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Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 
Cyllid ar gyfer Adfywio Cymunedau yn Wardiau Gwledig Castell-nedd Port Talbot  
 

 

Y Rhaglen Datblygu Gwledig 
 

Mae Castell-nedd Port Talbot yn gymwys i dderbyn cyllid ar gyfer Cynllun 
Datblygu Gwledig gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop o 2014 i 
2020.  Nod y rhaglen yw cynyddu ffyniant economaidd ardaloedd gwledig yng 
Nghymru.   
 

Y Diweddaraf am Brosiect LEADER 
 

 
Mae'n bleser gan y Grŵp Gweithredu Lleol gyhoeddi fod y prosiectau canlynol 
wedi cael eu cymeradwyo am gyllid: 
 

 

Hyrwyddo Mynediad Cludiant Cyhoeddus i Gefn Gwlad 
 

 

Mae BayTrans yn bartneriaeth o weithredwyr 
cludiant, awdurdodau lleol, cyrff cefn gwlad a 
sefydliadau gwirfoddol sy'n gweithio gyda'i gilydd i 
ddatblygu a hyrwyddo cyfleoedd teithio cynaliadwy i 
bobl leol ac ymwelwyr er mwyn cael mynediad i gefn 
gwlad Gŵyr a chymoedd Castell-nedd Port Talbot. 
Trwy annog pobl i gerdded, beicio, mynd ar y bws neu drên lleol, bydd hyn o les i 
iechyd, yr amgylchedd a'r economi leol wrth i bobl fwynhau mwy o 
weithgareddau awyr agored a threulio amser yn y rhannau harddaf yng Nghymru.  
 
Llunnir y prosiect penodol hwn gan BayTrans er mwyn annog a chynyddu nifer y 

bobl sy'n ymweld â chefn gwlad yng nghymoedd Castell-nedd Port Talbot drwy 

ddefnyddio cludiant cyhoeddus (mwy cynaliadwy). Mae ar gyfer ymwelwyr dydd, 

y rhai sy'n aros, a phreswylwyr CNPT sydd am fynd allan ac archwilio eu cefn 

gwlad hardd.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rN3C4ZLKAhVB2hQKHQ8IDiYQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/transportation-20clipart&psig=AFQjCNFA1kjCARSkTA5QhWsTyrzfGOiq2w&ust=1452086376461435


 

 

Bydd rhai camau gweithredu allweddol i gyflawni'r nod hwn yn cynnwys:   

 

 Gwerthusiad llawn o'r atyniadau, y gweithgareddau a'r teithiau cerdded y 
gellir eu cyrraedd ar fws yn holl wardiau gwledig CNPT;  

 Archwilio'r cyfleusterau aros a'r wybodaeth am amserlenni a ddarperir mewn 
safleoedd bysus sy'n gwasanaethu'r uchod;  

 Dynodi llwybrau cerdded addas (naill ai cylchdeithiau neu deithiau sy'n 
dechrau ac yn gorffen yn yr un safle bws; neu deithiau llinellol sy'n dechrau ac 
yn gorffen mewn safleoedd bysus gwahanol);  

 Cerdded y llwybrau a ddewisir a llunio teithlyfrau sy'n cynnwys y daith gerdded 
ei hun, y gwasanaethau lleol sydd ar gael (bwyd a diod, toiledau, etc) a 
gwasanaethau bysus addas i fynd yno ac yn ôl;  

 Llunio posteri â gwybodaeth sy'n benodol i safleoedd bysus, a fydd yn cynnwys 
map sy'n dangos teithiau cerdded, atyniadau a gwasanaethau lleol, a lle ar 
gyfer amserlen y daith;  

 Llunio posteri darluniadol i'w harddangos mewn gorsafoedd trenau a bysus 
yng Nghastell-nedd a Phort Talbot, gan ddangos yr amrywiaeth o lwybrau 
bysus sy'n rhoi mynediad i brif deithiau cerdded ac atyniadau'r sir;  

 Llunio posteri gwybodaeth sy'n dangos argaeledd ac amserau gwasanaethau 
cludiant cyhoeddus i'w dosbarthu i westai, gwestai bach, bwytai, caffis, 
tafarndai, gwersylloedd, canolfannau gweithgareddau, parciau gwledig, 
llyfrgelloedd, etc;  

 Gweithio gyda chwmnïau bysus er mwyn helpu i wella a hyrwyddo'r 
gwasanaethau priodol.  
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Cognation - Beicio, Rhoi, Cynnal 
 

Prosiect beicio mynydd yw llwybrau beicio de 
Cymru Cognation a sefydlwyd yn 2010 drwy 
raglen Amgylchedd ar gyfer Twf Croeso Cymru 
er mwyn creu brand unigryw i gynnwys pob 
cyfleuster beicio mynydd, cynnal ymgyrch 
farchnata helaeth a rhaglen fuddsoddi mewn 
llwybrau a chyfleusterau beicio mynydd mewn 
4 safle allweddol ar draws de Cymru, sef Parc 
Coedwig Afan a Pharc Margam yng Nghastell-nedd Port Talbot, Parc Beicio Cymru 
yng Nghoed Gethin ym Merthyr Tudful a Chwmcarn yng Nghaerffili.  

Cafodd y fenter gymdeithasol Cognation Limited ei hymgorffori yn 2013 ac yna 
lansiwyd y cynllun peilot Beicio, Rhoi, Cynnal gyda'r nod o greu incwm er mwyn 
helpu i gynnal y llwybrau beicio mynydd.  
 
Bydd y prosiect Beicio, Rhoi, Cynnal hwn yn adeiladu ar lwyddiant y cynllun 
peilot drwy gyflawni'r gweithgareddau canlynol:  
 

 Cynyddu nifer y blychau cyfrannu â'r brand arnynt a osodir mewn busnesau;  

 Sefydlu cynllun cyfrannu ar gyfer ymwelwyr mewn busnesau llety;  

 Archwilio'r dichonoldeb o ddatblygu cynllun aelodaeth ar gyfer beicwyr 
mynydd gyda gwobrau a chynigion gan fusnesau ym Mharc Coedwig Afan i 
ysgogi pobl i gymryd rhan. Byddai'r cynllun yn ceisio dod â busnesau lleol 
ynghyd er mwyn cyflawni nod cyffredin, gan annog mwy o waith partneriaeth;  

 Meithrin perthnasoedd â manwerthwyr a gwneuthurwyr er mwyn gwerthu 
nwyddau brand Cognation;  

 Datblygu mentrau codi arian proffesiynol i apelio at noddwyr corfforaethol 
posib a ffynonellau eraill o fuddsoddiad gan y sectorau cyhoeddus a phreifat 

a'r trydydd sector.  

 Prif bwrpas prosiect Beicio, Rhoi, Cynllun 
Cognation yw creu incwm er mwyn cynnal y 
llwybrau yn CNPT, a fydd yn helpu i sicrhau y 
bydd ymwelwyr beicio mynydd yn parhau i 
gyfrannu i'r economi leol.  
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Datblygu Busnesau Twristiaeth yn CNPT 
 

 
 
 
Mae twristiaeth a hamdden yn sector pwysig i'r 
economi leol yng Nghastell-nedd Port Talbot. 
Gwelwyd ailddiffinio ardaloedd yn y fwrdeistref sirol 
a datblygu cyfleusterau a gweithgareddau sydd wedi 
creu swyddi a denu nifer cynyddol o ymwelwyr, e.e. 
llety a beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan.  
 
Mae allbynnau/canlyniadau'r prosiect yn cynnwys:  

 Gwella ansawdd ac amrywiaeth y cyfleusterau, y 
gwasanaethau a'r gweithgareddau;  

 Creu cyfleoedd cyflogaeth newydd;  

 Diogelu swyddi presennol; 

 Annog menter farchnata ar y cyd er mwyn  
hyrwyddo "natur arbennig leol"; a  

 Gwella cynaladwyedd tymor hir busnesau  
twristiaeth 
 

Cyflawnir hyn drwy'r canlynol: 
 

 Gwella cysylltiadau rhwng darparwyr a gwasanaethau lleol er mwyn cynyddu 
gwariant lleol;  

 Annog datblygu atyniadau, cyfleusterau a gwasanaethau newydd;  

 Annog "ymdeimlad o le" er mwyn gwella profiad ymwelwyr;  

 Cefnogi a galluogi busnesau twristiaeth i ddefnyddio TGCh a marchnata 
digidol er mwyn sicrhau eu bod yn manteisio ar ddatblygiadau mewn 
technoleg newydd;  

 Annog busnesau twristiaeth i fuddsoddi mewn mesurau arbed ynni a fydd yn 
effeithio'n gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn gwella perfformiad busnesau;  

 Rhoi cefnogaeth i fusnesau presennol a 
buddsoddwyr newydd i gael arian a datblygu 
syniadau am nwyddau; ac 

 Annog rhwydweithio, rhannu arfer gorau a 
threfniadau gweithio ar y cyd a defnyddio 
astudiaethau achos i arddangos gwaith 
partneriaeth effeithiol.  
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Busnesau Gwyrdd   
 

Nod y prosiect yw galluogi busnesau a datblygiadau 

yng Nghastell-nedd Port Talbot ac annog busnesau 

gwyrdd blaengar drwy ddefnyddio a gwella ein 

treftadaeth naturiol yn briodol. Bwriedir i'r prosiect 

hwn fod yn un blaengar a fydd yn ceisio llywio arfer 

gorau'n genedlaethol o ran darparu ymagwedd 

strategol at gydadfer bioamrywiaeth. Nod hyn fydd 

galluogi busnesau a datblygiadau ac o'r herwydd fuddsoddiad yng Nghastell-nedd 

Port Talbot drwy leihau'r baich ar fuddsoddwyr wrth ddatblygu ymagwedd 

newydd at fusnesau gwyrdd a fyddai'n cyflwyno manteision i dreftadaeth naturiol 

Castell-nedd Port Talbot a phreswylwyr a thirfeddianwyr gwledig lleol ledled y 

fwrdeistref sirol. Cynhelir y prosiect gan Dîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt CNPT.  

 
 
Bydd y prosiect yn gwneud y canlynol: 

 Annog tirfeddianwyr a chymunedau lleol i arallgyfeirio'r modd y defnyddir eu 
tir a'u busnesau ar hyn o bryd er mwyn datblygu busnesau gwyrdd newydd i 
ddarparu ardaloedd newydd o gynefin bioamrywiaeth a fydd yn gwrthbwyso 
colledion o ran datblygiadau; 

 Datblygu ymagwedd strategol at ganfod lleoliadau priodol ar gyfer y fath 
ddarpariaethau a fydd yn parhau i gefnogi a gwella ein treftadaeth naturiol ac 
yn darparu cydadferiad sy'n werth gwell o ran buddsoddiad datblygu a 
gweithrediad ecolegol;  

 Annog a hyrwyddo'r broses o wella a datblygu mwy o fannau gwyrdd agored 
naturiol, lle gall preswylwyr fwynhau'r 
dreftadaeth naturiol;  

 Nodi manylebau ar gyfer creu/adfer neu 
wella'r cynefin ar y tir; 

 Gweithio i ddangos yr ymagwedd a all 
ddatblygu'n arfer gorau.  
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The Engagement Retreat 
 
 
 
 

Darparwr blaenllaw o raglenni addysgol, ieuenctid a 
chymdeithasol blaengar yw Whitehead-Ross 
Education and Consulting (WREC). Cafodd ei lansio 
ym mis Ebrill 2012 a'i gefnogi gan raglen Llywodraeth 
Cymru i helpu graddedigion i sefydlu busnesau.  

  
Bydd y prosiect Engagement Retreat hwn yn cynnwys 
80 o bobl ifanc (rhwng 14 a 18 oed) dros 2 flynedd 
drwy ddeg enciliad sy'n ymwneud â gweithgareddau awyr agored. Bydd yr 
enciliadau'n cefnogi'r bobl ifanc i ennill cymwysterau, a datblygu eu hyder, eu 
cymhelliant, a'u sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu. Yn ogystal, bydd WREC yn 
darparu profiadau newydd a llwyfan i bobl ifanc gwrdd â phobl ifanc eraill o bob 
rhan o Gastell-nedd Port Talbot.  

Cynhelir pob enciliad dros 2 ddiwrnod, gan ddarparu ar gyfer 8 person ifanc. 
Byddwn yn defnyddio Black Mountain Activities ger Aberhonddu ac yn defnyddio 
bws mini i gludo pobl ar draws y wardiau gwledig er mwyn cael gwared ar 
rwystrau i gyfranogiad.  

Yn ogystal, cynllunnir gwaith ieuenctid ar wahân ar draws y wardiau gwledig er 
mwyn cefnogi pobl ifanc i ehangu eu gorwelion, herio'r ffordd maent yn meddwl 
a datblygu eu sgiliau. Arweinir y gweithgareddau gan bobl ifanc o amrywiaeth 
eang o opsiynau, gan gynnwys clymu a llifo crysau-T, ffotograffiaeth, sgiliau ceisio 
swydd, menter, chwaraeon, celf a chrefft, creu gwefan, addurno teisennau bach, 
ffasiwn, nosweithiau DVD, dinasyddiaeth a dawnsio stryd, ac enwi ychydig yn 
unig.  

Y canlynol fydd prif ganlyniadau'r prosiect:  

 Cynnwys 80 o bobl ifanc (rhwng 14 a 18 oed); 

 Cyflwyno 10 enciliad gweithgareddau awyr agored;  

 60 o Wobrau Cyflwyniadol Lefel 1 City and Guilds 
mewn Sgiliau Cyflogadwyedd;  

 80 o ganlyniadau cadarnhaol wedi'u cyflawni drwy 
wella sgiliau meddwl, a fesurir drwy holiadur 
cychwynnol a holiadur diwedd prosiect;  

 48 o bobl ifanc yn mynd ymlaen i weithgareddau 
dysgu neu gynnwys eraill. 
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Gair gan y Cadeirydd ...  

"Rwyf wrth fy modd y gall y gwaith ddechrau'n ffurfiol ar y prosiectau 
hyn ar ôl misoedd o waith paratoi gan y Grŵp Gweithredu Lleol a'r 

Corff Arweiniol. 
 Mae'r holl brosiectau sydd wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol y 

Grŵp Gweithredu Lleol yn seiliedig ar dystiolaeth o angen, felly 
byddant yn sicr o wneud gwahaniaeth go iawn i'n cymunedau 

gwledig."   
 
 

Y Cyng. Anthony Taylor – Cadeirydd Adfywio CNPT 
 
 
 

Grŵp Gweithredu Lleol (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 nodir 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'n cynnwys cynrychiolwyr gwirfoddol o 
fusnesau lleol, mentrau cymdeithasol, yr awdurdod 
lleol a chynghorau tref. Elfen allweddol yw'r ffaith 
bod y grŵp yn cynrychioli'r sectorau preifat a 
chyhoeddus a'r trydydd sector yn gyfartal, yn 
ogystal â phob un o'n 5 cwm gwledig, er mwyn 
sicrhau cydraddoldeb.    
 

 

 

 

 

 

                                

Gallwch gysylltu â'r tîm drwy e-bostio rdp@npt.gov.uk neu 
drwy ffonio 01639 686077.  
Ewch i'n gwefan: regenerate.npt.gov.uk  
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