


Wardiau Gwledig CNPT

Yn y Cynllun Datblygu Gwledig, wardiau gwledig yn unig sy'n gymwys i 
gael cyllid.  Mae gan Gastell-nedd Port Talbot 24 ward wledig ddynodedig 
gyda phoblogaeth o oddeutu 68,546:



Mae'n bleser mawr gennyf groesawu darllenwyr i'n hail 
lyfryn Castell-nedd Port Talbot Wledig sy'n rhoi crynodeb 
o'r prosiectau sydd wedi'u cymeradwyo hyd yn hyn yn 
ystod rownd gyfredol 2014 – 2020 o gyllid Rhaglen 
Datblygu Gwledig LEADER.

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 mewn ffordd gynaliadwy.

Ers dechrau'r rhaglen gyfredol, rydym wedi cymeradwyo 10 prosiect y'u 
hamlinellir yn fras yn y llyfryn hwn, sy'n gyfanswm o £646,568.94 o gyllid, 
ac rydym wedi gweithio gyda llawer o fusnesau, grwpiau cymunedol ac 
unigolion ymroddedig sy'n benderfynol o hyrwyddo a chyfoethogi bywyd 
yn ein wardiau gwledig drwy ddatblygu prosiectau a arweinir yn lleol drwy 
wirfoddoli, twristiaeth, iechyd, addysg, ynysiad cymdeithasol a 
chynhwysiad digidol, ac mae wedi bod yn fraint i'w cefnogi yn eu 
hymdrechion.

Hyderaf y byddwch yn mwynhau darllen am y prosiectau sydd eisoes ar 
waith ac y bydd y rhain yn ysbrydoli arweinwyr cymunedol lleol a phawb 
yn ein hardaloedd gwledig sy'n frwdfrydig dros ddatblygu a chefnogi eu 
cymunedau, i ddod i drafod y buddion posib y gallai'r gronfa hon eu creu. 

Rhaid rhoi diolch i'm cydweithwyr ar y Grŵp Gweithredu Lleol a Thîm y 
Cynllun Datblygu Gwledig am eu cefnogaeth hollbwysig a'u cyfraniad 
cadarnhaol at y broses werthfawr hon.

Y Cyng. A. J. Taylor
Cadeirydd Adfywio CNPT

Rhagair
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Adfywio CNPT

Ariennir y Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) ar y cyd gan yr Undeb 
Ewropeaidd (UE) fel rhan o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin drwy Gronfa 
Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a Llywodraeth Cymru.  
Mae Castell-nedd Port Talbot wedi elwa o gyllid CDG ers 2007.

Enw'r Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) yw Adfywio CNPT a dyma'r 
bartneriaeth sy'n cyflwyno'r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghastell-
nedd Port Talbot.  Mae'r GGLl yn cynnwys 24 o gynrychiolwyr o 
amrywiaeth eang o sefydliadau yn ardaloedd gwledig CNPT ac mae'n 
ofynnol i bob GGLl gyflwyno Strategaeth Datblygu Lleol (SDLl) i 
Lywodraeth Cymru sy'n amlinellu blaenoriaethau ar gyfer datblygu, 
canlyniadau a thargedau ar gyfer cyfnod y rhaglen.  Mae'n ofynnol hefyd 
i'r Strategaeth Datblygu Lleol amlinellu themâu allweddol sy'n cynrychioli'r 
meysydd y bydd ffocws arnynt.  Yng Nghastell-nedd Port Talbot, nodwyd 
pedair thema:

Adeiladu ar asedau corfforol, cymdeithasol a diwylliannol 
unigryw CNPT, gan wella delwedd CNPT fel lle da i fyw a 
gwneud busnes ynddo gyda chymunedau bywiog a 
chynaliadwy ac ansawdd bywyd uchel. 

Manteisio i'r eithaf ar botensial yr economi werdd yng 
Nghastell-nedd Port Talbot gan gynnwys datblygu pob 
agwedd ar ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol a 
hyrwyddo eco-dwristiaeth.

CNPT Bywiog

CNPT Gwyrdd
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Creu amgylchedd mentrus sy'n cynnal ac yn annog twf 
busnesau cymdeithasol a bach, newydd a phresennol, 
yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Gwella mynediad i wasanaethau sylfaenol, gan ystyried 
ffyrdd newydd, blaengar a chynaliadwy o gefnogi 
unigolion er mwyn goresgyn rhwystrau a chyflawni eu 
llawn potensial.

CNPT Mentrus

CNPT Hygyrch

Mae gan y GGLl hefyd rôl bwysig wrth gefnogi sefydliadau drwy broses 
grantiau'r Cynlluniau Datblygu Cymunedau Gwledig, sef cronfa arall sydd 
ar gael i gymunedau gwledig yng Nghymru gwerth £57m, gan sicrhau 
bod unrhyw brosiectau y cyflwynir cais amdanynt yn berthnasol i'r pedair 
thema uchod, yn unol â'r Strategaeth Datblygu Lleol.

Yn bennaf, cronfa fuddsoddi ar gyfer prosiectau cyfalaf yw Cynlluniau 
Datblygu Cymunedau Gwledig, i atal a lliniaru effaith tlodi a gwella 
amgylchiadau a all arwain at swyddi, twf a ffyniant yng Nghymru yn y 
dyfodol, gan adfywio pentrefi drwy welliannau mewn gwasanaethau 
sylfaenol ac/neu amwynderau cyhoeddus.
 
Bydd y cynllun yn cefnogi sawl mesur i sicrhau bod arian ar gael i 
fuddsoddi mewn creu a gwella prosiectau isadeiledd bach, gan gynnwys 
ynni adnewyddadwy ac arbed ynni, band eang, gwella gwasanaethau 
sylfaenol lleol o ran hamdden a diwylliant, gwybodaeth i dwristiaid ac 
isadeiledd twristiaeth bach, ac adfer neu wella ein treftadaeth 
ddiwylliannol a naturiol.

Gweler tudalen 14 am fanylion cyswllt os hoffech chi drafod unrhyw 
wybodaeth a geir yn y llyfryn hwn.
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"Yn ystod ein 12 mis cyntaf, rydym eisoes wedi cynyddu cyfraniadau i 
Feicio, Rhoi, Cynnal gan 98%, sy'n ganlyniad ardderchog. Drwy 
weithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, rydym yn anelu at greu hyd yn 
oed mwy o incwm drwy werthu eu pecynnau map llwybrau swyddogol 
a thrwy sicrhau noddwyr corfforaethol ar gyfer y llwybrau.  Mae'r 
cynnydd ardderchog hyd yn hyn yn galonogol dros ben" 
Susan Chilcott, Swyddog Prosiect, Cognation Beicio, Rhoi, Cynnal

Cognation Beicio Rhoi Cynnal

Gyda thros 100,000 o reidiau 
bob blwyddyn, mae'r 150km o 
lwybrau ym Mharc Coedwig 
Afan yn parhau i fod yn un o 
gyrchfannau mwyaf poblogaidd 
yng Nghymru i ymwelwyr sy'n 
hoffi beicio mynydd. Mae 
cyfraniad yr ymwelwyr hyn sy'n 
dwlu ar eu beiciau i economi 
CNPT yn sylweddol ac mae 
angen ei ddiogelu ac felly mae 
angen cynnal llwybrau Afan yn dda. Diben y prosiect Beicio, Rhoi, 
Cynnal yw annog ymwelwyr a phobl leol i roi rhywbeth yn ôl i'r 
llwybrau maent yn dwlu arnynt yng Nghwm Afan. 

Mae'r Swyddog Prosiect Cognation rhan-amser yn gweithio'n agos 
gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i gydlynu gweithgareddau sy'n ceisio 
creu digon o incwm i gynnal y llwybrau am flynyddoedd i ddod. 

Ers ei ddechrau ym mis Chwefror 2016, mae'r prosiect wedi: 
Ÿ cynyddu nifer y blychau cyfrannu sydd yng Nghwm Afan
Ÿ sefydlu Gwirfoddolwyr Llwybr Afan a chynnal sawl sesiwn i 

wirfoddolwyr
Ÿ ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau hyrwyddo er mwyn 

codi proffil y prosiect ac annog cyfraniadau gan feicwyr. 

Dyddiad dechrau'r prosiect: Chwefror 2016
Amserlen y prosiect:            2½ flynedd
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Ddoe a Heddiw 

Bwriad y prosiect hwn, wedi'i gynnal 
gan Amgueddfa Glowyr De Cymru, 
yw digidoleiddio casgliadau o 
arteffactau ac adnoddau a rhoi'r cyfle 
i wirfoddolwyr ddysgu am 
bwysigrwydd rôl y diwydiant glo i 
wead diwylliannol Cwm Afan fel y 
gallant roi profiad unigryw i 
ymwelwyr gan dynnu ar eu 
dealltwriaeth o'r gorffennol. Bydd 
cyllid yn cefnogi gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar ddatblygu a 
datblygu sgiliau gwirfoddolwyr, marchnata gweithgareddau newydd a 
theithiau tywys rhyngweithiol.  Hoffai'r amgueddfa recriwtio a hyfforddi 
gwirfoddolwyr i ofalu am arteffactau hanesyddol a'u cynnal yn unol â 
Safonau Rheoli Casgliadau Amgueddfa drwy raglen hyfforddiant helaeth. 

Bydd cyllid ychwanegol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac 
Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo yn cefnogi mannau gwybodaeth 
ddigidol ar y safle i alluogi'r amgueddfa i gynnig teithiau tywys 
rhyngweithiol unigryw, gan ganiatáu i wirfoddolwyr dywys ymwelwyr ar 
daith drwy amser yng Nghwm Afan.

Mae hyfforddiant i wirfoddolwyr eisoes wedi cychwyn a bydd y prosiect yn 
dechrau gyda chyfres o sgyrsiau hanesyddol i grwpiau ac ysgolion lleol. 
Bydd Ffilm Cymru yn dechrau ffilmio'n fuan i gofnodi atgofion cyn-lowyr y 
cwm a fydd yn rhoi deunydd digidol ychwanegol i wirfoddolwyr ar gyfer y 
teithiau tywys.

"Bydd prosiect treftadaeth gymunedol o'r radd flaenaf fel "Ddoe a 
Heddiw yn AGDC" yn arddangos nid yn unig ymdrechion yr amgueddfa 
i gynnal treftadaeth hanesyddol y cymunedau mwyngloddio yng Nghwm 
Afan ond hefyd yn gadael etifeddiaeth ddigidol hirhoedlog i 
genedlaethau'r dyfodol ar draws y byd"
 Eamonn Scullion, Swyddog Treftadaeth, Amgueddfa Glowyr De Cymru

Dyddiad dechrau'r prosiect: Gorffennaf 2016
Amserlen y prosiect:           3 blynedd
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Gweithio gyda Natur

Diben cyffredinol y prosiect hwn yw gwella gallu gwirfoddolwyr a grwpiau 
cymunedol i gymryd rôl fwy weithgar pan ddaw i reoli ein mannau gwyrdd 
lleol a naturiol, gan feithrin cysylltiad dyfnach â'r amgylchedd naturiol a 
dealltwriaeth well ohono. 

Mae dirywiad ym 
mioamrywiaeth wedi ei 
ddogfennu'n eang a bydd y 
prosiect hwn yn ceisio ennyn 
newidiadau a fydd yn 
cyfrannu at adferiad 
bioamrywiaeth yn y tymor hir. 
Y gobaith gyda'r prosiect hwn 
yw gwella sgiliau 
cyflogadwyedd a chyfleoedd 
drwy brofiad gwaith ym maes 
cadwraeth, meithrin 
dealltwriaeth well o'n 
hamgylchedd naturiol drwy gysylltiad a chynyddu ymwybyddiaeth, 
cyfoethogi'r amgylchedd lleol drwy weithgareddau i wirfoddolwyr a gwella 
lles ein preswylwyr gwledig drwy weithgareddau yn yr awyr agored.

Mae dau swyddog prosiect yn cyflwyno amrywiaeth eang o 
weithgareddau a chyfleoedd gwirfoddoli yn yr awyr agored, gan weithio 
mewn partneriaeth â chyngor cymunedol Dyffryn Clydach ac Onllwyn a 
Chyngor Tref Pontardawe.

"Rydym wrth ein bodd gyda chynnydd y prosiect hwn. Rydym wedi 
dechrau gweithio ar 11 o safleoedd, gyda grŵp o wirfoddolwyr 
cadarn yn ymddangos a sawl sesiwn ymgysylltu â phreswylwyr lleol. 
Mae'r ymateb wedi bod yn ardderchog ac mae'r prosiect ar y 
trywydd iawn i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n preswylwyr 
gwledig, wrth ddod â rhwydwaith o fannau gwyrdd, lleol o dan 
reolaeth hir dymor a chynaliadwy" 
Catrin Evans, Arweinydd Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 
CBSCNPT 

Dyddiad dechrau'r prosiect: Awst 2016
Amserlen y prosiect:            3 blynedd
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Busnesau Gwyrdd

Diben y prosiect hwn oedd ymchwilio i ymagwedd newydd at gyflwyno'r 
elfen fioamrywiaeth ofynnol wrth adeiladu a datblygu er mwyn unioni'r 
dirywiad parhaus ym mioamrywiaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot a 
lleihau oedi yn y broses gynllunio a datblygu y gellir ei gael o ganlyniad i 
faterion o'r fath. 
Penodwyd ymgynghorydd ecolegol i ddatblygu'r ymagwedd hon ac i nodi 

nifer o safleoedd adfer posib y 
gellir eu defnyddio i wneud iawn 
am golli bioamrywiaeth neu 
effeithiau andwyol oherwydd 
gwaith datblygu. Nodwyd 
safleoedd posib a'u harolygu ac 
mae'r tri safle mwyaf addawol 
wedi eu datblygu ymhellach. 
Archwiliwyd i'r posibilrwydd o 
sicrhau cytundeb â pherchnogion 
y tir i reoli'r safleoedd a 
pharatowyd cynlluniau rheoli 
cynefinoedd i bennu sut y gellir 

gwella pob safle er mwyn cynyddu ei werth o ran bioamrywiaeth, gan 
gynnwys gwaith prisio manwl. 

"Rydym yn ddiolchgar i dderbyn cefnogaeth gan Adfywio CNPT a 
Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn datblygu'r syniad Busnesau 
Gwyrdd ac rydym yn obeithiol y bydd yr ymagwedd arloesol a 
therfynol yn gallu cyflwyno'r cynnydd arfaethedig ym mioamrywiaeth 
wrth gefnogi datblygwyr a pherchnogion tir  fel ei gilydd"
Rebecca Sharp, Ecolegwr, Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt CNPT

Dyddiad dechrau'r prosiect: Chweforo 2016
Amserlen y prosiect:             1 blwyddyn

7 



Tyfu'n lach Gyda'n Gilydd

Mae diddordeb mewn tarddle bwyd, tyfu 
yn y gymuned a bwyd a dyfir yn lleol yn 
ffynnu yng Nghymru ac mae CGG 
Castell-nedd Port Talbot, mewn 
cydweithrediad â Gweithdy DOVE a 
Chanolfan Hyfforddiant Glyn-nedd, am 
greu economi bwyd a thyfu lewyrchus 
drwy gymryd mantais o'r duedd 
bresennol hon i ddatblygu Canolfan 
Cynnyrch Lleol' ar gyfer Castell-nedd 
Port Talbot. 

Bydd y prosiect yn cyflogi tri aelod o staff 
rhan-amser a fydd yn dechrau drwy fapio 
cynhyrchwyr bwyd a phrosiectau tyfu 
cymunedol presennol, gan hefyd 
ymchwilio i fynediad i dir posib ac unrhyw 
gefnogaeth sydd ei hangen ar dyfwyr 
lleol. Blaenoriaeth y prosiect yw datblygu sgiliau a bydd grwpiau ac 
unigolion lleol yn gallu cael mynediad i raglen o hyfforddiant mewn tyfu 
cymunedol drwy weithdai anffurfiol a chyfeillgar. 

Y gobaith yw y bydd y prosiect peilot yn fan cychwyn i gyfeirio a galluogi'r 
nod tymor hwy, sef sefydlu economi bwyd a chynnyrch cysylltiedig yng 
Nghastell-nedd Port Talbot i, o bosib, greu Hwb Bwyd Cymunedol a brand 
cyffredin ymhlith cynhyrchwyr.

"Rydym yn ymroddedig i helpu preswylwyr gwledig i ddatblygu fel 
unigolion ac rydym yn gadarn o blaid creu hyfforddiant a fydd yn 
helpu ein cymuned leol i ffynnu. Drwy'r prosiect, teimlwn y gallwn 
helpu preswylwyr i newid a'u galluogi i gael ffordd o fyw iachach a 
thyfu eu bwyd eu hunain yn llwyddiannus"
Rhysian Pengilley, Rheolwr Canolfan Hyfforddiant Glyn-nedd

Dyddiad dechrau'r prosiect: Gorffennaf 2016
Amserlen y prosiect:            1 blwyddyn
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Datblygu Busnesau Twristiaeth yn CNPT

Dyddiad dechrau'r prosiect: Gorffennaf 2016
Amserlen y prosiect:            3 blynedd

Bwriad y prosiect hwn yw helpu gweithredwyr twristiaeth yn wardiau 
gwledig Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno'r ardal i ymwelwyr a datblygu 
CNPT ymhellach fel cyrchfan deniadol a chyfleus wrth ymweld â de 
Cymru.

Gan gydweithio â gweithredwyr twristiaeth, bydd y 
prosiect hwn yn:
Ÿ Mapio eu hanghenion datblygu busnes er mwyn 

deall eu dyheadau 
Ÿ Ymgymryd ag ymchwil er mwyn deall gofynion 

ymwelwyr
Ÿ Trefnu digwyddiadau rhwydweithio 'ymdeimlad o 

le' 
Ÿ Sefydlu rhwydweithiau i gyflawni camau 

gweithredu rheoli cyrchfan
Ÿ Cyflwyno cynllun peilot i greu porth gwybodaeth 

ddigidol i ymwelwyr 

Hyd yn hyn, mae'r prosiect wedi:
Ÿ Sefydlu dau grŵp tasg a gorffen rheoli cyrchfan
Ÿ Cynnal digwyddiad 'Ymdeimlad o Le' i gyd-fynd â 'Blwyddyn Chwedlau' 

Croeso Cymru 2017  
Ÿ Comisiynu ymchwil ar ymwelwyr, ffotograffiaeth a ffideograffiaeth er 

mwyn bodloni nodau'r prosiect. 

"Mae gennym gyrchfannau ardderchog yng Nghastell-nedd Port 
Talbot - Parc Coedwig Afan, rhaeadrau Cwm Nedd a Pharc Gwledig 
Margam i enwi rhai ohonynt.  Mae twristiaeth yng Nghymru yn 
mwynhau cyfnod o dwf sylweddol ar hyn o bryd, a bydd y prosiect 
hwn yn cynorthwyo busnesau twristiaeth yn y wardiau gwledig i 
fanteisio ar y cyfle hwn.  Rwy'n edrych ymlaen at weithio'n agos 
gyda'n gweithredwyr twristiaeth er mwyn cyflawni'r prosiect cyffrous 
hwn"
Karleigh Davies, Swyddog Datblygu Busnes (Twristiaeth), 
CBSCNPT
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Lleolir yr Academi ym mharc a 
choedwig 25 erw yng Nghwm Tawe ac 
mae'n cynnig cyfleoedd i bobl ifanc 
ennill cymwysterau cenedlaethol drwy 
ymgysylltu â'r amgylchedd naturiol 
gyda thimau o ymarferwyr sy'n creu 
rhaglenni wedi'u teilwra ar gyfer 
cyfranogwyr unigol rhwng 16 a 24 
oed. Mae'r sawl sy'n cymryd rhan yn 
dilyn rhaglen ddysgu hynod ddiddorol 
yn yr awyr agored wrth gael hwyl, 
helpu i wella'r parc a gwneud ffrindiau.

Diben y prosiect yw grymuso pobl 
ifanc er mwyn iddynt arwain bywydau mwy llwyddiannus a boddhaus na 
fyddent wedi ei gael heb yr ymyriad hwn. Caiff hyn ei gyflawni drwy 
weithgareddau addysgol dysgu yn yr awyr agored sy'n cael eu harwain 
gan y dysgwyr a grëwyd er mwyn diwallu anghenion a diddordebau'r 
unigolyn. Ni eithrir unrhyw un o'r rhaglen hon ac mae'n enwedig o fuddiol 
i bobl ifanc sydd mewn perygl o ddatgysylltu o addysg brif ffrwd. Mae'r 
cynllun, felly, yn cynyddu eu rhagolygon cyflogaeth, iechyd a lles yn y 
dyfodol yn sylweddol.  Gellir hunan-gyfeirio ar gyfer rhaglen neu gall 
ysgolion/colegau neu sefydliadau eraill atgyfeirio unigolion.

Academi Addysg Awyr Agored Glantawe

“Mae'r rhaglen yn cynnwys llawer o weithgareddau hwyl lle bydd 
cyfranogwyr yn mabwysiadu ymagwedd gadarn at y broses 
addysgol, sy'n cynnwys datrys problemau, gweithio fel tîm, sgiliau 
motor a chyfathrebu, hunan-barch, a golwg fwy cyffredinol ar 
fywyd. Mae'r Academi yn ymgorffori cymwysterau cenedlaethol 
yn y broses hon ac yn mentro gwneud addysg yn rhywbeth y 
gellir ei mwynhau!”
Meddai Rob Clapham, Pennaeth Academi Awyr Agored Glantawe

Dyddiad dechrau'r prosiect: Medi 2016
Amserlen y prosiect:            2 flynedd
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Dysgu am Dechnoleg (Go for IT) 

Datblygwyd y prosiect hwn gan yr 
elusen Age Connects Castell-nedd 
Port Talbot nid yn unig i hyrwyddo 
pwysigrwydd a gwerth technoleg 
ddigidol sy'n helpu gydag agweddau 
amrywiol bywyd cyfoes ond hefyd i 
hyrwyddo gwasanaeth â sail 
gymunedol iddo sy'n ceisio trechu 
ynysu cymdeithasol a hybu ffordd o 
fyw sy'n iach ac yn actif ac estyn 
annibyniaeth oedolion sy'n 50+ oed 
yn ein cymunedau gwledig. 

Mae dosbarthiadau wedi'u teilwra i'r unigolyn er mwyn cefnogi 
defnyddwyr sydd am gael gwybodaeth am bynciau megis bancio ar-lein, 
chwilio ar y we, cyfryngau cymdeithasol, siopa ar-lein, cymharu prisoedd 
a gwefannau o ddiddordeb personol ac aros yn ddiogel ar-lein etc.

"Pan ydych chi'n hŷn, mae gwybod sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd 
yn agor drysau yn eich bywyd. Rwy'n cysylltu'n rheolaidd â'm 
hwyres sy'n byw yn Ffrainc - sy'n golygu nad wyf yn colli unrhyw 
agwedd ar fywyd fy ngor gor-wyrion hyfryd.  Mae tiwtor y cwrs, 
Joanne, yn esbonio popeth yn ardderchog – rwy'n edrych 
ymlaen at ddod yn fawr iawn".
Muriel Davies (86), cyfranogwr Dysgu am Dechnoleg

"Mae'n bleser gennym gynnal y prosiect hwn sy'n cyflwyno 
gwasanaethau di-gwricwlwm, wedi'u harwain gan ddefnyddwyr mewn 
amgylchedd sy'n hygyrch, sy'n hwyl ac sy'n ymarferol. Rydym eisoes 
wedi gweld y prosiect yn dechrau trechu ynysu cymdeithasol a magu 
hyder ymhlith y bobl nad oes llawer o ddealltwriaeth TG ganddynt, 
neu heb unrhyw ddealltwriaeth TG ganddynt o gwbl, ac rydym yn 
gwybod mai dyma ddechrau'r effaith gadarnhaol y bydd y prosiect yn 
ei chael." 
Dean Richards, Prif Swyddog, Age Connects Castell-nedd Port Talbot

Dyddiad dechrau'r prosiect: Mai 2016
Amserlen y prosiect:            3 blynedd 
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Hyrwyddo Cludiant Cyhoeddus i
Gefn Gwlad

Crëwyd y prosiect hwn, a gynhelir 
gan BayTrans, i gynyddu nifer yr 
ymwelwyr â chymoedd Castell-
nedd Port Talbot sy'n defnyddio 
cludiant cyhoeddus, gan annog ein 
preswylwyr i archwilio ein cefn 
gwlad bendigedig hefyd.
 
Er mwyn gallu cyflawni hyn, 
ymgymerwyd ag arfarniad o'r holl 
atyniadau, gweithgareddau a 
llwybrau cerdded y gellir eu cyrraedd ar fws yn yr holl wardiau gwledig, 
ynghyd â:

Ÿ Chysylltu â sefydliadau lleol a busnesau twristiaeth i annog eu 
cyfranogiad wrth hyrwyddo cludiant cyhoeddus sy'n cysylltu â'r 
lletygarwch a'r gwasanaethau cysylltiedig sydd ar gael

Ÿ Hyrwyddo llwybrau cerdded, atyniadau lleol a gwasanaethau cludiant 
yn ddigidol at ddefnydd gweithredwyr lletygarwch, busnesau 
manwerthu allweddol lleol, canolfannau gweithgareddau, parciau 
gwledig a llyfrgelloedd. 

Ÿ E-farchnata ar www.swanseabaywithoutacar.com sy'n darparu 
gwybodaeth gyfredol ar gysylltiadau cludiant a llunio e-gylchlythyr.

Ÿ Gweithio gyda chwmnïau bysus er mwyn helpu i wella a hyrwyddo 
gwasanaethau.

"Mae ein hardaloedd gwledig yn ddeniadol iawn i gerddwyr ac ar 
gyfer gweithgareddau awyr agored ac mae angen gwneud 
hynny'n amlwg i fwy o bobl, yn enwedig ymwelwyr â'r ardal. 
Rydym wedi gweld mwy o ymwelwyr â Chwm Nedd a Chwm 
Dulais yn dilyn ymgyrch farchnata eang gyda Bysus First Cymru 
a bydd ymgyrchoedd tebyg yn cael eu lansio i hyrwyddo Cwm 
Afan, Cwm Tawe a Margam yn 2017" 
John Davies, Swyddog Partneriaeth BayTrans

Dyddiad dechrau'r prosiect: Chwefror 2016
Amserlen y prosiect:             2½ flynedd
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Encilio er mwyn Ymgysylltu

Dyddiad dechrau'r prosiect: Mawrth 2016
Amserlen y prosiect:             2 flynedd
   
Cynhelir y rhaglen hon gan Whitehead-Ross Education & Consulting Ltd 
er mwyn ychwanegu gwerth at ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn 
ein wardiau gwledig, ac mae'r rhaglen o weithgareddau llawn bywyd yn yr 
awyr agored i bobl ifanc rhwng 
14 ac 18 oed.  

Nod y prosiect yw cefnogi 
pobl ifanc i ennill 
cymwysterau, magu hyder a 
chymhelliant, ehangu eu 
gorwelion, herio eu ffyrdd o 
feddwl a datblygu sgiliau.  
Dros gyfnod y prosiect, bydd 
80 o bobl ifanc yn cymryd rhan 
ynddo, gan gwblhau 
cymwysterau sgiliau cyflogadwyedd City and Guild.

Bydd dau weithiwr ieuenctid rhan-amser yn cyflwyno gwaith allgymorth ar 
sesiynau sydd wedi'u creu i gefnogi pobl ifanc wrth iddynt ddatblygu eu 
sgiliau drwy weithgareddau gwrthdyniadol. Cynhelir pob enciliad dros 
ddau ddiwrnod llawn cyffro yng ngwersyll gweithgareddau awyr agored yr 
Urdd, Llangrannog, a darperir cludiant.

"Mae dros 32 o bobl wedi cymryd rhan hyd yn hyn yn yr 
enciliadau dros nos llawn ysbrydoliaeth hyn. Mae'r rhaglen hon 
yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol wrth gael hwyl 
a gwneud ffrindiau. Rwyf wrth fy modd gyda'r llwyddiant rydym 
wedi'i gael ac mae'r adborth rwy wedi'i dderbyn gan y sawl sydd 
wedi cymryd rhan yn galonogol iawn.
Ian Ross, Cyfarwyddwr Rheoli WREC
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Gobeithio eich bod wedi'ch ysbrydoli gan yr wybodaeth am brosiectau a 
geir yn y llyfryn hwn.  Os hoffech drafod posibiliadau cyllido, ceir isod 
restr o fanylion cyswllt y tîm sy'n ymdrin â'r CDG a Chynlluniau Datblygu 
Cymunedau Gwledig yng Nghastell-nedd Port Talbot a hefyd fanylion 
aelodaeth Grŵp Gweithredu Lleol CNPT, Adfywio CNPT. Byddant oll yn 
fwy na hapus i drafod syniadau am brosiectau â chi ac i hyrwyddo'r 
llwybrau ariannu hyn ymhellach.

Tîm CDG:       rdp@npt.gov.uk

Ben Riseborough, Rheolwr y Grŵp Gweithredu Lleol 01639 686077  b.riseborough@npt.gov.uk
Bethan Blackmore, Hwylusydd Cymunedau Gwledig  01639 686076  b.blackmore@npt.gov.uk
Suzette Phillips, Hwylusydd Cymunedau Gwledig  01639 686057  s.a.phillips@npt.gov.uk
Natasha Lewis, Swyddog Cyllid a Monitro  01639 686083  n.lewis@npt.gov.uk

Grŵp Gweithredu Lleol, Adfywio CNPT:
Clive Ball, Swyddog Prosiectau a Chyllid, Grŵp NPTC    Clive.ball@nptcgroup.ac.uk
Lynn Bray, Rheolwr Perthynasoedd, Siambr Fasnach De Cymru   lynn.bray@southwaleschamber.co.uk
Susan Chilcott, Swyddog Prosiectau, Cognation llwybrau beicio mynydd s.chilcot@npt.gov.uk 
De Cymru
John Cosson, Cyfarwyddwr Prosiect, Cymru Gynnes    jonathan.cosson@warmwales.org.uk
John Cronin, Cynrychiolydd, Cyngor Masnach Port Talbot   john.cronin@assembly.wales
John Davies, Swyddog Partneriaeth, BayTrans    johnbaytrans@btinternet.com
Catrin Evans, Arweinydd y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt, CBSCNPT   c.a.evans@npt.gov.uk
Daron Herbert, Arweinydd Tîm, Cyfoeth Naturiol Cymru    daron.herbert@cyfoethnaturiolcymru.co.uk
Peter Hunter, Cynghorydd Cymuned Blaenhonddan (Ward Llangatwg)  phbeeb@yahoo.co.uk
Ian Isaac, Prif Weithredwr, NSA Afan     ian.isaac@nsaafan.co.uk
Cathy Lewis, Twristiaeth Bae Abertawe     cathy@tourismswanseabay.co.uk
Cllr David Lewis, Cynghorydd Cymuned, Cyngor Cymuned Cilybebyll  davidlewis@clara.net
Marian Lewis, Cynrychiolydd Cangen CNPT, Ffederasiwn Busnesau Bach,  cllr.m.a.lewis@npt.gov.uk
Bae Abertawe
Jonathan Morris, Rheolwr Adfywio a Datblygu, Cartrefi CNPT   jonathan.morris@npthomes.co.uk
Alison Owen, Swyddog Cyllid a Datblygu, DANSA Cyf   Alison@dansa.org.uk
Rhysian Pengilley, Rheolwr, Canolfan Hyfforddiant Glyn-nedd  rhysian@glynneathtc.org.uk
Tony Potts (Is-gadeirydd), Pennaeth Adfywio, CGGCNPT  tonyp@nptcvs.org.uk
Leonard Preece, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Canolfan Maerdy  ljp@canolfanmaerdy.co.uk
Wayne Slade, Cynrychiolydd, Cyngor Undeb Llafur Castell-nedd  wayne.slade@wales.nhs.uk
Lesley Smith, Rheolwr, Gweithdy DOVE     smithlesley@btconnect.com
Cllr Anthony Taylor (Cadeirydd), Aelod y Cabinet dros Ddatblygu   Cllr.aj.taylor@npt.gov.uk
Economaidd a Gwasanaethau Eiddo, CBSCNPT
Neil Thomas, Cydlynydd Cyfranogiad, CBSCNPT   n.g.thomas@npt.gov.uk
Ian Ross, Rheolwr-gyfarwyddwr, Whitehead-Ross Education & Consulting Ltd ian.whitehead-ross@wrecltd.co.uk
Cllr Lynda Williams, Cynhorydd Cymuned, Cyngor Cymuned GCG   Lynda.g.williams@btinternet.com

Mae croeso i chi roi'r llyfryn hwn i unrhyw berson neu grŵp a allai 
ymddiddori mewn cyllid i brosiectau yn wardiau gwledig CNPT. 
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