyddyn Ddinesig 2018-2019 

 

 

 

 



Cyflwyniad gan ein Cadeirydd: 

Mae’n bleser mawr gan Gyngor Cymuned Llanedi i gyflwyno Adroddiad Blynyddol cyntaf ein Cyngor Cymuned. 

 

 

Mae llunio’r cynllun hwn wedi rhoi’r cyfle i ni fel Cyngor i fyfyrio ar y gwaith ‘rydym yn ei wneud, a’r ffordd y mae hyn yn ategu at, ac yn bwydo 

mewn, i’r gwaith Llesiant sy’n cael ei wneud ar lefel sirol, rhanbarthol a chenedlaethol. 

 

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn dangos sut ‘rydym yn cyfrannu at y pedwar amcan llesiant lleol a gynhwysir yng nghynllun llesiant lleol Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr (BGC) Mai 2018, yn mynd ati i ymgorffori’r pum ffordd o weithio ac yn adlewyrchu’r Amcanion Llesiant 

Cenedlaethol. 

 

 

Tra bod ar ein Cyngor Cymuned ddyletswydd i gyhoeddi cynllun blynyddol yn unol ag adran 40(1) Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015, nid ymarfer ar bapur yn unig mo’r adroddiad hwn. Yn hytrach, mae’r broses o ddatblygu’r cynllun wedi bod yn ddefnyddiol dros ben i ffocysu’n 

sylw ar yr hyn ‘rydym yn cyfrannu at ein cymunedau ac, ar yr un pryd, wedi’n helpu ni i brif-ffrydio’r amcanion llesiant a’r nodau cenedlaethol i’n 

prosesau. 

 

Felly, cyflwynaf yr adroddiad hwn ar eich sylw chi. 

 

Y Cynghorydd  

 

Tina Higgins 

Cadeirydd 

2019/2020 

Cyngor Cymuned Llanedi 

 



Y ffordd ‘rydym am weithio 

 

‘Rydym am: 

 Integreiddio’r saith amcan llesiant i’n proses gwneud penderfyniadau 

 Feddwl yn yr hir-dymor 

 Feddwl am rwystro yn hytrach na gwella drwy adnabod, a helpu i ddatrys, y pethau hynny sy’n achosi trafferthion yn ein cymunedau 

 ddefnyddio’n gwybodaeth leol i’n helpu ni i ddatblygu’n hamcanion ein hunain, amcanion a fydd yn cynnig cyfleoedd a datrysiadau 

lleol 

 Gynnwys pobl yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw pryd bynnag ei bod yn addas gwneud hynny 

 Weithio’n gydweithrediadol a bod yn arwyddbost at ddarparwyr arbenigol 

 Ddefnyddio’r adroddiad hwn fel ein meincnod, ac adolygu ein cynnydd yn flynyddol 

 I’n helpu ni i wneud hyn, mae’r Cyngor yn ymrwymo i’r rhestr ganlynol o weithrediadau: 

 Cyhoeddi’n cynllun blynyddol ar ein gwefan. 

 Datblygu a chyhoeddi datganiad llesiant ar ein gwefan. 

 Ymgorffori’r saith amcan llesiant cenedaethol yn ein mecanwaith adrodd yn ôl Datblygu Cymunedol 

 Defnyddio’n hadnoddau Datblygu Cymunedol i’n helpu ni i gynnal llesiant cyffredinol yn ein cymunedau. 

 
 



Sut ‘rydym yn cael ein cyllido? 

 

Yn bennaf mae Cyngor Cymuned Llanedi yn derbyn ei arian o’r prasept a delir gan drethdalwyr Treth y Cyngor lleol. Byddwn hefyd yn derbyn 

peth incwm o bethau fel llog banc a llogi cyfleusterau. Ein cyllideb ar gyfer 2018/2019 oedd £211,150 

Ar gyfer 2019/20 mae hwn wedi codi ychydig i £ 216,209 

Yn 2019/2020, codir treth band D o £96.73 ar dalwyr Treth y Cyngor. 

  

I ble mae eich arian yn Mynd? 

 

Yn 2018/2019 roedd y Cynghorwyr wedi cytuno ar y gwariant canlynol: 

 

 Grantiau                                                                                                  £20,000.00      

 Parciau, caeau chwarae a mannau agored  (gan gynnwys Goleuadau’r Nadolig)          £42,650.00                                                                      

 Prosiectau Cyfalaf             £20,500.00 

 Yr Ystafell Ddarllen/ Cloc Tycroes                                 £3,700.00 

 Costau cyffredinol gan gynnwys staff, gweinyddu a datblygu cymunedol        £100,711.00 

 Cyfanswm              £187,561.00 
 

Yn ychwanegol, am y chwe blynedd ddiwethaf mae’r Cyngor Cymuned wedi bod yn dodi £20,000 y flwyddyn yn y gronfa wrth gefn, i baratoi ar 

gyfer datblygu’r adnodd cymunedol, sydd mawr ei angen, yn yr Hendy. 



Beth ‘rydym yn ei wneud? 

 

 

‘Rydym yn: 

 Cynnal a chadw a gwella’r parciau, y mannau chwarae, rhai o’r llwybrau troed a’r mannau agored. 

 Ariannu Goleuadau’r Nadolig yn Nhycroes, yr Hendy a’r Fforest a Llanedi. 

 Rhoi grantiau i glybiau, digwyddiadau a chyfleusterau lleol. 

 Meithrin grwpiau a mudiadau cymunedol newydd sy’n cwrdd ag anghenion lleol. 

 Cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus. 

 Cefnogi darparu cyfleusterau cymunedol megis yr ystafell Ddarllen/Y Café Cymunedol. 

 Chwilio am, a chaffael, arian grant ar gyfer prosiectau sydd o fudd i’r gymuned. 

 Annog gwirfoddoli yn lleol. 

Mae’r cynllun isod yn rhoi manylion o’r mathau o brosiectau ayyb ‘rydym wedi bod yn ymwneud â nhw dros y flwyddyn ddiwethaf. 

 

 



Cyflwyniad 

 

Amlinelliad o’r Cyngor 

 

 

Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn cynrychioli cymunedau 

Tycroes, Llanedi, Yr Hendy a’r Fforest a Thalyclun 

yn nwyrain Sir Gaerfyrddin. 

Mae’r Cyngor yn cynnwys 16 Cynghorydd: 

Y Cynghorydd Iain Barrett 

Y Cynghorydd Alan Blackley 

Y Cynghorydd Berrian Davies 

Y Cynghorydd Cellan Davies 

Y Cynghorydd Emyr Davies 

Y Cynghorydd Allan Evans 

Y Cynghorydd Byron Evans 

Y Cynghorydd Stuart Evans 

Y Cynghorydd Lynne Griffiths 

Y Cynghorydd Calum Higgins 

Y Cynghorydd Tina Higgins 

Y Cynghorydd Sharon Lyle 

Y Cynghorydd Mike Nicholas 

Y Cynghorydd Eifion Phillips 

Y Cynghorydd Buddug Thomas 

Y Cynghorydd Gareth Thomas 

 

Cadeirydd 2018/2019: Y Cynghorydd Alan Blackley 

Is-Gadeirydd: Y Cynghorydd Tina Higgins 

Clerc: David Davies 

Swyddog Datblygu Cymunedol: Ruth Taylor-Davies 

a gymerodd lle Sarah McColl Dorian ym mis Hydref 2019. 

Ardal ddaearyddol: Hen blwyf Llanedi gan gynnwys Tycroes, 

Llanedi, Yr Hendy/Fforest a Thalyclun yn Sir Gaerfyrddin. 

Nifer y trigolion: tua 5800 (Tycroes: 2,534, Yr Hendy: 3,302, yn seiliedig ar wybodaeth o 

Amcangyfrif Poblogaeth Canol-Blwyddyn 2017, ONS). Cafwyd yr wybodaeth o 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-democracy/ 

research-statistics/electoral-ward-county-profiles 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-democracy/


Beth yw gweledigaeth ac amcanion y 

Cyngor? 

Gweledigaeth y Cyngor yw helpu creu a chynnal cymunedau deniadol, diogel, hyfyw, 

iach,cynhwysol, gweithgar a sy’n amgylcheddol gynaliadwy yn ein hardal, a’i gwneud yn ardal lle 

y mae gan bawb fynediad cyfartal at gyfleoedd i wella ansawdd eu bywyd. 

 

Dyma brif amcanion y Cyngor: 

 

 Cyfrannu at lesiant yr holl drigolion yn unol â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol. 

 Parhau i ymgynghori gyda’n cymunedau ynghylch eu hanghenion a’u pryderon ac 

helpu i fynd i’r afael â’r rhain. 

 I hyrwyddo cyfleodd cyfartal a grymuso preswylwyr i gyflawni hyn. 

 Annog cynaliadwyedd amgylcheddol a helpu i leihau newid hinsawdd. 

 Cynnal ac hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig. 

 Creu gwell rhwydweithiau cyfathrebu o fewn, a rhwng, ein hamrywiol gymunedau. 

 Darparu cefnogaeth i grwpiau/mentrau newydd, neu sydd eisoes yn bodoli. 

 Gwella a chynnal ardaloedd chwarae o safon ar gyfer plant ein cymunedau. 

 Creu, cynnal a gwella cyfleusterau cymunedol. 

 Bod yn ddatblygiadol ac arloesol yn ein ffordd o weithio ac annog eraill sy’n gweithio 

a byw yn ein hardal i feithrin yr un ethos. 

 Sicrhau cydraddoldeb pwrpas ar draws ein hardal. 

 Mesur, pan fo hynny’n addas, y 46 dangosydd cenedlaethol ar lefel leol a defnyddio’r 

wybodaeth honno i lobïo am ddarparu gwasanaethau lleol. 

 

 

Sut y mae'r Cyngor 

wedi ymgorffori'r 

pum ffordd o 

weithio yn ei 

gynlluniau a'i 

drefniadau 

gweithio? 

 

 

Y Tymor Hir 
Y pwysigrwydd o gydbwyso anghenion 

tymor byr gyda'r angen i ddiogelu'r gallu 

i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd. 
 

Mae’r Cyngor yn deall yr angen i feddwl yn y tymor hir 

 Mae yn y broses o ddatblygu cynlluniau 

cymunedol 5-mlynedd, cynlluniau  a fydd yn 

llywio ei benderfyniadau. Bydd y rhain yn cael eu 

diweddaru’n gyson i sicrhau bod y Cyngor 

wastad yn edrych at y dyfodol.   

 Mae wedi bod yn neilltuo arian i gronfa 

wrth gefn am y 5 mlynedd ddiwethaf i dalu am 

brosiect cyfalaf mwyaf y Cyngor, sef datblygu 



adnodd cymunedol yn yr Hendy. 

 Mae wedi ymrwymo i barhau i ariannu’r 

gofodau cymunedol sydd eisoes yn bodoli yn Nhycroes a Llanedi. 

 Mae wedi ymrwymo i gynnal a chadw’r 

gofodau awyr agored a’r ardaloedd chwarae ac yn 

neilltuo pot o arian at y diben hwn. 

 Mae’r gwaith cyfalaf a wnaethpwyd hyd 

yn hyn megis yr Ystafell Ddarllen wedi’i 

gynllunio i fod yn hawdd i’w gynnal ac yn 

ynni effeithlon. 

 ‘Rydym wedi cyflogi Swyddog Datblygu 

Cymunedol parhaol sydd yn datblygu cynlluniau 

a phrosiectau a fydd o fudd yn yr hir-dymor. 

 

Atal 
Gall gweithredu i atal problemau rhag 

digwydd neu waethygu helpu cyrff 

cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion. 
 

‘Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd atal. 

Er enghraifft: o ran adnoddau a chynnal a chadw 

‘rydym wedi gwneud penderfyniadau ymwybodol 

i sicrhau ein bod yn osgoi achosi problemau 

sy’n codi o offer sy’n hen neu’n ddiffygiol. 

 Gwell offer chwarae yn y parciau allweddol 

 Yn cynnal arolygiadau cyson o’r ardaloedd chwarae 

 Yn cynnal a chadw’r offer a’r adnoddau yn gyson 

Yn nhermau atal problemau amgylcheddol, 

iechyd a chymdeithasol, ‘rydym wedi cymryd y 

camau cadarnhaol canlynol: 

 

 Mewn partneriaeth â meddygfeydd 

Meddygon Teulu lleol, ‘rydym wedi adnabod y 

prif broblemau iechyd lleol, ac yn ystyried 

prosiectau a fydd yn helpu i atal/lleddfu’r rhain. 

 ‘Rydym yn weithredol yn astudio’r 

llygredd aer a achosir gan draffig, ac effaith 

gronynnau ar iechyd, a byddwn yn datblygu 

strategaeth i leihau allyriadau. 



 ‘Rydym wedi taclo problemau unigrwydd 

drwy sefydlu’r Cylch Cyfeillion, sydd erbyn hyn 

yn grŵp annibynnol. 

 Drwy bartneriaeth ‘rydym wedi darparu 

hyfforddiant arbenigol. 

 ‘Rydym wedi helpu i sefydlu grŵp casglu 

sbwriel yn lleol. 

 ‘Rydym wedi cynnal gwaith ymgynghorol 

ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol ac wedi 

adrodd yn ôl ar hyn i’r Sir. 

 ‘Rydym yn parhau i ymgysylltu â’r 

Sir/Cynghorwyr ynghylch materion sy’n peri 

consyrn yn eu hardal. 

Integreiddio          
Ystyried sut y gallai amcanion llesiant y 

corff cyhoeddus effeithio ar bob un o'r 

nodau llesiant, ar eu hamcanion eraill, 

neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill. 
 

‘Rydym yn ymwybodol o’r amcanion llesiant, ac 

yn asesu’n prosiectau yn erbyn y rhain. (gweler yr atodedig) 

 

Cydweithio      
Cydweithio ag unrhyw berson arall (neu 

wahanol rannau o'r corff ei hun) a allai 

helpu'r corff i gyflawni ei amcanion 

llesiant. 

Fel Cyngor ’rydym yn cydweithio gydag ystod 

o bartneriaid i gwrdd â’n hamcanion llesiant. 

Gall hyn amrywio o glybiau lleol i fudiadau 

rhanbarthol a chenedlaethol. 

e.e. 

 Mae ein SDC yn rhan o rwydwaith o SDC eraill yn y Sir. Maen 

nhw’n rhannu arfer gorau ac yn chwilio am gyfleoedd i gynnal prosiectau 

cydweithredol. 

 Datblygu cyfleoedd am hyfforddiant gydag asiantaethau cyhoeddus 

ac o’r trydydd sector. 

 Cydweithio gyda Biwro’r Sir ar faterion cyllido a chefnogaeth. 

 Hefyd, ‘rydym yn ymateb yn weithredol i unrhyw ymgynghori e.e. 

o’r Bwrdd Iechyd neu’r Cyngor Sir. 

 Trafod cyfleoedd i fonitro llygredd aer gyda Phrifysgol Abertawe. 

 Cydweithio gydag amryw gorff a chlwb chwaraeon 



 Gweithio gyda grwpiau cymunedol lleol. 

 Cefnogi mentrau traws-ffiniol megis feté a charnifal yr Hendy a 

Phontarddulais. 

 

Cynnwys      
Y pwysigrwydd o gynnwys pobl sydd â 

diddordeb mewn cyflawni'r nodau 

llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny yn 

adlewyrchu amrywiaeth yr ardal sy'n cael 

ei gwasanaethu gan y corff. 
 

‘Rydym yn gwerthfawrogi’r pwysigrwydd o gynnwys ystod eang o bobl sydd â 

diddordeb mewn gwireddu’r amcanion llesiant. 

‘Rydym hefyd yn gwerthfawrogi bod gwahanol ffyrdd o gyrraedd gwahanol bobl. 

Felly, ‘rydym yn cynnal gwaith ymgynghori parhaus, yn dadansoddi’r bylchau ac 

yn dod o hyd i ffyrdd o gyrraedd y bobl hynny na fyddai, fel arfer, am 

ymgysylltu. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf ‘rydym wedi: 

 Casglu a dadansoddi holiaduron cymunedol. 

 Cynnal arolygiadau ar-lein. 

 Cynnal ymgynghoriad ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol ac wedi 

cyflwyno adborth i’r Cyngor Sir. 

 Sefydlu presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol. 

 Sefydlu fforwm gymunedol yn yr Hendy, fel cynllun peilot i’r 

pentrefi eraill. 

 Adnabod ‘bylchau’ yn yr ymatebion i’r holiaduron ac wedi llunio 

strategaeth i gyrraedd y grwpiau hynny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. 

 

 
 

Pa ddull y mae'r Cyngor 

wedi ymgymryd ag ef i 

ymgorffori pedwar 
amcan llesiant y Bwrdd 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn ei 

gynlluniau? 

 

             
Arferion Iach 
Mae gan bobl ansawdd 

bywyd da, maent yn 

 

Mae’r Cyngor yn ymgorffori pedwar amcan llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) mewn ffordd weithredol 

i’w ddulliau gweithio. 

Mae’r ymgynghoriad a gynhaliwyd gyda’r cymunedau wedi rhoi mewnwelediad I anghenion llesiant ein cymunedau. 

 

 

Yn ystod yr haf 2019 byddwn yn cynnwys y cynnydd tuag at yr amcanion llesiant hyn 

yn strwythur adrodd yn ôl y Swyddog Datblygu Cymunedol, fel bod cynghorwyr yn gallu monitro cynnydd y Cyngor. 

 

Bydd amcanion llesiant y BGC yn cael eu hadlewyrchu’n llawn yn y Cynlluniau Cymunedol sy’n cael eu datblygu ar 

hyn o bryd, a bydd ffrydiau gwaith/prosiectau (cyfredol ac yn y dyfodol) yn cael eu mesur yn erbyn eu cyfraniad at yr 

amcanion hynny. 



gwneud dewisiadau iach 

ynglŷn â'u bywydau a'u 

hamgylchedd.                                             

Ymyrraeth Gynnar  

Sicrhau bod pobl yn cael 

y cymorth iawn ar yr 
adeg iawn, pan fydd ei 

angen arnynt                            

Cysylltiadau Cryf 
Pobl, lleoedd a 
sefydliadau y mae 

cysylltiad cryf 

rhyngddynt, sy'n gallu 

addasu i newid                              

Pobl a Lleoedd 

Ffyniannus - 
Gwneud y gorau o 

gyfleoedd i bobl a lleoedd 

mewn rhannau trefol a 

gwledig o'n sir fel ei 

gilydd            

 

 

‘Rydym eisoes wedi talu sylw i bryderon ein cymunedau ynghylch materion megis 

unigrwydd, llygredd, diogelwch ffordd, y diffyg man cwrdd cymunedol yn yr Hendy 

ayyb ac yn ystyried yn weithredol sut y gallwn datblygu prosiectau sy’n mynd i’r afael â’r materion hyn. 

 

 

 

 

 

 

Pa ddull y mae'r Cyngor 

wedi ymgymryd ag ef i 

ymgorffori'r nodau 
llesiant cenedlaethol yn 

ei gynlluniau? 

 

 

Mae’r Cyngor wrthi’n ymgorffori’r amcanion llesiant cenedlaethol mewn ffordd 

weithredol i’w ddulliau gweithio. Mae’r ymgynghoriad a gynhaliwyd gyda’r 

cymunedau wedi rhoi mewnwelediad i anghenion llesiant ei gymunedau. 

 

Yn ystod yr haf 2019 byddwn yn cynnwys y cynnydd tuag at yr amcanion llesiant hyn 

yn strwythur adrodd yn ôl y Swyddog Datblygu Cymunedol, fel bod cynghorwyr yn gallu monitro cynnydd y Cyngor. 

 

Bydd yr amcanion llesiant cenedlaethol yn cael eu hadlewyrchu’n llawn yn y Cynlluniau Cymunedol sy’n cael eu 

datblygu ar hyn o bryd, a bydd ffrydiau gwaith/prosiectau (cyfredol ac yn y dyfodol) yn cael eu mesur yn erbyn eu 

cyfraniad atyr amcanion hynny. 

 

Mae’r Cyngor wedi penodi Swyddog Datblygu Cymunedol sydd yn/a fydd, ochr yn ochr â chynghorwyr,  yn parhau i 

ddatblygu rhaglen waith a fydd yn helpu Cyngor Cymuned Llanedi i gyfrannu at yr amcanion llesiant cenedlaethol. 



Adroddiad ynghylch y camau a gymerwyd, a’r cynnydd a 

wnaethpwyd 

 

Amcan Llesiant BGC 

Sir Gaerfyrddin 

Camau i’w cymryd gan y Cyngor 

Tref/Cymuned sy’n cyfrannau at yr Amcanion 

Llesiant 

 

Cynnydd 
Beth ydych chi wedi ei wneud hyd yn 
hyn? 
Sut ydych chi'n olrhain y cynnydd? 
Pa mor effeithiol fuoch chi? 
(Statws Coch, Melyn, Gwyrdd) 
Beth yw'r gwelliant ar gyfer gwahanol 
gymunedau? 
 

Arferion Iach - Mae 

gan bobl ansawdd 

bywyd da, ac maent yn 

gwneud dewisiadau iach 

ynglŷn 

â'u bywydau a'u 

hamgylchedd 

 

Sefydlu grŵp casglu sbwriel lleol Cynhaliwyd peilot ym mis Mai 2018 

Sefydlwyd y grŵp ym mis Mai 2019 

Mae’r swyddog yn mynychu’r cyfarfodydd i dracio a chofnodi 

cynnydd. 

Mae’n rhy gynnar i asesu ei effeithlonrwydd. 

‘Rydym wedi helpu taclo problem yn ein cymuned drwy 

gefnogi sefydlu grŵp a gydgysylltir ynlleol. Byddwn yn parhau i 

 gefnogi’r grŵp. 

 

Annog chwarae awyr agored Mae’r Cyngor wedi buddsoddi llawer o arian (£230,000) yn 

yr ardaloedd chwarae ers iddo eu cymryd o ofal y Cyngor Sir 

yn sgil trosglwyddo asedau. Mae hyn wedi cynyddu’n fawr 

y cyfleoedd am chwarae diogel ac egnïol yn ein cymunedau. Mae’r 

Cyngor yn monitro diogelwch yr ardaloedd chwarae yn gyson 

ac wedi cyflwyno mecanwaith adrodd yn ôl cynhwysfawr i adnabod 

y gwaith sydd ei angen, ac i fonitro’r cynnydd yn y gwaith hwnnw. 

Mae’r ardaloedd chwarae wedi gweld cynnydd sylweddol yn eu 

defnydd.Mae plant yn mwynhau’r adnoddau sydd ar gael. 

Mae pobl yn defnyddio Parc yr Hendy i gynnal picnics a phartïon 

plant anffurfiol. 

Annog chwaraeon Mae’r Cyngor Cymuned yn helpu cefnogi cyfleusterau a 

chlybiau chwaraeon lleol. Mae’n darparu Ardaloedd Gemau Aml-

Ddefnydd, yn ogystal â helpu cefnogi caeau Rygbi a Phêl-droed yn yr 

ardal drwy gymorth grant, torri porfa ayyb. 



Mae gennym gofnod o’r defnydd sy’n cael ei wneud 

o’r ardaloedd gemau aml-ddefnydd, ac mewn cyswllt gyda’r 

clybiau/cymdeithasau ‘rydym yn eu cefnogi. 

Drwy gefnogi chwaraeon ‘rydym yn rhoi cyfle i’n cymunedau 

gadw’n heini.  Mae chwaraeon hefyd yn helpu’r cyfranogwyr i ennyn 

hyder. 

  

Cefnogi Basgedi Crog Cymunedol a threfniadau 

blodau 

Mae’r Cyngor Cymuned yn cefnogi basgedi crog yn Llanedi a’r 

trefniadau blodauar sgwâr Tycroes. 

 

Llwybr Natur Mae arian wedi’i gaffael i ddatblygu llwybr natur cymunedol ger 

safle arfaethedig y Ganolfan Gymunedol. Mae datblygu’r 

llwybr, a’i ddehongli, yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobl leol, ac 

yn darparu llwybr hamdden sy’n agored i bawb. Bydd hefyd yn 

ysbrydoli pobl i werthfawrogi’r amgylchedd, a’i rhan hwythau yn ei 

warchod. 

 

  



Ymyrraeth Gynnar: 
Sicrhau bod pobl yn cael 

y cymorth iawn ar yr 

adeg iawn; pan fydd ei 

angen arnynt 

Gwefan Mae’n cael ei datblygu ar hyn o bryd. Yn nod yw y bydd yn 

cael ei ddefnyddio i roi cefnogaeth a chyngor, yn ogystal â bod yn 

ffynhonnell newyddion i’r Cyngor a’r gymuned. Byddwn yn 

monitro’i ddefnydd ac yn defnyddio adborth i wella’rgwasanaeth, lle 

bo hynny’n briodol. 

 

Cylch Cyfeillion Sefydlwyd y Cylch Cyfeillion i ymateb i wir angen. Mae’n rhoi, i 

bobl a fyddai, fel arall, ar eu pennau eu hunain, y cyfle i gwrdd â 

phobl tebyg, a rhannu diddordebau/dilyn gweithgareddau ar y cyd 

gydag eraill. Gall cefnogaeth o’r math yma atal pobl rhag deimlo’n 

unig a bod yn segur. ‘Rydym yn monitro niferoedd 

y mynychwyr (mae tua 40 yn mynychu’n gyson ar hyn o bryd). 

Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod y Cylch yn cael effaith 

gadarnhaol ar y mynychwyr. 

 

Ardaloedd Chwarae Gweler uchod. 

Yn annog chwarae /dysgu yn yr awyr agored o oedran ifanc. 

Darparu mecanwaith ar gyfer grwpiau lleol sydd 

angen datblygu bidiau grant 

Mae gan y Swyddog Datblygu Cymunedol gyfrifoldeb i helpu 

 mudiadau lleol i ddenu arian ar gyfer prosiectau. ‘Rydym 

yn parhau i gefnogi Clwb Rygbi Tycroes a Neuadd yr 

Eglwys, Llanedi. Byddwn yn parhau i fonitro llwyddiant y ceisiadau 

grant,a’r ffordd y mae’r prosiectau yn datblygu. 

 

Cefnogi’r grŵp Meithrin lleol, yr Eisteddfod leol a 

Chymdeithasu Rhieni ac Athrawon drwy gynnig 

grantiau. 

Mae’r Cyngor yn dosbarthu grantiau dewisol i fudiadau 

yn y gymuned sy’n cefnogi plant ac ieuenctid. Mae’r grantiau hyn yn 

darparu cyfleoedd na fyddai’r plant/yr ieuenctid yn eu cael fel arall. 

Yn achos yr Eisteddfod a’r Cylch Meithrin, mae’r Cyngor Cymuned 

yn hybu’r  defnydd o’r Iaith Gymraeg o’rblynyddoedd cynnar 

ymlaen. Byddwn yn monitro’r  niferoedd o blant sy’n symud o’r 

Meithrin i ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

 

 



Cysylltiadau Cryf: 
Pobl, lleoedd a sefydliadau 

y mae cysylltiad cryf 

rhyngddynt, sy'n gallu 

addasu i newid 

Prosiect pontio’r cenedlaethau Mae’r prosiect hwn yn ymgais i greu cymdeithas mwy 

cydlynus drwy ddarparu cyfleoedd am ymgysylltiad rhwng y 

cenedlaethau. Byddwn yn dal i gofnodi niferoedd y mynychwyr. 

 

Fforymau Cymdeithasol Panel i ddinasyddion yw’r fforymau cymdeithasol, sy’n 

galluogi pobl leol i deimlo bod ganddynt lais a rôl yn 

natblygiad llesiant yn eu cymuned. 

Byddwn yn monitro niferoedd ymynychwyr. 

 

Cylch Cyfeillion Fel y dangoswyd cyn hyn, mae’r prosiect hwn yn helpu cysylltu’r 

bobl ar draws ein pentrefi, a fyddai fel arall wedi’u hynysu. 

Gweler uchod ynghylch monitro. 

 

Menter Ysgolion ar y cyd Mae’r prosiect hwn yn anelu at gysylltu pobl ifanc ar draws ein 

cymunedau. Mae’r iteriad cyntaf yn ymwneud â rhannu arfer gorau 

o ran defnyddio’r Gymraeg yn y maes chwarae, a’r Siarter Iaith. 

Y syniad yw y bydd yr ysgolion yn dysgu oddiwrth eu gilydd. 

Byddwn yn gwerthuso cam cyntaf y prosiect hwn cyn datblygu camau 

pellach. 

 

Arwyr Digidol Gan gydweithio gyda Chynhwysiant Digidol Cymru, mae’r Cyngor 

Cymuned yn hwyluso hyfforddiant ihyrwyddwyr digidol lleol fel eu 

bod yn gallu gweithio gyda phobl leol sy’n llai hyderus wrth drafod 

TG, er mwyn eu hannog i wella’u sgiliau. 

Byddwn yn monitro’r niferoedd sy’n ymwneud â’r prosiect, ac 

yn gwerthuso ei lwyddiant. 

 

Treftadaeth Mae’r Cyngor Cymuned yn credu bod treftdaeth leol yn 

ffordd ddefnyddiol i helpu pobl i wneud cysylltiadau. Mae’r esiamplau 

o’r hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn yn 

cynnwys: 

 Terfysg Beca 

 - mae’r Cyngor Cymuned wedi 

ymgysylltu â’r gymuned 



a’r ysgol leol i ddatblygu 

prosiect sy’n berthnasol 

i benblwydd yr 

ymosodiad ar y Tollborth 

yn yr Hendy. 

Roedd yr ysgol wedi 

creu gwaith celf a 

thraethodau (a 

arddangoswyd yn y café 

cymunedol) ac wedi 

ail-osod y garreg goffa. 

 Llyfr Hanes Llanedi  – 

roedd y Cyngor 

Cymuned wedi cefnogi 

cyhoeddi hanes 

cynhwysfawr o hen 

blwyf Llanedi ( a oedd, 

ar un adeg, yn gyfystyr 

â’r ardal y mae’r Cyngor 

yn gyfrifol 

amdani heddiw). 

 

Mae’r ysgol wedi dweud bod y 

plant wedi ymgysylltu â’r 

prosiect hwn, a’r bwriad yw 

bod y penblwydd arbennig hwn 

yn cael ei ddathlu’n flynyddol 

yng nghalendr yr ysgol. 

 

Digwyddiadau Cymunedol Mae’r Cyngor Cymuned yn 

helpu’r gymuned i ymgysylltu 

drwy gefnogi digwyddiadau 

lleol, sydd yn cynnwys: 

 Ariannu goleuadau’r Nadolig yn yr Hendy, Forest, 



Llanedi a 

Thycroes. 

 Cymorth grant am ddigwyddiadau megis 

Parti yn y Parc, Carnifal yr Hendy a 

Phontarddulais ayyb. 

 

‘Rydym yn monitro hyn drwy 

ddefnyddio adborth anffurfiol lleol. 

 

Cefnogi Adnoddau Cymunedol Mae’r Cyngor Cymuned wedi gwneud y penderfyniad i 

ddarparu cyllid blynyddol i ddau adnodd cymunedol allweddol 

sy’n gwasanaethu eu pentrefi, sef Neuadd yr Eglwys, Llanedi 

a Neuadd y Pentref, Tycroes. Mae’r arian y mae’r Cyngor 

Cymuned yn ei roi yn eu helpu i fod yn gynaliadwy, ac yn 

cynnig lle i ddinasyddion lleol gyfarfod. 

Byddwn yn monitro’r defnydd cymunedol sy’n cael ei wneud 

o’r cyfleusterau. 

 

Datblygu Neuadd Gymunedol Bydd cynlluniau’r Cyngor i ddatblygu neuadd gymunedol 

yn yr Hendy yn llenwi bwlch o ran darparu lleoliad annibynnol, 

hygyrch lle y gall y gymuned gyfarfod. 

 

Hyrwyddo’r Cynllun Cymunedol Rhannu Car Mae’r Cyngor Cymuned, ar y cyd gyda phentref cyfagos,  yn 

helpu i hyrwyddo’r cynllun rhannu car cymunedol. Mae hyn yn adnodd 

defnyddiol i bobl a fyddai fel arall yn teimlo’n ynysig. 

 

Llwybr Natur Mae gan y llwybr natur rôl i’w chwarae i helpu bobl i ymgysylltu yn y 

gymuned drwy wirfoddoli, addysg anffurfiol 

a hamdden. Bydd hefyd yn cynnig cyfle i gysylltu â grwpiau ac 

unigolion sy’n byw y tu allan i’r ardal, yn ogystal â chyfle i weithio 

gyda chyrff cyhoeddus eraill. 

 

Gwefan Mae’r Cyngor yn datblygu gwefan ddwyieithog newydd a fydd yn 

gysylltiad defnyddiol i’n dinasyddion. Byddwn yn 



monitro’r defnydd ohoni. 

 

Y Cyfryngau Cymdeithasol ‘Rydym wedi datblygu tudalen ddwyieithog ar y cyfryngau 

cymdeithasol i’w defnyddio i gyfathrebu â’n dinasyddion. Ein nod yw 

tyfu’r niferoedd o bobl sy’n ein dilyn ni ar-lein. 

Byddwn yn monitro’r nifer o ddilynwyr a’u hymgysylltiad. 

 

Cylchlythyr Mae’r Cyngor yn cynhyrchu cylchlythyr i breswylwyr sy’n eu 

diweddaru am newyddion y Cyngor a’r gymuned, ac yn rhoi 

 gwybodaeth ynghylch sut i fwydo syniadau ayyb. i’r pair. 

 

Byddwn yn monitro’r nifer o gysylltiadau sy’n codi o’r cylchlythyr. 

 

  



Pobl a Lleoedd 

Ffyniannus: 

Gwneud y gorau o 

gyfleoedd i bobl a lleoedd 

mewn rhannau trefol a 

gwledig o'n sir fel ei gilydd 

Adnabod anghenion drwy ymgynghori’n 

gyson gyda’r gymuned 

Fel y crybwyllwyd uchod, mae’r Cyngor Cymuned yn ymgynghori’n 

gyson gyda’r gymuned. 

 

Mynediad di-dâl at gyfrifiaduron a wi-fi Mae’r Cyngor yn cynnig Wi-Fi, a mynediad am ddim at liniaduron 

rhwydweithiol yn y café cymunedol. Mae hyn yn caniatáu bod gan 

breswylwyr na fyddai fel arall ganddynt 

fynediad at wasanaethau ar-lein y modd i wneud hynny. 

‘Rydym yn cadw cofnod o ddefnydd y gliniaduron. 

 

Hyfforddiant ‘Rydym yn cydweithio gyda darparwyr i ddatblygu cyfleoedd 

am hyfforddiant sy’n diwallu anghenion ein cymunedau. 

Bydd yr holl hyfforddiant yn cael ei werthuso gan ddefnyddio 

ffurflenni adborth a chofnodion presenoldeb. 

 

Datblygu Cyfeirlyfrau Busnes Byddwn yn datblygu cyfeirlyfrau busnes i helpu bobl 

ddod o hyd i wasanaethau yn lleol.   

Mae hyn yn cynnig y cyfle i leihau’r ôl-troed carbon yn ogystal â 

chadw arian yn cylchredeg yn ein hardal ni. 

Bydd hon yn ddogfen ar-lein, a byddwn yn monitro sawl gwaith 

ei chyrchir. 

 

Ymgynghori Cymunedol Soniwyd am hyn eisoes uchod. 

‘Rydym yn defnyddio’n ymgynghori i ofyn i bobl pa wasanaethau sydd 

eu hangen arnyn nhw yn lleol, ac i ddarganfod anghenion preswylwyr 

o ran cefnogaeth busnes. 

Byddwn yn monitro hwn trwy gyfrwng ymgynghoriad cymunedol yn y 

dyfodol. 

 

 NB; mae’r SDC yn cynhyrchu adroddiadau cyson i’r Cyngor. 

Mae’r rhain yn cynnwys elfen ofonitro. 

 

 

 



Cyfrannu at yr Amcanion Llesiant Cenedlaethol 
Gweithgaredd arall y Cyngor Tref/ Cymuned sy’n cyfrannu at y Nodau Cenedlaethol 

 

Nod Cenedlaethol Gweithgaredd Leol 

Cymru lewyrchus: 
Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n 

cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang 

ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn 

modd effeithlon a chymesur; ac sy’n datblygu 

poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi  sy’n 

cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, 

gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir 

drwy gaelgafael ar waith addas. 

‘Rydym wedi amlinellu’n gweithgaredd uchod. O 

berthnasedd penodol i hyn mae’r isod: 

 Ymgynghori 

 Hyfforddiant 

 Mynediad am ddim at Wi-Fi a TG. 

 Wedi’n hymrwymo i ddatblygiad sy’n amgylcheddol gyfeillgar 

(e. e. y neuadd gymunedol arfaethedig). 

 Ymrwymiad i gyfeirlyfrau busnes lleol. 

 Hyrwyddwyr Digidol 

O ran y rhestr gyfeirio Y Gallu i Greu – Newidiadau 

Syml oddiwrth y Comisiynydd, ‘rydym yn cyflawni’r 

canlynol: 

 ‘Rydym yn talu’n cyflenwyr yn ddi-oed. 

 ‘Rydym yn gyflogwr cyflog byw. 

 ‘Rydym yn sicrhau bod datblygiadau newydd, ac ôl-osod cyfelusterau sydd eisoes yn 

bodoli, yn ystyried ffynonellau ynni adnewyddadwy a deunyddiau a ailgylchwyd. 

 ‘Rydym yn ystyried cyfleoedd i secondio staff yn, a rhwng, mudiadau er mwyn 

rhannu 

gwybodaeth a datblygu sgiliau trosglwyddadwy. 

Yn ychwanegol, 

 ‘Rydym yn datblygu prosiect monitro llygredd. 

 Mae’r Cyngor yn symud tuag at fod yn ddi-bapur. 

 

 



Cymru gydnerth: 

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd 

naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach 

gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd 

cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd 

â’r gallu i addasu i newid 

 

‘Rydym wedi amlinellu’n gweithgaredd uchod. O 

berthnasedd penodol i hyn mae’r isod: 

 Y Llwybr Natur 

 Ymgynghori parhaus 

 Hyfforddiant 

 Grwpiau annibynnol e.e y Cylch Cyfeillion. 

O ran y rhestr gyfeirio Y Gallu i Greu – Newidiadau 

Syml oddiwrth y Comisiynydd, ‘rydym yn cyflawni’r 

canlynol: 

 ‘Rydym yn darparu gofod ar gyfer bywyd gwyllt. 

 ‘Rydym yn chwarae’n rhan i hyrwyddo partneriaethaulleol ar gyfer pob agwedd o’r 

amgylchedd naturiol. 

 Fel dewis cyntaf ‘rydym yn caffael ac yn plannu coed a phrysgwydd brodorol. 

 ‘Rydym yn cynnal lleiniau ymyl ffordd a mannau gwyrdd cysylltiedig er budd blodau 

gwyllt a pheillwyr. 

 ‘Rydym yn defnyddio compost di-fawn yn ein cynlluniau plannu ar draws ein hardal. 

Cymru iachach: 

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a 

meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deallir 

dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i 

iechyd yn y dyfodol 

 

‘Rydym wedi amlinellu’n gweithgaredd uchod. O 

berthnasedd penodol i hyn mae’r isod: 

 Y Llwybr Natur 

 Cefnogi clybiau chwaraeon 

 Darparu ardaloedd chwarae ac ardaloedd chwarae aml-ddefnydd 

 Prosiectau pontio’r cenedlaethau 

 Cydweithio gyda Swyddogion y Sir sydd â chyfrifoldeb am lwybrau troed a Hawliau 

Tramwy. 

O ran y rhestr gyfeirio Y Gallu i Greu – Newidiadau 

Syml oddiwrth y Comisiynydd, ‘rydym yn cyflawni’r canlynol: 

 Mae gennym bolisi gweithio hyblyg. 

 ‘Rydym yn ystyried ym mha ffordd y gallplant gael mynediad at chwarae’n ddyddiol 

yn 

yr awyr agored, ac yn hyrwyddo hyn. 

Cymru sy’n fwy cyfartal: 

Cymdeithas sy'n galluogi pobl i gyflawni eu 

potensial waeth beth fo'u cefndir neu'u 

‘Rydym wedi amlinellu’n gweithgaredd uchod. O berthnasedd penodol i hyn mae’r isod: 

 Cymhwysedd digidol/mynediad at Wi-Fi a TG via y Café Cymunedol 

 Cydweithio gyda Chynhwysiant Digidol Cymru i ddatblygu gwirfoddolwyr ac 



hamgylchiadau 

 

hyrwyddwyr digidol 

 Hyfforddiant 

 Cefnogi grwpiau cymunedol – grantiau,cyngor ayyb 

O ran y rhestr gyfeirio Y Gallu i Greu – Newidiadau Syml oddiwrth y Comisiynydd, ‘rydym yn 

cyflawni’r canlynol: 

 ‘Rydym yn sicrhau bod gwybodaeth gyhoeddus ar gael mewn amrywiol fformatau. 

 ‘Rydym yn annog staff ac aelodau etholedig i ymweld 

â phrosiectau lleol a chwrdd â’r bobl sy’n gyrru newid. 

 

Cymru o gymunedau cydlynus: 

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â 

chysylltiadau da 

 

‘Rydym wedi amlinellu’n gweithgaredd uchod. O berthnasedd penodol i hyn mae’r isod: 

 Y gwell cyfleusterau chwarae yn yr Hendy, Llanedi a Thycroes. 

 Prosiect pontio’r cenedlaethau 

 Cylch Cyfeillion 

 Fforymau 

 Cylchlythyr 

 Gwefan 

 Cyfryngau Cymdeithasol 

 Chwilio am yr arfer gorau a phartneriaeth yn y Sir ac yn ehangach ar draws Cymru. 

 Trefniadau blodau, torri’r glaswellt a goleuadau’r Nadolig. 

 Ymgynghori er mwyn casglu syniadau’r bobl ynghylch diogelwch, a’r ymdeimlad o 

gymuned. 

 

O ran y rhestr gyfeirio Y Gallu i Greu – Newidiadau Syml oddiwrth y Comisiynydd, ‘rydym yn 

cyflawni’r canlynol: 

 ‘Rydym yn galluogi pobl leol i wella darnau o dir nas cerir. 

 ‘Rydym yn chwarae’n rhan i alluogi pobl leol i ddod at ei gilydd mewn cymunedau ac 

i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol. 

 ‘Rydym yn cefnogi’n mudiad a mudiadau eraill i fod 

yn dementia gyfeillgar drwy gynnal hyfforddiant ar y 

cyd gyda chynghorau cymuned eraill. 

 ‘Rydym yn cyhoeddi cyfleoedd i wirfoddoli yn lleol. 

 ‘Rydym yn cefnogi’n weithredol gweithgareddau pontio’r cenedlaethau. 

 ‘Rydym yn hybu cyfleoedd am drafnidiaeth cymunedol. 



Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu: 
lle mae gennym lawer o gyfleoedd i wneud 

pethau gwahanol a lle y gall llawer o bobl 

siarad Cymraeg 

 

Mae holl ddogfennau swyddogol y Cyngor yn cael eu cyhoeddi’n ddwyieithog. 

Mae holl gyfarfodydd llawn y Cyngor yn cael eu cynnal yn ddwyieithog. 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. 

‘Rydym wedi amlinellu’n gweithgaredd uchod. O berthnasedd penodol i hyn mae’r isod: 

 Gwefan ddwyieithog (yn cael ei datblygu ar hyn o bryd). 

 Mae’r cylchlythyr yn ddwyieithog. 

 ‘Rydym yn cefnogi menter ar y cyd rhwng Ysgol Yr Hendy – (dwy ffrwd) ac Ysgol 

Gynradd Tycroes  – (ffrwd Saesneg) i hyrwyddo’r Siarter Iaith,a’r defnydd o’r Gymraeg 

yn y maes chwarae. 

 ‘Rydym yn cydweithio gyda Threshold i ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd am 

hyfforddiant a anelir at ennyn hyder a pharatoi pobl ar gyfer byd gwaith. 

 ‘Rydym wedi datblygu prosiect yn ymwneud â Therfysg Beca; roedd hyn wedi 

cynnwys 

yr ysgol leolac ail-osod y plac coffa ar Sgwâr yr Hendy. 

 ‘Rydym wedi cefnogi awduron lleol i ddatblygu hanes cynhwysfawr o’r tri phentref. 

 ‘Rydym wedi datblygu prosiect i sefydlu llwybr natur(a gyllidir gydag arian grant) i 

annog pobl i fynd allan ac i archwilio eu hamgylchedd: bydd yr holl waith dehongli yn 

ddwyieithog. 

 ‘Rydym wedi darparu café cymunedol sydd hefyd yn darparu gofod i arddangos 

gwaith 

celf lleol/ prosiectau ysgol ayyb. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel man cyfarfod i 

            Grŵp Adaryddiaeth yr U3A ayyb. 

 ‘Rydym yn cefnogi’r Cylch Meithrin lleol i hybu’r Gymraeg o’r blynyddoedd cynnar 

ymlaen. 

 ‘Rydym yn rhoi arian grant i Eisteddfod yr Hendy. 

 ‘Rydym yn cefnogi’r capeli ac eglwysi lleol. 

 ‘Rydym yn annog ieuenctid i ddathlu eu llwyddiannautrwy gyfrwng mentrau megis 

gwobr Terry Price. 

 

O ran y rhestr gyfeirio Y Gallu i Greu – NewidiadauSyml oddiwrth y Comisiynydd, ‘rydym yn 

cyflawni’r canlynol: 

 ‘Rydym yn ystyried cyfleoedd i gefnogi a datblygu’r clybiau chwaraeon lleol. 

 

 



Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang: 

lle rydym yn edrych ar ôl yr amgylchedd ac yn 

meddwl am bobl eraill ledled y byd 

 

 Lleihau’r defnydd o bapur gan fod gan y cynghorwyr y dewis o fod yn ddi-bapur 

ynghylch cofnodion, adroddiadau ayyb. 

 Bydd staff yn gweithio o’r cartref yn lleihau’r gost i’r Cyngor o wresogi/goleuo, ac yn 

             lleihau’r milltiroedd a deithir i’r gwaith. 

 Datblygu prosiect ar y cyd gydag arbenigwyr o Brifysgol Abertawe i fonitro llygredd 

aer (o ffyrdd prysur/yr M4) a sut i’w atal. 

 Lleihau, ac ailgylchu gwastraff lle bynnag bo hynny’n bosib. 

 Mae’r adnodd cymunedol a gynllunir ar gyfer yr Hendy wedi’i ddylunio i fod yn 

amgylcheddol gyfeillgar, h.y heb ôl-troed carbon, neu’n meddu ar ôl-troed carbon isel. 

 Mynd â chyfarfodydd y Cyngor, cyfarfodydd fforwm, cyfleoedd hyfforddiant ayyb i 

bob un o’r pentrefi i leihau ôl-troed teithio’r preswylwyr. 

O ran y rhestr gyfeirio Y Gallu i Greu – Newidiadau Syml oddiwrth y Comisiynydd, ‘rydym yn 

cyflawni’r canlynol: 

 ‘Rydym yn gweithredu ar gyfer dysgu byd-eang e.e 

Pythefnos Masnach Deg. 

 

Ymgysylltu O ran y rhestr gyfeirio Y Gallu i Greu – Newidiadau Syml oddiwrth y Comisiynydd, ‘rydym yn 

cyflawni’r canlynol: 

 ‘Rydym yn cydweithio gyda’r rhai sydd eisoes yn meddu ar gysylltiadau cymunedol i 

ddatblygu prosiectau newydd. 

 ‘Rydym yn cynnal sgyrsiau ‘beth sy’n bwysig i chi’ gyda’r bobl a’r cymunedau 

‘rydym yn gweithio gyda nhw. 

 ‘Rydym yn defnyddio Saesneg a Chymraeg plaen mewn unrhyw ddogfennau a 

gynhyrchir ar gyfer y cyhoedd. 

 ‘Rydym yn defnyddio amrwyiaeth o ddulliau a fformatau ymgysylltu sy’n hygyrch ac 

yn 

             gynhwysol. 

 ‘Rydym yn ymgysylltu fesul thema yn hytrach na fesul polisïau penodol. 

 ‘Rydym yn cymryd yr agwedd ‘dywedoch chi, gwnaethon ni’. 

 

 

 

 



Gweithredu’r Ddeddf 

Cyfle i fyfyrio ar y ffordd y mae’r cyfan yn datblygu. 

 

Pa gyfleoedd mae’r Cyngor wedi cael, 

ac ym mha ffordd y mae’r rhain wedi 

cael eu defnyddio er gorau? 

Gweithio ar y cyd gyda Chynghorau Cymuned eraill – mae hyn wedi 

arwain at achosion gwych o rannu arfer gorau, ac ambell gyfle i 

rannu cyfleoedd am hyfforddiant. 

Ydy’r Cyngor wedi wynebu unrhyw 

rhwystrau; os hynny, beth gafodd ei 

wneud /sy’n cael ei wneud i oresgyn y 

rhain? 

Difaterwch ymysg ambell rhan o gymdeithas ynghylch cwblhau’r 

ymgynghoriad cymunedol – byddwn yn targedu grwpiau penodol ac 

yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys llwyfannau 

cyfrygau cymdeithasol. 

Diffyg gwybodaeth gyhoeddus o’r Ddeddf Llesiant – byddwn yn 

gwneud gwaith pellach ar hyn: 

e.e. ar ein gwefan ac yn adroddiadau’rs wyddogion ayyb 

Mae’r cyfan yn dal yn newydd iawn ac mae angen fwy o wybodaeth 

ac hyfforddiant arnom. 

Pa heriau mae’r Cyngor wedi’i wynebu 

a pha mesurau a osodwyd yn eu lle i 

oresgyn rhain? 

Heriau: 

 Amser/adnoddau 

 Diffyg arbenigedd mewn rhai meysydd 

 Maint y dasg 

Mesurau: 

 Penodi Swyddog Datblygu Cymunedol 

 Ymgynghori gydag arbenigwyr am gyngor/cefnogaeth 

Oes ‘na unrhyw ffyrdd y gallai’r BGC 

helpu i gefnogi/ wneud cynnydd? 
 Ymgyrch ymwybyddiaeth gyffredinol. 

 Canllawiau cliriach/ hyforddiant cyson i gynghorwyr a swyddogion ynghylch ymgorffori 

hyn yn eu cynlluniau. 

 Dylai’r BGC gynnig esiamplau o’r arfer gorau o gwblhau cynlluniau blynyddol/ y ffordd yr 

hoffent weld yr wybodaeth yn cael ei gyflwyno, gan ei bod yn ymddangos bod pob Cyngor 

Cymuned y taclo’r gwaith mewn ffordd wahanol. 

 Mae’r Ddeddf Llesiant yn pwysleisio’r dull o’r gwaelod i fyny. Drwy ofyn am yr adroddiad 

hwn mae’n ymddangos 

bod y BGC yn meithrin y dull o’r brig i lawr, h.y. sut ‘rydym yn cwrdd ag amcanion y BGC, 

yn hytrach na gofyn sut mae’r BGC yn ein helpu ni i gyflawni’n hamcanion ‘ar lawr gwlad’. 

 Mae’r BGC yn mesur anghenion ar lefel sirol, ond efallai bod pocedi o angen penodol yn 



bodoli ar lefel leol nad yw’n derbyn unrhyw sylw, neu sy’n mynd ar goll o ganlyniad i’r ffordd 

gyffredinol yma o weithredu. 

 Mae angen arnom gyfleoedd i fwydo i mewn (i’r broses), ac mae angen bod y ddarpariaeth 

gymunedol unigol yn cael ei adlewyrchu yn y ffordd y mae’r BGC yn adweithio, a’r ffordd y mae 

gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu. 

 

 


