
Castell-nedd Port Talbot Wledig   
2007 – 2013
Yn gweithio gyda’n gilydd i wneud ein cymoedd  
yn fwy hygyrch, bywiog a mentrus.

.



Fel cadeirydd presennol Grŵp Gweithredu Lleol Castell-

nedd Port Talbot, Adfywio CNPT, mae’n bleser ysgrifennu 

cyflwyniad y llyfryn hwn sy’n rhoi cipolwg ar fuddsoddiad, 

gweithgareddau a chanlyniadau Rhaglen Datblygu 

Gwledig gyntaf y fwrdeistref sirol yn ystod y cyfnod rhwng 

2007 a 2013.

Y Cynllun Datblygu Gwledig yw sut mae Llywodraeth 

Cymru’n cyflwyno gweithgareddau i gefnogi cefn gwlad a’n 

cymunedau gwledig. Mae’r gweithgareddau 

hyn yn annog rheoli amaethyddiaeth a’r 

amgylchedd yn gynaliadwy. 

Dros gyfnod y rhaglen hyd yn hyn, rydyn 

ni wedi cael y cyfle i weithio gyda llawer o 

grwpiau cymunedol ymroddedig, busnesau 

ac unigolion o ardaloedd gwledig sydd 

wedi llwyddo i wella ansawdd bywyd 

yn yr ardaloedd hyn trwy hyrwyddo’r economi wledig, 

cefnogi adnewyddu pentrefi, annog twristiaeth a gwella 

gwasanaethau gwledig sylfaenol. 

Mae’r prosiectau yr ymgymerwyd â nhw hyd yn hyn wedi 

golygu llawer iawn i’r cymunedau, y grwpiau a’r busnesau 

sydd wedi cymryd rhan oherwydd y cawson nhw eu 

cynnwys yn llwyr wrth eu cynnal yn hytrach na’u cynnal 

iddyn nhw. Mae’r ymdrechion cydweithredol tuag at 

wella’u hamgylchedd, eu cyfleoedd busnes a’u ffordd o fyw 

wedi dwyn manteision sylweddol ac, ar yr un pryd, wedi 

llwyddo i farchnata ein cyfleusterau i gynulleidfa ehangach 

ac mae wedi bod yn fraint bod yn rhan o raglen mor  

werth chweil.

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi cipolwg ar rai o’r 

prosiectau y mae’r buddsoddiad uniongyrchol yn ein 

hardaloedd gwledig trwy gyllid CDG wedi’u hwyluso 

ers 2007 a gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen 

amdanyn nhw.

Y Cyng  A J Taylor

Cadeirydd Adfywio CNPT

yw’r bartneriaeth leol sy’n cyflwyno’r Cynllun Datblygu 

Gwledig (CDG) ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd  

Port Talbot. Ariennir y CDG ar y cyd ar hyn o bryd gan yr 

Undeb Ewropeaidd (UE) fel rhan o’r Polisi Amaethyddol 

Cyffredin trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 

Gwledig, a Llywodraeth Cymru. Mae wedi bod ar waith  

ers 2007.

Defnyddir yr ymagwedd ‘LEADER’ i annog pobl i gymryd 

rhan mewn gwella a datblygu eu cymunedau gwledig 

eu hunain. Mae’r acronym LEADER yn dod o’r geiriau 

Ffrangeg “Liaison Entre Actions de Développement de 

l’Économique Rurale” sy’n golygu ‘Cysylltiadau rhwng yr 

economi wledig a gweithredoedd datblygu’. Y syniad oedd 

defnyddio egni ac adnoddau pobl a chyrff a allai gyfrannu 

i’r broses datblygu gwledig trwy ffurfio partneriaethau 

rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Y term 

a roddwyd i’r partneriaethau hyn sydd newydd ffurfio 

oedd ‘Grwpiau Gweithredu Lleol’ (GGLl). Yng Nghastell-

nedd Port Talbot, enw’r GGLl yw Adfywio CNPT ac mae’n 

gyfrifol am oruchwylio ein rhaglen LEADER leol. Mae’r 

GGLl yn cynnwys 25 o gynrychiolwyr o amrywiaeth eang 

o sefydliadau trwy ardaloedd gwledig CNPT ac mae’n 

ofynnol i bob GGLl gyflwyno Strategaeth Datblygu Lleol 

(SDLl) sy’n amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer datblygu, 

canlyniadau a thargedau ar gyfer cyfnod y rhaglen.
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Mae’r SDLl yn nodi mai poblogaeth yr awdurdod lleol yn 

2007 oedd 134,471, a’r boblogaeth wledig oedd 68,546. O’r 

42 ward yn y fwrdeistref sirol, dosberthir 24 fel gwledig. 

O 2007 tan 2013, blaenoriaethwyd pum thema allweddol 

gan y Strategaeth Datblygu Lleol. Cefnogodd y Grŵp 

Gweithredu Lleol nifer o fentrau prosiect a gyflwynwyd 

gan sefydliadau cymunedol yn wardiau gwledig CNPT 

a oedd yn cyd-fynd â’r themâu hyn, ac o ganlyniad, 

elwodd y grwpiau cymunedol hyn o arian uniongyrchol. 

Roedd llawer o’r prosiectau hyn wedi cyfrannu at fwy 

nag un thema, a gellir gweld manylion rhai o’r prosiectau 

llwyddiannus ar y tudalennau canlynol. 

1. Twristiaeth

	 l		Prosiect Cynllun Grant Darparwyr Llety

	 l	 Prosiect Cydlynydd Twristiaeth

	 l	 Prosiect Cadw a Gwella Treftadaeth Wledig a 

Diwylliannol Castell-nedd Port Talbot ym Mharc Margam 

2. Cludiant Cymunedol

	 l		Cludiant ar gyfer Prosiect Cymunedau a gynhelir gan 

DANSA

	 l		Prosiect Gwella Gwasanaethau Sylfaenol mewn 

Ardaloedd Gwledig a gynhelir gan DANSA

3.  Byw’n Iach (maeth, ffordd o fyw, iechyd a lles)

	 l		Prosiect Gwella Gwasanaethau Sylfaenol mewn 

Ardaloedd Gwledig a gynhelir gan Undeb Credyd 

Castell-nedd Port Talbot

	 l		Prosiect Gwella Gwasanaethau Sylfaenol mewn 

Ardaloedd Gwledig a gynhelir gan Calan DVS

4. Amgylchedd

	 l		Pyrth Cymunedau/Prosiect Gwella Gwledig CoRE 

a gynhelir gan Groundworks Pen-y-bont ar Ogwr a 

Chastell-nedd Port Talbot

	 l	Y Gronfa Wledig

5. Cynyddu Ffyniant Economaidd 
(anweithgarwch economaidd, sgiliau, 
cefnogaeth busnes, menter gymdeithasol ac 
entrepreneuriaeth)

	 l	Cefnogaeth Fenter i Fusnesau Gwledig
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PROSIECT: Cynllun Grant Darparwyr Llety

Cefndir

Cynigiodd y prosiect hwn arian i westai, llety gwely a 

brecwast a darparwyr llety eraill sy’n eu galluogi i gyrraedd 

sgôr Croeso Cymru well a/neu ymgymryd â gwaith a fyddai’n 

gwneud eu llety’n fwy apelgar.

Prif nod y gronfa hon oedd cefnogi’r busnesau hyn yn eu 

hymdrechion i ddarparu gwasanaeth o safon i ymwelwyr 

â’r fwrdeistref sirol. Er mwyn cyflawni hyn, darparodd y 

cynllun arian ar gyfer prosiectau cyfalaf graddfa fach i helpu 

i ddatblygu busnesau newydd neu wella’r cyfleusterau 

presennol.  

Canlyniad

Cyflogwyd Swyddog Grantiau rhan-amser o fis Ionawr 2009 

tan fis Medi 2011 i reoli a gweinyddu’r cynllun a chynnig 

cyngor i ddarpar ymgeiswyr. Erbyn mis Medi 2011, roedd 

75 o fusnesau wedi cael cyngor, roedd 29 o grantiau wedi’u 

dosbarthu ac roedd 19 o fusnesau, a oedd yn cynnwys  

7 busnes newydd, wedi elwa o £96,000.

Un busnes a elwodd oedd Cwmshon Cottages, y mae Fiona 

ac Andrew Rickson yn berchen arno ac yn ei reoli. Cafodd 

caniatâd cynllunio ar gyfer dau adeilad pwrpasol i ddarparu 

ystafell sychu a storfa feiciau ddiogel â lle chwistrellu dŵr ar 

gyfer pob bwthyn ei roi fel blaenoriaeth i ddenu cerddwyr, 

beicwyr a beicwyr mynydd a darparu ar eu cyfer.

PROSIECT: Y Cydlynydd Twristiaeth  

Cefndir

Hwylusodd y prosiect hwn greu dwy swydd cydlynydd 

twristiaeth a datblygu pedwar grŵp rhanddeiliaid, a 

sefydlwyd yng Nghastell-nedd, Dulais a Dyffryn Aman Uchaf 

i nodi a chyflwyno prosiectau twristiaeth â blaenoriaeth trwy 

ddatblygu cynlluniau gweithredu unigol ar gyfer pob ardal. 

Roedd pob un o’r cynlluniau gweithredu’n nodi prosiectau 

i geisio sefydlu cyfres fwy cyfannol o weithgareddau 

twristiaeth ac atyniadau yn ein cymoedd a’n hardaloedd 

gwledig. 

Canlyniad

Cafodd 79 o sefydliadau ac unigolion 599 o oriau cymorth, 

a oedd yn amrywio o gyngor datblygu busnes i gymorth 

ariannol ar gyfer prosiectau isadeiledd. Mae’r prosiect 

hwn wedi codi proffil y sector twristiaeth ym mhob cwm 

ac mae rhanddeiliaid bellach yn adnabod twristiaeth fel 

ffordd o ddatblygu’r economi leol ymhellach. Yn benodol, 

mae rhanddeiliaid wedi tystio, yn ymarferol, i sut gall eu 

prosiectau lleol fwydo i ddatblygu twristiaeth yr ardal yn 

fwy cyffredinol a hyrwyddo Castell-nedd Port Talbot fel lle 

i ymweld ag ef. Roedd yr holl randdeiliaid yn teimlo bod y 

cynlluniau gweithredu twristiaeth wedi bod yn effeithiol 

wrth gyfeirio buddsoddiad i’w cwm

TWRISTIAETH

Astudiaethau Achos

“Roedd yr arian grant o’r CDG trwy Gynllun Grantiau 
Darparwyr Llety Castell-nedd Port Talbot yn hanfodol 
wrth ein galluogi i fwrw ymlaen â’r gwelliannau ac yn 
wir er mwyn i ni fodloni ein targedau nifer ymwelwyr a 
boddhad a rhagori arnyn nhw. Mae Cwmshon Cottages 
wedi’i sgorio fel un o’r bythynnod gwyliau gorau gan 
TripAdvisor ac enillodd Wobr Twristiaeth Bae Abertawe 
ar gyfer y Llety Hunanarlwyo Gorau yn 2012 a 2014  
ac, wrth gwrs, rydyn ni wrth ein boddau gyda’r  
canlyniad hwn.”

FIONA RICKSON, PERCHENNOG  – CWMSHON COTTAGES.

“Mae’r prosiect, wedi’i hwyluso gan arian grant o’r CDG, 
yn sicr wedi bod yn hynod lwyddiannus wrth roi hwb i 
ddatblygu twristiaeth yng nghymoedd Nedd, Dulais a 
Thawe a Dyffryn Aman - mae wedi dod â phartneriaid at 
ei gilydd i gyflwyno gwasanaethau o safon i’r diwydiant 
twristiaeth yn wardiau gwledig Castell-nedd Port Talbot.” 

EMMA WILCOX, CYN-SWYDDOG DATBLYGU TWRISTIAETH, 
CBSCNPT
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PROSIECT: Cadw a Gwella’r Dreftadaeth 
Wledig yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cefndir

Yn 2007 datganwyd bod y Tŷ Sitrws (Gradd II), ym Mharc 

hanesyddol Margam ym Mhort Talbot, yn beryglus a 

chafodd ei gau i’r cyhoedd. Heb ei ddefnyddio, dirywiodd yr 

adeilad yn gyflym a dim ond sgaffaldiau mewnol a wnaeth ei 

atal rhag dymchwel yn llwyr. 

Yn ddiweddarach, cynhaliwyd arolwg a nododd fod adfeilion 

yr abaty (y cabidyldy a’r clafdy) mewn cyflwr dirywio difrifol 

a bod angen gwaith atgyweirio brys i osgoi dymchwel a 

sicrhau’r adeileddau rhag dirywio ymhellach. 

Mae Parc Margam yn safle o arwyddocâd pensaernïol, 

cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol.

Canlyniad

Cafwyd gwared ag elfennau adfeiliedig o’r Tŷ Sitrws a’u disodli 

gyda chyfleuster newydd ei warchod, sydd wedi cael effaith 

ar unwaith wrth wella’r dirwedd a’r amgylchedd yn yr ardal 

gadwraeth. Erbyn hyn, mae’r Tŷ Sitrws yn adnodd hanfodol 

ar gyfer gwasanaethau addysgol, busnes a thwristiaeth yng 

Nghastell-nedd Port Talbot. Mae ychwanegu bloc toiledau, 

gan gynnwys cyfleusterau i’r anabl, y tu cefn i’r adeilad wedi 

bod yn fantais bwysig i ymwelwyr. Mae byrddau dehongli 

newydd yn addysgu ymwelwyr am hanes yr adeilad. 

Ymgymerwyd â gwaith hefyd i wella a diogelu’r cabidyldy, 

sy’n un o ddau gabidyldy â 12 ochr sy’n hysbys yn y DU, ac 

adfeilion y clafdy gan y byddai rhagor o ddifrod i’r adeileddau 

hyn wedi bod yn anochel heb fuddsoddiad ar unwaith. 

Astudiaethau Achos

“Mae adfer y Tŷ Sitrws a’r Tŷ Tyfu cyfagos, trwy arian 
CDG, wedi rhoi hwb sylweddol i’r gerddi ym Mharc 
Margam. Mae’r Tŷ Sitrws wedi’i adfer i’w hen ogoniant 
ac yn cael ei ddefnyddio at ei ddiben gwreiddiol, sef 
tyfu planhigion sitrws ac mae’r Tŷ Tyfu wedi rhoi 
cyfleuster arall i ni dyfu ein planhigion newydd ein 
hunain a darparu cyfleoedd hyfforddi i wirfoddolwyr. 
Roedd arian ar y cyd o’r CDG, Wren a Cadw hefyd yn ei 
gwneud yn bosibl i waith cadwraeth gael ei wneud ar y 
cabidyldy a’r clafdy ac wedi’u hachub rhag dymchwel. 

Rydyn ni wedi cael adborth cadarnhaol iawn gan 
ymwelwyr, yn enwedig gan bobl leol sy’n cofio sut 
olwg oedd ar yr adeileddau hyn cyn eu hadfer ac 
rydyn ni wrth ein boddau â’r canlyniadau’ sydd, 
yn ddi-os, wedi achub yr adeiladau hyn o bwys 
hanesyddol i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau a’u 
gwerthfawrogi.”

MICHAEL WYNNE, RHEOLWR PARC MARGAM
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PROSIECT: Cludiant ar gyfer Cymunedau

Cefndir

Yn wreiddiol yn gynllun a sefydlwyd ar gyfer cymunedau 

gwledig, mewn ymateb i ostyngiad mewn llwybrau bws a 

weithredir yn fasnachol a diffyg gwasanaethau bws rheolaidd 

yn wardiau gwledig Castell-nedd Port Talbot, sefydliad 

cludiant cymunedol nid er elw yw DANSA (cymoedd Dulais, 

Afan, Nedd, Tawe a Dyffryn Aman) sy’n ceisio pontio’r bwlch 

rhwng cludiant cymunedol traddodiadol a gwasanaethau 

masnachol.

Canlyniad

Galluogodd arian CDG wasanaethau amserlen i gael eu 

cynnal ar lwybrau rhagbenderfynedig ac mae dadansoddiad 

o’r gwasanaethau a gynhelir gan DANSA yn wardiau gwledig 

Castell-nedd Port Talbot yn dangos y canlynol:

l		Cynyddodd nifer y gwasanaethau o 41,306 i 46,412 o fis 

Ebrill 2011 tan fis Mawrth 2014.

l		Cynyddodd nifer teithwyr Dyffryn Dulais o 62,321 i 73,581  

o fis Ebrill 2011 tan fis Mawrth 2014.

PROSIECT: Gwella Gwasanaethau Sylfaenol 
mewn Ardaloedd Gwledig: 

Cefndir

Datblygodd DANSA gynllun ‘Ffonio a Theithio’ sy’n 

wasanaeth hyblycach sy’n ymateb i’r galw i bontio’r bwlch 

rhwng y gwasanaethau cludiant cyhoeddus presennol a 

gynigir gan weithredwyr masnachol ac angen nad yw’n cael 

ei ddiwallu am ddarpariaeth cludiant hygyrch a fforddiadwy.

Canlyniad

Cyflwynir y gwasanaeth trwy fysus â mynediad i’r anabl ac 

mae wedi datblygu i ddiwallu anghenion defnyddwyr gyda 

17 o deithiau ‘siopa’ sy’n cynnwys 2 daith ‘bwyta, sgwrsio 

a siopa’ yr wythnos a bwriedir y byddai’r holl breswylwyr 

gwledig ag angen cludiant yn cael mynediad i wasanaeth 

ffonio a theithio, gan gynnwys y rhai y mae angen cludiant 

arnyn nhw i gyrraedd y gwaith neu hyfforddiant, efallai trwy 

ddarparu cysylltiadau â llwybrau gwasanaethau arferol.

CLUDIANT CYMUNEDOL2 3

Astudiaethau Achos

Fyddai DANSA ddim wedi gallu helaethu eu 
gweithredoedd cymaint nac mor gyflym heb y sylfaen 
mae arian CDG wedi’i rhoi iddyn nhw. Mae’r sefydliad 
wedi mynd o nerth i nerth, wedi helaethu ei gerbydlu a 
chynyddu ei staff o 12 i 31 ers 2009. Mae’r defnyddwyr 
gwasanaeth yn dweud wrthon ni eu bod nhw’n 
defnyddio’r bysus i gyrraedd eu gweithle, ar gyfer 
ymweliadau cymdeithasol, apwyntiadau iechyd a siopa.

ALISON OWEN, SWYDDOG CYLLID A DATBLYGU, DANSA

Ystyrir bod y gwasanaeth hwn yn rhaff achub i lawer 
o bobl leol. Mae pobl hŷn mewn ardaloedd gwledig 
mewn perygl o ynysu cymdeithasol ac unigrwydd. 
Mae’r cyfleoedd a ddarperir ar gyfer rhyngweithio 
cymdeithasol trwy’r gwasanaeth ffonio a theithio wedi 
cael effaith ddofn ar fywydau rhai defnyddwyr. 

ALISON OWEN, SWYDDOG CYLLID A DATBLYGU, DANSA
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PROSIECT: Gwella Gwasanaethau Sylfaenol 
mewn Ardaloedd Gwledig (a gynhelir gan 
Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot)

Cefndir

Ceisiodd Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot (UCCNPT) 

estyn darparu cyfleuster cynilion diogel a benthyciadau 

fforddiadwy, a reolir gan aelodau i breswylwyr a gweithwyr 

wardiau gwledig ac i gynyddu nifer y mannau talu credyd 

mewn ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

i geisio lleihau dyledion personol sylweddol ac achosion o 

ddyledion newydd, yn enwedig ymhlith pobl ifanc.

Canlyniad

Sefydlodd UCCNPT rwydwaith o 22 o fannau casglu 

cymunedol a reolir gan wirfoddolwyr a buddsoddi mewn 

fan wedi’i haddasu i’w defnyddio fel swyddfa deithiol er 

mwyn cyrraedd ardaloedd lle nad oedd lle cymunedol ar 

gael – mae’r fan hefyd yn hysbysebu’r gwasanaeth. 

Estynnodd ei gynllun cynilion cyflogres i weithleoedd 

yn wardiau gwledig y fwrdeistref sirol a chynyddodd ei 

raglen addysg ariannol i ysgolion cynradd ac uwchradd 

yng Nghastell-nedd Port Talbot ac, erbyn hyn, dyma’r fenter 

cynllun cynilion ysgolion fwyaf llwyddiannus yng Nghymru. 

Mae’r cynllun cynilion ysgolion wedi galluogi grwpiau cyfan 

i gynilo ar gyfer teithiau ysgol ac unigolion ifanc i ddyheu i 

dorri cylch o ddyled deuluol.

Amcangyfrifir bod £1.5m wedi’i roi i gymunedau lleol o 

ganlyniad i’r cymunedau hynny’n defnyddio benthyciadau 

fforddiadwy, yn hytrach na benthycwyr twyllodrus a 

benthycwyr arian llog uchel.

.

PROSIECT: Gwella Gwasanaethau Sylfaenol 
mewn Ardaloedd Gwledig (a gynhelir gan 
Calan DVS)

Cefndir

Mae Calan DVS yn sefydliad sy’n cefnogi unigolion sydd 

wedi profi trais a cham-drin yn y cartref neu’n dyst iddo, ac 

mae’n ymgyrchu i roi terfyn arnynt. Mae’n darparu lloches 

ac yn ceisio grymuso menywod, plant a phobl ifanc sydd 

wedi profi effeithiau trais neu gam-drin yn y cartref i reoli 

eu bywydau’n well a rhoi’r cyfle iddyn nhw fynd i’r afael ag 

effeithiau cam-drin yn y cartref. 

Canlyniad

Cyflogwyd gweithiwr teulu i helpu i ddarparu cyfleoedd 

dysgu, helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i annog 

pobl ifanc i fynd i’r afael â phroblemau personol. Roedd y 

gweithgareddau’n edrych ar berthnasoedd teulu, helpu 

plant a phobl ifanc i archwilio’u teimladau am gadw uned 

y teulu gyda’i gilydd a sut i adnabod perthynas deulu iach. 

Nod y gweithgareddau hefyd oedd annog plant a phobl 

ifanc i gymryd mwy o ran yn eu cymuned trwy gynyddu’r 

cyfleoedd i ddatblygu eu rhwydweithiau cymdeithasol. 

Roedd gweithgareddau is-brosiect yn cynnwys clwb ar 

ôl ysgol yr oedd plant a mamau’n mynd iddo fe i annog 

rhyngweithio cadarnhaol a datblygu rhwydweithiau 

cymdeithasol, diwrnod hwyl i’r teulu, cwrs ioga i fabanod, 

clwb llyfrau i famau a sesiynau cefnogi un i un gyda phlant 

a phobl ifanc, brodyr a chwiorydd a mamau, gan nodi 

cyfeiriadau at ragor o gefnogaeth os oes ei hangen.

BYW’N IACH   
(MAETH, FFORDD O FYW, IECHYD A LLES)3

Astudiaethau Achos

Roedd UCCNPT am gyrraedd ardaloedd lle mae 
darpariaeth gwasanaethau ariannol prif ffrwd yn 
brin neu ddim yn bodoli o gwbl a lle, am un rheswm 
neu’r llall, mae pobl wedi’u heithrio’n ariannol. Yn yr 
ardaloedd hyn mae anghenion benthyciad dilys pobl 
yn aml yn cael eu diwallu gan fenthycwyr sy’n pennu 
lefelau llog afresymol. Hefyd, roedd UCCNPT am sicrhau 
bod ei wasanaethau ar gael i bobl hŷn, pobl lai cefnog a 
phobl ifanc yn enwedig er mwyn meithrin arfer cynilo a 
datblygu cyfrifoldeb mewn materion ariannol yn gynnar 
mewn bywyd. Roedd cynlluniau cynilion ysgolion a 
rhaglenni ymwybyddiaeth ariannol/cyllidebu’n rhan 
annatod o’r prosiect a’r etifeddiaeth sydd ar ôl yw 
cymuned sy’n fwy ymwybodol yn ariannol ac wedi elwa 
o gyngor cyllidebu sylfaenol cadarn i wella’i lles ariannol 
cyffredinol. Heb yr arian CDG, byddai UCCNPT wedi bod 
yn gyfyngedig i gynnig ei wasanaethau o ddwy swyddfa 
ym Mhort Talbot a Chastell-nedd.

STEVE MALLINSON, PRIF WEITHREDWR, UCCNPT

Mae Calan DVS yn sefydliad sy’n cefnogi unigolion sydd 
wedi profi trais a cham-drin yn y cartref neu’n dyst iddo, 
ac mae’n ymgyrchu i roi terfyn arnynt. Mae’r arian hefyd 
wedi ein galluogi i gyflwyno gwasanaethau ychwanegol i 
fenywod a phlant mewn ffyrdd gwahanol.  

SHARON WILLIAMS, ARWEINYDD TÎM GWASANAETHAU 
CYMUNEDOL A PPHI, CALAN DVS
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PROSIECT: Pyrth Cymunedau

Cefndir

Nod y prosiect hwn oedd gwella safleoedd treftadaeth a 

chadwraeth yng Nghastell-nedd Port Talbot wrth weithio 

gyda chymunedau gwledig i godi ymwybyddiaeth 

a chyflwyno newidiadau mewn agwedd tuag at yr 

amgylchedd lleol. Cynhaliodd Groundworks Pen-y-bont 

ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot, sefydliad nid er elw, 

ei raglen weithgareddau CoRE a phennwyd yr agweddau 

“Cymuned, Adfywio, Amgylchedd”. Ei nod oedd cyflwyno 

rhaglen weithgareddau amgylcheddol gynhwysol i wardiau 

gwledig yng Nghastell-nedd Port Talbot gyda phwyslais ar 

gymryd rhan yn y gymuned fel ffordd o fod o fudd i iechyd 

unigolyn a’i amgylchedd lleol. 

Canlyniad

Cyflwynodd y prosiect dros 50 o weithgareddau, yn 

amrywio o greu mannau plannu mewn cynwysyddion bach 

i blannu perllannau a chynllunio ac adeiladu lle chwarae 

naturiol gwerth £20,000. 

PROSIECT: Y Gronfa Wledig

Cefndir

Prif nod y Gronfa Wledig yw cefnogi prosiectau a gynhelir 

i sefydliadau nid er elw. Mae’n rhaid i’r prosiectau hyn greu 

ymdeimlad o falchder yng nghymunedau gwledig y fwrdeistref 

sirol a chynyddu eu hymdeimlad o hunaniaeth leol. 

Canlyniad

Penodwyd swyddog grantiau dros dro i gynnig cyngor ac 

arweiniad i ddarpar ymgeiswyr prosiect a monitro cynllun 

a oedd yn darparu arian ar gyfer prosiectau cymunedol 

newydd a blaengar a oedd yn hyrwyddo diwylliant a 

threftadaeth dan y penawdau cyffredinol: Digwyddiadau 

diwylliannol, Hyrwyddo balchder dinesig, Cefnogi 

treftadaeth wledig, Prosiectau amgylcheddol a Phrosiectau 

sy’n marchnata atyniadau a mentrau lleol.

Roedd grwpiau gwirfoddol/cymunedol, mentrau cymdeithasol, 

elusennau cofrestredig a chynghorau tref a chymuned yn gallu 

gwneud cais am grantiau gwerth £8,000 tuag at gostau prosiect 

a llwyddodd y Gronfa Wledig i gynorthwyo 25 o sefydliadau 

cymunedol llawr gwlad i gyflwyno 38 o brosiectau diwylliant a 

threftadaeth yn ystod cyfnod y prosiect.

 

AMGYLCHEDD4 5

Astudiaethau Achos

Gyda help arian CDG, roedd tîm Groundwork yn gallu 
ymgysylltu â grwpiau cymunedol, grwpiau ysgolion 
ac unigolion a gweithio gyda nhw yn wardiau gwledig 
Castell-nedd Port Talbot i annog pobl i weld, defnyddio a 
gwerthfawrogi’r amgylchedd naturiol o’u cwmpas mewn 
ffyrdd nad ydyn nhw efallai wedi’u gwneud o’r blaen,  
yn ogystal â rhoi’r cyfle iddyn nhw wella’u hamgylchedd 
lleol.

RICHARD WALTERS, RHEOLWR PROSIECT, GROUNDWORK  
PEN-Y-BONT AR OGWR A CHASTELL-NEDD PORT TALBOT

Mae’r cynllun grantiau hwn wedi galluogi grwpiau 
cymunedol i wneud cais am symiau bach o arian ar 
gyfer prosiectau na fyddai efallai wedi gallu denu arian 
prif ffrwd. Mae’r cylch gwaith eang ar gyfer yr arian 
hwn wedi golygu bod cymunedau lleol wedi elwa o 
welliannau amgylcheddol, hyrwyddo cyfleusterau lleol 
a chefnogaeth i ddigwyddiadau lleol.

ANGELINE SPOONER-SWYDDOG STRATEGOL, CYNGOR 
BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT
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PROSIECT: Cefnogaeth Fenter ar gyfer 
Busnesau Gwledig

Cefndir

Roedd y cynllun hwn yn dilyn prosiect awdurdod lleol tebyg, 

a oedd yn llwyddiannus o’r blaen, o’r enw Cefnogaeth Ward 

Wledig ar gyfer Gweithgarwch Entrepreneuraidd, a gafodd 

adborth cadarnhaol sylweddol a chafodd ei reoli mewn 

partneriaeth â Chanolfan Fusnes Castell-nedd. Parhaodd y 

prosiect i ddarparu cefnogaeth fusnes i unigolion a oedd yn 

ystyried hunangyflogaeth a busnesau sydd eisoes yn bodoli, 

gyda hyd at 10 gweithiwr, yn wardiau gwledig Castell-nedd 

Port Talbot.  

Canlyniad

Talodd arian CDG am ymgynghorwyr busnes a oedd yn 

ymweld â wardiau gwledig i gynnal cymorthfeydd cyngor 

rheolaidd, yn cwmpasu ymholiadau busnes cyffredinol, 

grantiau, benthyciadau, cynlluniau busnes, materion 

marchnata a gwefan.

Cefnogodd y prosiect 217 o fentrau bach, cynorthwyodd 66 o 

fusnesau newydd, cefnogodd greu 110 o swyddi a chyfrannu 

at ddiogelu 77 o swyddi.

Rhoddodd y prosiect gyngor i gefnogi creu busnesau 

newydd a datblygu mentrau bach sydd eisoes yn bodoli 

sydd wedi helpu i hyrwyddo manteision hunangyflogaeth, 

gwella cyfleoedd cyflogaeth yn ogystal â datblygu sgiliau 

entrepreneuraidd yn wardiau gwledig Castell-nedd Port 

Talbot. Mae hyn wedi arwain at greu nifer o swyddi a/

neu ddiogelu swyddi lleol mewn llawer o gymunedau 

difreintiedig

Cefnogi Cynhyrchwyr Lleol

Mae’r CDG hefyd wedi ariannu ffeiriau cynnyrch lleol 

amrywiol yn Theatr y Dywysoges Frenhinol ym Mhort 

Talbot yn 2012 a 2013 ac yn 2014 ariannodd Ŵyl Bwyd a 

Diod hynod lwyddiannus Castell-nedd i’r tri chynhyrchydd 

lleol, Baked with a Cwtch, Sarn Helen Preserves a Daffodils 

Emporium. 

CYNYDDU FFYNIANT ECONOMAIDD   
(Anweithgarwch Economaidd, Sgiliau, Cefnogaeth Fusnes, Menter Gymdeithasol ac 
Entrepreneuriaeth)5

Astudiaethau Achos

“Oherwydd y cyngor a ges i gan y prosiect Cefnogaeth 
Fenter a ariannwyd gan yr CDG, llwyddais i i wneud cais 
am arian Cyngor Castell-nedd Port Talbot a UK Steel 
Enterprise sydd wedi bod yn amhrisiadwy wrth sefydlu 
fy menter tirweddu a chynnal a chadw tai.”

DEAN JAMES, FOOT OF THE ROCK LANDSCAPING

“Fel busnes bach, newydd gael ei sefydlu, roedd y cyfle  
i fod yn bresennol yn y digwyddiad proffil uchel hwn, 
heb yr un gost i mi, yn eithriadol o fuddiol. 

Roeddwn i’n fwy na bodlon ar fy ngwerthiant yn ogystal 
â’r archebion a wnaed o ganlyniad i gynnydd mewn 
ymwybyddiaeth o’r busnes.”

SUSAN CHILCOTT, PERCHENNOG, DAFFODILS EMPORIUM
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PROSIECT:  Cofiwch – Cysylltiadau,  
Cefn Gwlad, Cynaladwyedd

Cefndir

Cynigiwyd y prosiect ‘Cofiwch - Cysylltiadau, Cefn Gwlad, 

Cynaladwyedd’ gan Grŵp Gweithredu Lleol Castell-nedd 

Port Talbot, Innovate. Ceisiodd y prosiect ymgymryd 

ag archwiliad anghenion cymunedol cyfan o wardiau 

gwledig Castell-nedd Port Talbot a chynnal cynllun 

gweithredu ar gyfer gweithgarwch y dyfodol a nodi’r 

gefnogaeth angenrheidiol mewn wardiau gwledig trwy 

gynnwys y rhai sy’n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd 

gwledig a chyfathrebu â nhw. Nod y prosiect hwn yw 

cael gwared ar rwystrau a gwella cysylltiadau rhwng pob 

rhan o’r cymunedau gwledig, gan gynnwys preswylwyr, 

sefydliadau sy’n gweithio yn y wardiau gwledig, sectorau 

cymunedol, gwirfoddol, preifat a chyhoeddus Castell-nedd 

Port Talbot a chreu cysylltiadau ehangach ag ardaloedd 

gwledig eraill ac ardaloedd eraill er mwyn cynyddu gallu 

a grym cymunedau a rhannu arfer gorau. Bydd y prosiect 

yn casglu gwybodaeth ar gyfer cynllun gweithredu a fydd 

yn nodi’r bylchau mewn 

darpariaeth a’r potensial ar 

gyfer datblygu ymhellach 

mewn wardiau gwledig 

trwy argymell y mathau 

o brosiectau a ddylai gael 

eu hariannu yn y dyfodol 

yn seiliedig ar yr adborth 

a gafwyd gan breswylwyr 

lleol, ffermwyr, busnesau, 

pobl ifanc a grwpiau 

cymunedol.

Canlyniad

Cyflogwyd swyddog prosiect i gynnal yr archwiliad 

cymunedol a llunio’r cynllun gweithredu. Cynhaliwyd yr 

archwiliad trwy gynnwys y rhai sy’n byw ac yn gweithio 

yn ardaloedd gwledig Castell-nedd Port Talbot, yn bennaf 

trwy gyfarfodydd a holiaduron. Nodwyd cyfres o faterion 

fel achos pryder a gwella, gan gynnwys diffyg cludiant, 

cynyddu twristiaeth wledig, cyflogaeth mewn ardaloedd 

gwledig, cefnogaeth fusnes leol, cyflymder/cysylltiad band 

eang, cyfleusterau ieuenctid ac archwilio arferion newydd 

ym maes arallgyfeirio ar ffermydd. Cafwyd ymatebion 

holiadur gan 455 o breswylwyr, 65 o fusnesau, 24 o 

ffermwyr a 110 o bobl ifanc a chyfrannodd cyfarfodydd â 

rhanddeiliaid amrywiol, grwpiau a sefydliadau cymunedol 

i adroddiad terfynol Grŵp Gweithredu Lleol Castell-

nedd Port Talbot, Innovate, i fwrw ymlaen â’u Strategaeth 

Datblygu Lleol nesaf, sy’n amlinellu eu blaenoriaethau,  

eu canlyniadau a’u targedau ar gyfer cyfnod rhaglen nesaf 

yr CDG.

CDG: Y Dyfodol

Astudiaethau Achos

“Mae arian LEADER wedi galluogi’r prosiect hynod 
bwysig hwn i gael ei gynnal a bydd y manteision yn 
bellgyrhaeddol. Trwy gynnwys dros 750 o bobl, mae 
adborth hynod fanwl wedi’i gasglu a fydd yn llywio 
ac yn arwain strategaethau datblygu gwledig yn y 
dyfodol. Bydd yr amrywiaeth eang o bynciau a gafodd 
eu cynnwys yn sicrhau bod prosiectau’r dyfodol yn 
seiliedig ar dystiolaeth o angen, gan olygu bod holl 
arian y dyfodol yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf 
effeithlon ac effeithiol.”

BEN RISEBOROUGH, SWYDDOG DATBLYGU PROSIECT, CYNGOR 
BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOTV

CDG 2014 – 2020

Dyrannwyd £2.156m i Adfywio CNPT dan gylch 
newydd arian LEADER.  Mae Strategaeth Datblygu 
Lleol newydd ar gyfer CNPT wedi’i chymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru sy’n dangos 8 maes blaenoriaeth 
i’w datblygu a nodwyd o’r ymchwil a gynhaliwyd 
dan y prosiect “Cofiwch - Cysylltiadau, Cefn Gwlad, 
Cynaladwyedd”.

Bydd arian ar gael ar gyfer prosiectau blaengar sy’n 
gallu dangos canlyniadau yn y meysydd canlynol:

l		ynni gwyrdd i fusnesau gwledig

l		hyrwyddo a datblygu gweithgareddau beicio 
mynydd ymhellach

l		llwybrau beicio a cherdded

l		annog marchnadoedd a siopau cynnyrch lleol

l		gwasanaethau cefnogi twristiaeth

l		manteisio ar fand eang

l		datblygu sgiliau preswylwyr gwledig

l		gwelliannau mewn cludiant gyda’r hwyr ac  
ar y penwythnos

Bydd arian ar gael o fis Medi 2015. Gellir cael 
rhagor o wybodaeth am y broses gwneud cais trwy 
ffonio’r Tîm CDG, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-
nedd Port Talbot, ar 01639 686077 neu e-bostio 
rdp@npt.gov.uk
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