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Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 

Arian ar gyfer Adfywio Cymunedol yn wardiau gwledig Castell-nedd Port Talbot 
 

 

Ychydig bach am y RhDG – Y Rhaglen Datblygu Gwledig 
 

 Mae Castell-nedd Port Talbot yn gymwys i dderbyn arian y Rhaglen Datblygu Gwledig drwy 
Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer y cyfnod 2014 – 2020. Nod y 
rhaglen yw cynyddu ffyninat economaidd ardaloedd gwledig yng Nghymru. Mae’r gronfa’n 
defnyddio ymagwedd ‘LEADER’ at nodi prosiectau addas sy’n cydweddu â’r RhDG. Fe’i 
defnyddir i annog pobl i gymryd rhan wrth wella a datblygu eu hardaloedd gwledig eu 
hunain. Daw’r acronym LEADER o’r geiriau Ffrangeg 'Liaison Entre Actions de Développement 
de l'Économie Rurale', sy’n golygu ‘cysylltiadau rhwng yr economi wledig a chamau datblygu’. 
Mae LEADER yn defnyddio’r pum thema ganlynol i fesur addasrwydd prosiect: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Ychwanegu 
gwerth at 
hunaniaeth leol ac 
adnoddau 
cenedlaethol a 
diwylliannol: 

Gweithgareddau sy’n 
annog preswylwyr lleol 
i ddefnyddio 
ymagwedd actif at 
wella eu hamgylchedd 
lleol a/neu hyrwyddo 
mwy o dwristiaeth.  
 

 

2. Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, 
partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr: 
Prosiectau sy'n gweithio at greu amgylchedd llawn 
menter sy'n cynnal ac yn annog twf mentrau bach a 
chymdeithasol newydd a rhai presennol yn CNPT 
wledig. 

3. Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau 

lleol anstatudol:  O ganlyniad i’r pwysau cynyddol ar 
gyllidebau awdurdodau lleol, mae angen canfod ffyrdd 
newydd o ddarparu gwasanaethau a gyflwynwyd yn 
gyhoeddus yn y gorffennol nad ydynt yn ofyniad statudol. 
Bydd prosiectau sy'n dod o dan y categori hwn yn galw am 
ymagweddau newydd ac arloesol.  
 
 

4. Ynni adnewyddadwy i 

gymunedau:  Dan y 
thema hon, bydd 
prosiectau’n mwyafu'r 
potensial o economi werdd 
yn CNPT, gan gynnwys 
treialu ac annog gosod 
technoleg ynni 
adnewyddadwy i gyfrannu i 
ddatblygiad cynaliadwy 
ardaloedd gwledig. 

 

5. Manteisio ar dechnoleg ddigidol:  Wrth barhau i 
gyflwyno band eang hynod gyflym, mae cyfle i gymunedau 
gwledig CNPT ddefnyddio'r adnodd hwn i dderbyn y budd 
mwyaf ohono. Bydd angen i brosiectau annog a chefnogi 
preswylwyr i fod yn fwy hyfedr a hyderus wrth ddefnyddio 
TGCh i gael gwasanaethau ar-lein a helpu i leihau'r materion 
cludiant ac ynysu sy'n gysylltiedig ag ardaloedd gwledig. Yn yr 
un modd, gellid cynghori a chynorthwyo busnesau a mentrau 
cymdeithasol i ddefnyddio TGCh i ddarparu gwasanaethau ar-
lein a marchnata cost-effeithiol. 
 



 

 

 
 

 O’r 42 o wardiau yng Nghastell-nedd 
Port Talbot, ystyrir 24 ohonynt i fod 
yn wledig a felly’n gymwys i gael arian 
dan y RhDG. Dyma hwy: Aberdulais, 
Blaengwrach, Bryn a Chwmafan, 
Brynaman Isaf, Gogledd Bryncoch, 
Gorllewin Coedffranc, y Creunant, 
Cwmllynfell, y Cymer, Dyffryn, 
Glyncorrwg, Glyn-nedd, Godregraig, 
Gwauncaegurwen, Gwynfi, Margam, 
Onllwyn, Pelenna, Pontardawe, 
Resolfen, Rhos, Blaendulais, Taibach 
ac Ystalyfera. 
 

 
 
Cwrdd â’r Tîm 
Ar hyn o bryd, mae gan dîm y Corff 
Arweiniol bedwar aelod o staff: Ben 
Riseborough, Rheolwr y Grŵp 
Gweithredu Lleol (GGLl); Suzette 
Phillips a Bethan Blackmore, 
Hwyluswyr Cymunedau Lleol; a 
Natasha Lewis, Swyddog  Cyllid a 
Monitro. Hefyd, bydd Cynorthwy-ydd 
Cymunedau Lleol yn gweithio gyda ni 
erbyn canol y flwyddyn nesaf.  
 
Rheolir y gronfa gan y Corff Arweiniol o swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 
Port Talbot, y Ceiau yn Llansawel; fodd bynnag, GGLl o’r enw CNPT Adfywio sy’n gyfrifol am 
lywodraethu cyffredinol a chyfeiriad strategol y RhDG 2014-2020 yng Nghastell-nedd Port 
Talbot. Ariennir y tîm yn llawn drwy raglen LEADER. 
 
 
 
 
 

The Local Action Group  
 

Gallwch gysylltu â’r tîm drwy e-bostio rdp@npt.gov.uk neu 

ffonio (01639) 686077. Ewch i’n gwefan: regenerate.npt.gov.uk  

 



 

 

GGLl – Adfywio CNPT 
 

 Mae’r GGLl yn sicrhau bod y Corff Arweiniol ac 
unrhyw gynrychiolwyr a phrosiectau cymunedol 
yn gweithredu o fewn y fframwaith cyfreithiol a 
chynhwysfawr a bennir gan Lywodraeth Cymru o 
ran y Strategaeth Datblygu Lleol (SDLl), 
strategaeth sy’n mynd i’r afael ag anghenion a 
chyfleoedd yn ein hardal. Mae’r corff yn cynnwys 
gwirfoddolwyr sy’n cynrychioli busnesau lleol, 
mentrau cymdeithasol, yr awdurdod lleol a 
chynghorau tref. Un o’r elfennau allweddol yw 
bod y grŵp yn cynrychioli’r sector preifat, y sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector yn gyfartal, ynghyd 

â’n pum cwm gwledig, er mwyn sicrhau cydraddoldeb. O fewn y SDLl, mae’r grŵp wedi tynnu 
sylw at y pedair thema benodol isod i weithio tuag atynt: 
 

CNPT Mentrus: 
 

Creu amgylchedd 

mentrus sy’n cynnal 

ac yn annog twf 
busnesau cymunedol a 
bach, newydd a 
phresennol yng 
Nghastell-nedd Port 
Talbot. 
 

CNPT Gwyrdd: 
 

Mwyafu'r potensial ar gyfer economi werdd 
yn CNPT, gan 
gynnwys datblygu 
holl agweddau ynni 
adnewyddadwy ar 
lefel gymunedol a 
hybu eco-
dwristiaeth.  

CNPT Hygyrch:  
Gwella mynediad i wasanaethau 

sylfaenol, ystyried ffyrdd newydd, 
blaengar a chynaliadwy o gefnogi 

unigolion i 
oresgyn 
rhwystrau ac 
i gyrraedd eu 
potensial 
llawn. 
 
 

CNPT Bywiog:  
Adeiladu ar asedau 

ffisegol, cymdeithasol a 
diwylliannol CNPT a 
gwella ei delwedd fel 
lle da i fyw a gwneud 
busnes, gyda 
chymunedau 

bywiog, cynaliadwy 

ac ansawdd bywyd da. 

 
 

 



 

 

Darn am yr hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn: 
 

Dechreuodd y broses o wahodd rhanddeiliaid a grwpiau 

cymunedol i gyflwyno syniadau am brosiectau ar Ffurflen 

Mynegiant o Ddiddordeb Cam 1 ar gyfer arian RhDG o rownd 

2014 -2020 ym mis Gorffennaf. Trefnwyd sesiynau galw heibio 

yng Nghroeserw, Taibach, y Creunant, Glyn-nedd, Tairgwaith, 

Pontardawe a Blaendulais ym mis Gorffennaf 2014. Yna 

dechreuodd y broses hir o graffu ar y ffurflenni a gyflwynwyd a 

gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau eu bod hwy’n mynd i’r afael 

â themâu lleol, yn nodi syniadau ac amcangyfrifon o gost. O’r 

ffurflenni a gafodd eu derbyn (a’u gwrthod), aeth 24 prosiect ymlaen i Gam Dau ac ar 23 Mehefin 2015, 

argymhellodd y GGLl y gallai 7 prosiect gyrraedd y cam cyflwyno cais olaf, roedd angen i 9 prosiect 

weithio mewn partneriaeth gan eu bod hwy i gyd yn debyg, roedd yn rhaid i 3 phrosiect ateb mwy o 

gwestiynau cyn cael mynd ymhellach, a gwrthodwyd 5 prosiect. Roedd y prosiectau’n amrywio o 

hyrwyddo cludiant cyhoeddus i’n hardaloedd cefn gwlad drwy farchnata a gwybodaeth, creu incwm i 

gefnogi llwybrau beicio mynydd, darparu cyfleuster llogi sgwteri i bobl ganfod cyflogaeth a threialu 

dulliau newydd o liniaru’r amgylchedd. Gwneir mwy o gyhoeddiadau ar ôl i brosiectau gael eu 

cymeradwyo’n derfynol, a rhoddir gwahoddiadau ychwanegol i’r rhai a chanddynt syniadau am 

brosiectau addas ar gyfer arian yn y dyfodol dan y cynllun hwn - cofiwch edrych yma! 

 
 

 
 
 
 

 


