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Tyfu’n lach Gyda’n Gilydd 

CROESO I'N CYLCHLYTHYR DIWEDDARAF   
 

Cyllid LEADER 
Bydd galwadau am geisiadau ar gyfer prosiectau newydd eraill ym 
mis Ionawr 2017.  Bydd tîm y RhDG yn annog arweinwyr a grwpiau 
lleol i nodi syniadau am brosiectau sy'n diwallu anghenion eu 
cymunedau ac yn lansio ail lyfryn Castell-nedd Port Talbot 
Gwledig yn ystod cyfres o ymweliadau â'n wardiau gwledig ac 
mewn digwyddiad ar y cyd â Chymunedau am Waith a gynhelir yn 
Neuadd Gwyn ddydd Mawrth, 14 Chwefror 2017. 
 

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod canlyniad ymadawiad 
y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn fwy cadarnhaol nag a ragwelwyd 
yn wreiddiol.  Mae rhai newidiadau i gynllun y CDCG, ond nid yw'r 
rhain bellach mor ddifrifol â'r disgwyl. 
 

Bydd mynegiannau o ddiddordeb/ceisiadau ffurfiol am unrhyw 
brosiect a gyflwynwyd cyn i'r cyfnod ariannu ddod i ben ar 31 
Hydref 2016 yn destun cyfyngiad amser ac mae'n rhaid cwblhau'r 
holl wariant prosiect erbyn mis Hydref 2018.  Yn dilyn hynny, hyd 
yn hyn, mae dau gyfnod ariannu arall wedi'u cyhoeddi i gyflwyno 
mynegiannau o ddiddordeb/ceisiadau ffurfiol – un ar 1 Rhagfyr 
(gan gau ar 31 Ionawr 2017) ac un arall ym mis Chwefror 31 2017. 
Ar gyfer y rhain, ni fydd cyfyngiad amser ar gyfer gwariant 
prosiect heblaw am ddiwedd 2020 pan fydd y Rhaglen Datblygu 
Gwledig yn dod i ben. 
 

Bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi dyddiadau rhagor o 
gyfnodau ariannu maes o law. 
 

Mae hyn yn newyddion da i Gymru gan y bydd yr holl arian, £57m, 
a ddyrannwyd yn wreiddiol yn cael ei wario. 
 

Tudalen 7 

Cwrdd ag Aelod o'r Tîm 

Suzette Phillips 
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Tudalen 6 

Gweithio gyda Natur  



Mae'r ysgol ar gau!  Hwyl hanner tymor i bobl ifanc 

wledig  

 

  
Bu pobl ifanc o wardiau gwledig Castell-nedd 

Port Talbot yn mwynhau hanner tymor llawn 

antur yng ngwylltiroedd Cymru fel rhan o 'Encilio 

er mwyn Ymgysylltu' Whitehead-Ross Education 

and Consulting (WREC), sef rhaglen o 

weithgareddau awyr agored gwefreiddiol i bobl 

ifanc 14 i 18 oed. 

Derbyniodd WREC arian LEADER er mwyn 

cynnal y prosiect hwn dros ddwy flynedd i gynnig 

enciliadau dros nos i bobl ifanc, gan gynnwys 

pecynnau o weithgareddau awyr agored wedi'u 

teilwra i'w helpu a'u cefnogi i herio eu hunain a 

datblygu sgiliau newydd.  

Nod y prosiect 'Encilio er mwyn Ymgysylltu' yw 

cefnogi pobl ifanc i ennill cymwysterau, magu 

hyder a chymhelliant, ehangu eu gorwelion, herio 

eu ffyrdd o feddwl a datblygu sgiliau. Cwblhaodd 

pob cyfranogwr ar yr enciliad gymhwyster City & 

Guilds, sy'n uned yn Sgiliau Cyflogadwyedd, yn 

llwyddiannus.   

Cynhaliwyd yr enciliad hwn, y pedwerydd hyd yn 

hyn, yng ngwersyll gweithgareddau'r Urdd yn 

Llangrannog. Dan awyr heulog yr hydref, 

cymrodd naw o bobl ifanc rhan yn y rhaglen 

llawn cyffro hon o weithgareddau yn yr awyr iach 

yn ystod hanner tymor y hydref. Buont yn cymryd 

rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan 

gynnwys gweithgareddau adeiladu tîm ar raffau 

dringo uchel ac isel, beicio pedair olwyn a sgïo 

llethr sych gan dreulio amser hefyd ar y traeth ar 

y rhan brydferth hon o arfordir Cymru.  

Gan weithio ochr yn ochr â Chanolfan Clwb 

Ieuenctid Maerdy a chyflawni gwaith ar wahân 

gyda phobl ifanc mewn wardiau gwledig gan 

gynnwys Brynaman Isaf, Bryn, Cwmafan, Taibach 

a Gwauncaegurwen, mae dros 27 o bobl ifanc 

wedi cymryd rhan hyd yn hyn yn yr enciliadau 

preswyl ysbrydoledig hyn.  

Mae angen ychydig o help arnom 

ni i gyd 

Gyda ffydd ynoch eich hun, 

mae popeth yn bosib 

Hedfan ar y llethr . . . .  
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Prosiect Ddoe a Heddiw yn diogelu treftadaeth lofaol y 

cwm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cyd-darodd lansiad y prosiect 'Ddoe a Heddiw yn AGDC' â dathliadau 40 mlynedd yr amgueddfa, 
a'r actiwr enwog o Bort Talbot, Michael Sheen, oedd y gwestai anrhydeddus yn y digwyddiad dathlu 
hwn. Bu'r digwyddiad yn dathlu ac yn arddangos ymrwymiad ac ymroddiad bwrdd a gwirfoddolwyr 
yr amgueddfa wrth sicrhau ers 1976 fod hanes glofaol Cwm Afan wedi'i ddiogelu yn lle cael ei 
ollwng i'r cof. 
 

 

 

 

Daw hanes glofaol yn fyw yng Nghwm Afan o 
ganlyniad i brosiect amgueddfa 'Ddoe a Heddiw yn 
Amgueddfa Glowyr De Cymru'. Nod y prosiect tair 
blynedd hwn yw gwarchod casgliad ac adnoddau'r 
amgueddfa ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.   
Derbyniodd yr amgueddfa bron £350,000 o Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri er mwyn cadw, digido a 
hyrwyddo hanes y gymuned lofaol hon i'r byd.  
Derbyniwyd arian cyfatebol hollbwysig gan 
Ymddiriedolaeth Adfywio'r Pyllau Glo a rhaglen 
LEADER. 

 

Gall unrhyw un sydd am fwy o wybodaeth neu sydd â 

diddordeb mewn gwirfoddoli gysylltu ag Amgueddfa 

Glowyr De Cymru drwy ffonio (01639) 851833 neu e-

bostio info@south-wales-miners-museum.co.uk 

Arianwyr a gwirfoddolwyr yn y lansiad 

Eric Burgess, gwirfoddolwr, yn 

croesawu Michael Sheen i AGDC. 

Bydd arian LEADER yn cefnogi gweithgareddau sy'n canolbwyntio 
ar ddatblygu a diweddaru sgiliau gwirfoddolwyr yr amgueddfa ac ar 
farchnata gweithgareddau newydd a theithiau/llwybrau tywys 
rhyngweithiol. Drwy'r prosiect, cyflogir dau aelod o staff a fydd yn 
sicrhau y caiff hanes yr ardal a chasgliad yr amgueddfa eu cadw ar 
gyfer yr oesoedd i ddod gyda chefnogaeth criw o wirfoddolwyr 
ymrwymedig. Hoffai'r amgueddfa recriwtio mwy o wirfoddolwyr a, 
thrwy'r prosiect, ddatblygu rhaglen hyfforddi eang er mwyn 
diweddaru a datblygu sgiliau'r gwirfoddolwyr. Bydd gwirfoddolwyr 
yn derbyn hyfforddiant i sicrhau eu bod yn gallu gofalu am gasgliad 
yr amgueddfa a'i adnoddau, a'u cynnal, yn unol â safonau rheoli 
casgliadau amgueddfeydd. 
 

Bwriad y prosiect fydd digido casgliadau o arteffactau ac 
adnoddau a bydd gan wirfoddolwyr, gan gynnwys y rheiny o 
ysgolion lleol, gyfle i ddysgu am bwysigrwydd y diwydiant glo i 
wead diwylliannol Cwm Afan a gwella'u dealltwriaeth o sut yr oedd 
rhagflaenyddion y gymuned yn byw ers llawer dydd. Bydd elwa ar 
dechnolegau digidol drwy greu mannau gwybodaeth yn galluogi'r 
amgueddfa i weithredu teithiau tywys rhyngweithiol wedi'u teilwra.  
Yna, gall gwirfoddolwyr gynnig profiad unigryw i ymwelwyr gyda'u 
gwybodaeth hanesyddol a'r dechnoleg ddigidol a fydd yn eu 
harwain ar daith drwy amser yng Nghwm Afan. 
 

Gwirfoddolwyr Brian a Jack yn trafod 

peiriant ager bach o'r enw 'Glyndŵr' 

gyda Michael Sheen. 
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Prosiect Tyfu’n Iach Gyda’n Gilydd 

Mae diddordeb mewn tarddiad 

bwyd, tyfu cymunedol a 

bwydydd lleol yn ffynnu yng 

Nghymru, a thrwy'r prosiect 

‘Tyfu’n Iach Gyda’n Gilydd’ mae 

CGG Castell-nedd Port Talbot, 

Gweithdy Dove a Chanolfan 

Hyfforddi Glyn-nedd am fanteisio ar y chwiw bresennol a chydweithio er mwyn 

datblygu 'Hwb Cynnyrch Cymunedol' i Gastell-nedd Port Talbot.  

Nod y prosiect yw dechrau datblygu economi bwyd a thyfu ffyniannus yng Nghastell-nedd Port 

Talbot. Gwneir hyn drwy fapio cynhyrchwyr bwyd a phrosiectau tyfu cymunedol presennol wrth 

ymchwilio i fynediad i dir posib ac anghenion cefnogi sydd ar dyfwyr. Mae datblygu sgiliau yn 

flaenoriaeth a bydd cyfle i unigolion a grwpiau cymunedol elwa ar raglen brofedig o hyfforddiant ar 

gyfer tyfu cymunedol drwy weithdai anffurfiol a chyfeillgar. Ceir cefnogaeth ymarferol i helpu 

grwpiau cymunedol ac unigolion ddatblygu'n fusnes tyfu cymunedol, celfyddydau traddodiadol a 

chrefftau amgylcheddol, gyda mentora busnes unigol ar gynnig.  

Ar ben hynny, mae ‘Tyfu’n Iach Gyda’n Gilydd’ yn cydnabod 

buddion iechyd a chymdeithasol cynnyrch lleol a thyfu 

cymunedol sy'n grymuso cymunedau i gymryd rôl fwy weithgar 

o ran gwella eu hamgylchedd lleol, datblygu sgiliau a gallu, a 

chynyddu hygyrchedd cynnyrch lleol sy'n galluogi preswylwyr i 

fyw'n iach.  

Yn ystod y 'diwrnod gwasgu afalau' diweddar yng Ngardd 

Gaerog Rheola, cafodd gwirfoddolwyr flas ar yr hwyl y gall 

tyfu'n gymunedol ei chynnig. Cafodd y gwirfoddolwyr brofiad 

ymarferol o'r broses gwasgu afalau, gan drawsnewid y 

cynhaeaf toreithiog o afalau'r hydref i suddion a seidr blasus a 

blasu ffrwyth eu gwaith caled.  

Os ydych chi wedi'ch ysbrydoli gan lwyddiant cynyddol cynllun 

Gardd Gaerog Rheola ac mae diddordeb gennych mewn tyfu 

eich cynnyrch eich hun a/neu dyfu cymunedol, cysylltwch â'r 

Tîm Tyfu’n Iach Gyda’n Gilydd ar (01639) 631246 neu e-bostiwch wendym@nptcvs.org.uk 
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Busnes Twristiaeth 
 

 
 

Er mwyn elwa ar y fasnach dwristaidd gynyddol a hyrwyddo Castell-nedd Port Talbot fel cyrchfan 

dwristaidd ymhellach, mae Tîm Adfywio a Datblygu Economaidd Cyngor Castell-nedd Port Talbot 

wedi sicrhau arian LEADER er mwyn bwrw ymlaen a chyflwyno prosiect Datblygu Busnesau 

Twristaidd tair blynedd mewn ardaloedd gwledig Castell-nedd Port Talbot. 

 

Bydd y Swyddog Datblygu Busnes yn gweithio gyda gweithredwyr twristiaeth i ddatblygu Castell-

nedd Port Talbot ymhellach fel man canolog amgen a chyfleus ar gyfer ymweld â de-orllewin Cymru 

drwy: 

 

• Fapio busnesau twristiaeth mewn ardaloedd gwledig a dadansoddi'r anghenion datblygu 

busnes i ddeall dyheadau ac anghenion y sector twristiaeth. 

• Helpu'r sector twristiaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot i ddeall a thargedu ei ymwelwyr yn 

well i gynyddu refeniw. 

• Cynyddu ymwybyddiaeth yn y sector twristiaeth o'r hyn y mae Castell-nedd Port Talbot yn ei 

gynnig i ymwelwyr.  

• Sefydlu rhwydweithiau sy'n cynnwys gweithredwyr twristiaeth yn ardaloedd gwledig Castell-

nedd Port Talbot.  

• Creu rhwydwaith gwybodaeth i ymwelwyr peilot ar-lein. 
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Gall unrhyw un sydd am fwy o wybodaeth ynghylch y prosiect hwn gysylltu â'r Swyddog 

Datblygu Busnes Karleigh Davies ar 01639 686417 neuk.davies16@npt.gov.uk 
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Gweithio gyda Natur  
 
 
 
 
Dyma brosiect tair blynedd a ddechreuodd ym mis Awst 2016 gyda'r nod o feithrin gallu 
gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol a'u hannog i gymryd rôl fwy weithgar yn rheolaeth ein mannau 
gwyrdd gwyllt lleol. Rheolir y cynllun gan y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt mewn partneriaeth â 
chynghorau cymunedol Dyffryn Clydach ac Onllwyn a Chyngor Tref Pontardawe. 
  
Mae dirywiad ym mioamrywiaeth wedi ei ddogfennu'n eang ac mae diwygiadau diweddar mewn 
deddfwriaeth yn adlewyrchu'r angen i gyrff cyhoeddus a sefydliadau gymryd ymagwedd fwy 
rhagweithiol ac integredig tuag at reoli adnoddau naturiol. Mae'r prosiect yn anelu at godi proffil ein 
hamgylchedd naturiol mewn wardiau gweledig Castell-nedd Port Talbot a'r gwasanaethau 
ecosystem maent yn eu darparu i ni wrth hybu newid 
cadarnhaol mewn ffordd o fyw ac agwedd. Mae ganddo 
bedwar prif amcan: 
 
1. Gwella cyfleoedd cyflogaeth drwy brofiad gwaith a 

datblygu sgiliau drwy weithgareddau cadwraeth 
2. Creu dealltwriaeth well o wasanaethau ecosystem drwy 

ymgysylltu a chynyddu ymwybyddiaeth 
3. Gwella'r amgylchedd lleol drwy waith gwirfoddol 
4. Gwella lles corfforol a meddwl preswylwyr gwledig CNPT 
 
Hyd yn hyn, mae'r prosiect wedi cynnal diwrnodau tasgau i 
wirfoddolwyr ym mhob ardal bartner, gan weithio ar fwy na 10 
safle. Mae'r tasgau hyn wedi cynnwys rheoli dolydd 
traddodiadol, clirio a thrin planhigion ymledol, gwaith gwella 
pyllau, casglu sbwriel a phlannu coed ac mae criw cryf o 
wirfoddolwyr yn dechrau datblygu.  
 
Mae'r prosiect hefyd wedi cynnal sawl sesiwn ymgysylltu 
gyda phlant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am fwy o wybodaeth am yr uchod, cysylltwch â Maggie Elsey o'r Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 
m.elsey@npt.gov.uk  
 

 

Mae'r lluniau isod yn dangos y plant a ddaeth i ddigwyddiad hanner tymor Gweithio gyda 

Natur pan fentrodd 32 o blant brwdfrydig (gyda'u hoedolion) gymryd rhan mewn 

gweithgareddau gwledig gan gynnwys helfeydd mân-filod, adeiladu llochesi, cylch rhythm 

a Chegin FWD hynod boblogaidd! 
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Gwirfoddolwyr yng Nghoed 
Bach yn clirio lawrgeirios 
ymledol  

 

Helfa fân-filod! 
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Cwrdd â'r Tîm 

 

 
 
 

Suzette Ann Phillips

Dw i'n Hwylusydd Cymunedau Gwledig.  Mae fy 
swydd i'n cynnwys rhwydweithio â chymunedau gwledig i sicrhau eu bod nhw'n 
ymwybodol o raglenni LEADER a Chynlluniau Datblygu Cymunedau Gwledig.  Mae ein 
tîm yn cefnogi ac yn cynghori noddwyr prosiectau i benderfynu ar eu cymhwysedd 
cywir ar gyfer y rhaglen ac yna i'w helpu i baratoi eu ceisiadau.  Dw i'n paratoi 
gwybodaeth am ddiweddaru gwefan adfywio CNPT, a dw i'n cynhyrchu'r cylchlythyrau 

chwarterol a'r llyfryn blynyddol.  Dw i'n cefnogi arweinwyr prosiectau gyda'u mentrau. 

Roeddwn i'n gweithio i'r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Westbury, Wiltshire, ac yn gweithio 
i'r Tîm Codi Arian. Roeddwn i'n teithio i bob cwr o'r wlad yn trefnu 
digwyddiadau codi arian mewn adeiladau amrywiol a oedd yn eiddo'r 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol a hefyd Raffl Genedlaethol yr YG yn Llundain. 

Mae yna ormod i ddewis un yn unig! The Sound of 
Music, Grease, Sister Act, Braveheart a The Shawshank Redemption (mae'r 
ddwy gyntaf yn dwyn atgofion ardderchog o fy mhlentyndod ac ieuenctid i 
gof). 

Dw i'n berson creadigol ers i fi fod yn ifanc. Roeddwn 
i'n arfer paentio ac addurno hen ddodrefn ac ymhél ag addurno mewnol ac effeithiau paent ond dros y 
blynyddoedd diwethaf dw i wedi mynd nôl at greu gemwaith. Fy hoff fath yw arian. 
 

Bod yn gof arian. 

Plant bach dan 7 oed.  

Byw bywyd creadigol, caredig ac iachus gyda'r cyfle i deithio.

Mae llawer o lefydd dw i ddim wedi ymweld â nhw eto. Es i i Seland Newydd 
ychydig o flynyddoedd yn ôl a hoffwn fynd eto rhyw ddiwrnod. Hoffwn i ymweld â Machu Picchu hefyd, ym 
Mheriw. 

Mae gormod i sôn amdanyn nhw a allwn i fyth ysgrifennu 
amdanynt achos fy mod i am gadw fy swydd! 

Fi fel arfer sy'n derbyn yr arwyddion 
rhamantaidd.   Dw i'n berson mwy gofalgar na rhamantus. 

Gonest, meddylgar, emosiynol, creadigol, annibynnol, wedi blino! (Gweler isod) 

Gorffen fy nhŷ newydd. Symudais i mewn 
ychydig o wythnosau yn ôl ac, ar hyn o bryd, does dim cypyrddau gen i a dim ond sinc a 
microdon yn y gegin.  Mae fy mhethau i gyd mewn bocsys o hyd a dw i'n byw mewn 
llanast!  Dw i'n edrych ymlaen yn fawr iawn i bopeth yn cael ei orffen.

 

 

Sut mae cysylltu â ni: Cyfeiriad e-bost: rdp@npt.gov.uk/ffôn:  01639 686077 
neu ewch i'n gwefan: regenerate.npt.gov.uk  
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