
 

CDG yn CNPT  Cylchlythyr 3: Gwanwyn 2016 
 

 

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 Brosiectau LEADER 
 

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

 

Dysgu am Dechnoleg 
 

 

Mae Age Connects Castell-nedd Port Talbot, Age Concern Castell-nedd Port 
Talbot gynt, yn elusen gofrestredig ac yn gwmni a gyfyngir gan warant a 
sefydlwyd ym 1998.  Mae'n sefydliad lleol annibynnol 
sy'n gweithio mewn partneriaeth â'r pum sefydliad 
Age Connect annibynnol arall yng Nghymru.   
 
Bydd y prosiect 'Dysgu am Dechnoleg' yn ennyn 
diddordeb y cyfranogwyr ac yn hyrwyddo 
pwysigrwydd a gwerth technoleg ddigidol ymhlith 
oedolion 50+ oed yn y wardiau dynodedig yng 
Nghastell-nedd Port Talbot.  Mae'r gwaith blaenorol yn cyflwyno 
gwasanaethau allgymorth yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi nodi lefel o 
ddiddordeb, ond mae gan lawer o bobl bryderon ynghylch defnyddio technoleg 
ddigidol i gynorthwyo gydag agweddau amrywiol ar 
fywyd modern. Bydd Age Connects Castell-nedd Port 
Talbot yn recriwtio, yn hyfforddi ac yn cefnogi o leiaf 10 
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Mentor TGCh Gwirfoddol i gynorthwyo gyda darparu 
cefnogaeth TGCh gynaliadwy a thymor hir i bobl 50+ oed 
yn ystod cyfnod 3 blynedd y prosiect ac wedi hynny.  Bydd 
y cyfleoedd gwirfoddoli hyn yn gwella sgiliau digidol, 
cymdeithasol a chyfathrebu pobl gan gynnig profiad 
gwerthfawr a chyfrannu at ehangu eu potensial ar gyfer 
cyflogaeth yn y dyfodol. 
 

Bydd canlyniadau'r prosiect hwn yn cynnwys: 
 

 

 Erbyn diwedd y prosiect, bydd 500 o bobl hŷn leol yn fwy ymwybodol, 

hyderus a phrofiadol wrth ddefnyddio gwasanaethau digidol at ddibenion 

ariannol, gweinyddol, addysgiadol, addysgol a chymdeithasol.  Bydd eu 

sgiliau a'u gwybodaeth gynyddol yn sicrhau bod defnyddwyr y gwasanaeth 

yn gallu wynebu llawer o'r heriau sy'n gysylltiedig â heneiddio yn well. 

 Erbyn diwedd y prosiect, bydd gan 500 o bobl hŷn fwy o gyfleoedd i gymryd 

rhan yn y gymuned a phrofi llawer llai o eithrio cymdeithasol.  Bydd gan 

fuddiolwyr fwy o hyder a rhwydweithiau cymdeithasol ac yn teimlo'n llai 

unig ac ar wahân. 

 Trwy gydol y prosiect, bydd pobl hŷn yn elwa o fwy o incwm o ganlyniad i'r 

ystod o fudd-daliadau a lwfansau a fydd ar gael iddynt drwy ddefnyddio 

opsiynau rhatach ar-lein. 

 Erbyn diwedd y prosiect, a chyda chefnogaeth o leiaf 10 Mentor 'Dysgu am 

Dechnoleg' gwirfoddol, bydd pobl hŷn yn parhau i ddiweddaru eu sgiliau 

digidol ac yn cael mynediad rheolaidd i sesiynau TGCh cynaliadwy nad ydynt 

yn y maes llafur. 

 Trwy gydol y prosiect, bydd ei weithrediad yn helpu i wneud y mwyaf o 
ardaloedd a chyfleusterau cymunedol lleol yng Nghastell-nedd Port Talbot, 
megis neuaddau cymunedol a chanolfannau adnoddau, ar gyfer dysgu, 
cymdeithasu, lleihau arwahanrwydd cymdeithasol a chyflawni cynhwysiad 
digidol. 
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Tyfu’n lach Gyda’n Gilydd 
 

Prosiect peilot blwyddyn yw hwn a gaiff ei 
gyflwyno mewn partneriaeth rhwng CBS 
Castell-nedd Port Talbot, Gweithdy DOVE a 
Chanolfan Hyfforddiant Glyn-nedd.  Nod y 
prosiect yw dechrau datblygu economi 
bwyd a thyfu ffyniannus yng Nghastell-
nedd Port Talbot.  Bydd y prosiect peilot yn 
fan dechrau i lywio a chyflawni'r nod tymor 
hwy sef sefydlu economi sy'n ymwneud â bwyd a chynnyrch yng Nghastell-nedd 
Port Talbot ac, o bosib, greu Hwb Bwyd Cymunedol a brand cyffredin ymhlith 
cynhyrchwyr.   
 
          Bydd y prosiect peilot yn: 

 Nodi cynhyrchwyr presennol ac yn creu cyfeirlyfr o gynhyrchwyr/prosiectau 
lleol.  

 Dylunio ac yn cyflwyno rhaglen beilot flaengar o 
weithgareddau/digwyddiadau tyfu bwyd cymunedol. 

 Dylunio ac yn achredu cwricwlwm newydd - Tystysgrif Tyfwyr CNPT a 
phecyn cymorth dysgu, gweithio gydag Argoed Cymru ac adeiladu ar 
lwyddiant Prosiect Tyfu'r Dyfodol. 

 Profi'r cwricwlwm newydd drwy raglen o hyfforddiant/cefnogaeth 
arddwriaethol. 

 Rhoi mynediad i sgiliau tyfu, prosesu a menter e.e. bwyta'n iach, 
gwybodaeth am fwyd a ryseitiau, cynhyrchu bwyd, crefftau traddodiadol, 
gwaith coed etc. 

 Creu rhwydwaith cefnogi blaengar o gynhyrchwyr lleol a phrosiectau tyfu 
cymunedol. 

 Hyrwyddo bwyd iach, fforddiadwy ac a dyfir yn lleol - drwy ddarparu ystod o 
gyfleoedd a deunyddiau i gynyddu ymwybyddiaeth o fuddion bwyd lleol o 
ansawdd da, byrhau'r gadwyn gyflenwi a lleihau milltiroedd bwyd. 

 Arolygu tir sydd ar gael ar gyfer tyfu, datblygu partneriaethau â 
chymdeithasau tai, tirfeddianwyr preifat etc. 

 Sefydlu isadeiledd ar gyfer Hwb Tyfu Cymunedol CNPT. 

 Ymgynghori â chynhyrchwyr lleol a phrosiectau tyfu i asesu anghenion 
cefnogaeth ac adrodd arnynt. 
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Ddoe a Heddiw yn Amgueddfa Glowyr De Cymru 
 

 
 
 
 Mae Amgueddfa Glowyr De Cymru yn elusen gofrestredig a reolir gan fwrdd o 
ymddiriedolwyr sy'n ymroddedig i hyrwyddo 
treftadaeth diwydiannol Cwm Afan a Llynfi.  Prif 
ddiben yr amgueddfa yw gwella gwybodaeth 
gyhoeddus am dreftadaeth gymdeithasol Maes Glo 
De Cymru.  Nodau'r amgueddfa yw cynorthwyo 
gydag adfywio'r gymuned leol drwy fynediad rhwydd 
i wybodaeth am dreftadaeth gymdeithasol, 
diwylliannol a diwydiannol.  Mae hyn yn cynnwys 
gwella ymwybyddiaeth ac addysg gymunedol drwy 
arddangos arteffactau a chyfarpar, lluniau, dogfennau, mapiau a llenyddiaeth. 
Mae taliadau/cyfraniadau mynediad yn cyfrannu at gostau rheoli a chynnal a 
chadw'r amgueddfa. 
 
           Mae cerrig milltir a chanlyniadau allweddol y prosiect yn cynnwys: 

 Recriwtio a chadw 2 weithiwr amser llawn - Swyddog Treftadaeth, Swyddog 
Casgliadau. 

 Gofalu am y Casgliadau - adolygu'r casgliadau a llunio adroddiad 
casgliadau. 

 Recriwtio gwirfoddolwyr.  

 Sefydlu gweithgor casgliadau.  

 Cynyddu mynediad i dreftadaeth drwy osod 4 teclyn man gwybodaeth. 

 Prynu deunyddiau ar gyfer gofalu am y casgliadau.  

 Sefydlu tîm i ofalu am y casgliadau. 

 Cofnodi gwrthrychau.  

 Gweithdai Ffilm Cymru.  

 Gosod mannau gwybodaeth sy'n lanlwytho 
gwybodaeth. 

 Gweithdai y tu ôl i'r llenni – gweld sut mae 
gofalu am y casgliadau. 

 Ymweliadau prawf.  

 Teithiau tywys awyr agored.  

 Diwrnodau prosiectau i ysgolion.  

 Diwrnodau agored i deuluoedd - gweithdai a 
gweithgareddau.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl-fSP3JLKAhVJWhQKHS6NAccQjRwIBw&url=http://www.4shared.com/all-images/iw8P2_B8/Social.html&psig=AFQjCNF_6XjaRjCjuCFAqVQInDJC3EkpdA&ust=1452084930461423
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl-fSP3JLKAhVJWhQKHS6NAccQjRwIBw&url=http://www.4shared.com/all-images/iw8P2_B8/Social.html&psig=AFQjCNF_6XjaRjCjuCFAqVQInDJC3EkpdA&ust=1452084930461423

