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Croeso i rifyn cyntaf cylchlythyr 

Cysylltu Cymunedau yng Nghymru 

Croeso i rifyn cyntaf ein hadnodd newydd a fydd yn rhannu gwybodaeth ledled Cymru. Gobeithio y 

bydd yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a diddorol am brosiect Cysylltu Cymunedau yng Nghymru.  

What is Connecting Communities in Wales?  

Yn 2017, sicrhaodd CTA £1.1 miliwn i gyflawni prosiect newydd sy’n anelu at adeiladu rhwydwaith 

cludiant sy’n ymateb i alw ledled Cymru. 

Bydd prosiect ‘Cysylltu Cymunedau yng Nghymru ’ yn cael ei gyflwyno drwy Raglen Datblygu Gwledig 

2014 – 2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru 

a’r Undeb Ewropeaidd. 

Dros gyfnod o bum mlynedd, bydd y prosiect yn dod â darparwyr cludiant at ei gilydd, yn hwyluso 

partneriaethau ac yn creu mentrau newydd.  Mae’r prosiect hwn yn cynnig cyfle unigryw i godi proffil 

cludiant cymunedol ac i helpu gweithredwyr i wireddu eu potensial er lles cymunedau lleol. 

Bydd y prosiect yn ceisio datblygu rhwydwaith cludiant cymunedol cynaliadwy drwy feithrin dycnwch a 

gallu'r sector, ac wrth wneud hynny bydd yn cael effaith ar ganlyniadau'r rhaglen, sef tlodi gwledig,  

cynaliadwyedd ariannol, newid hinsawdd a'r amgylchedd, tlodi mewn gwaith ac allgáu cymdeithasol. 
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Rydyn ni'n awyddus i chi ac i’ch mudiadau i gyfrannu i gynnwys y cylchlythyr chwarterol hwn ac rydyn 

ni’n croesawu unrhyw awgrymiadau am gynnwys neu storïau y gallen ni eu cynnwys. I rannu eich storïau 

a'u cyfraniadau gallwch gysylltu â John Evans, Swyddog Gweithredol prosiect Cysylltu Cymunedau drwy  

johne@ctauk.org  01792 844290 

Dewch i gwrdd â'r tîm  

Alison Owen, Rheolwr Prosiect 

alison  @ctauk.org   

 Mae Alison yn gweithio yn y sector cyllid ers dros 30 mlynedd, ymunodd â'r 

Sector Gwirfoddol yn 2006, ac â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn 2012.  Mae 

Alison yn ymwybodol iawn o'r pwysau ar gyllid y Trydydd Sector, ac mae'n deall 

yr anawsterau sy'n cael eu hwynebu wrth ddarparu Atebion Cludiant Cymunedol 

mewn Ardaloedd Gwledig; lle mae diffyg cludiant fforddiadwy, hygyrch yn gallu 

cael effaith arwyddocaol ar yr economi leol. Nod Alison yw helpu i ddatblygu 

gwasanaeth cludiant integredig, addas i'r diben. Bydd hyn yn rhoi cyfle i drigolion 

gwledig a'r rhai sy'n arunig yn gymdeithasol i gael mynediad at y swyddi a'r gwasanaethau sydd eu 

hangen arnyn nhw mewn ffordd saff, ddiogel a hollol hygyrch.  

David Brooks, Cydlynydd Prosiect De Cymru  

david@ctauk.org   

David  David yw Cydlynydd Prosiect De Cymru yn nhîm Cysylltu Cymunedau yng 

Nghymru ac mae'n gweithio gydag aelodau CTA ac amrywiaeth o bartneriaid a 

rhanddeiliaid i gael gafael ar gyfleoedd cyllido i ddatblygu atebion cludiant 

cymunedol sy'n llenwi'r bylchau yn y ddarpariaeth ar hyn o bryd.  

Cyn gweithio gyda CTA, roedd David yn gweithio i amrywiaeth o gyrff trydydd 

sector yn y sectorau iechyd, menter gymunedol a Bancio Amser. 
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Michelle Clarke, Cydlynydd Prosiect Gogledd Cymru 

michelle  @ctauk.org  

 Dechreuodd Michelle Michelle weithio gyda'r prosiect hwn ym mis 

Chwefror 2018. Mae hi wedi mwynhau cwrdd â darparwyr ac â 

chydweithwyr Cludiant Cymunedol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

sydd hefyd wrth eu bodd yn cefnogi pobl sy'n ei chael hi'n anodd mynd 

allan oherwydd eu hoed, symudedd gwael, neu afiechyd. Roedd ei rôl 

ddiweddaraf fel Prif Swyddog mewn mudiad gofalwyr yn cynnwys rheoli 

staff; recriwtio gwirfoddolwyr; sicrhau cyllid; rheoli prosiectau; monitro a 

chydymffurfio; a datblygu'r gwasanaeth yn gyffredinol. Mae Michelle yn gobeithio defnyddio'r sgiliau 

hyn i helpu i gefnogi darparwyr Cludiant Cymunedol sy'n rhoi gwasanaeth mor werthfawr i bobl yn eu 

cymunedau lleol – mae'r pwyslais ar ddod â phobl at ei gilydd i rwydweithio, i rannu arferion da, ac i 

gydweithio i gyflawni mentrau cludiant cymunedol newydd. 

John Evans, Swyddog Cefnogi Prosiect 

johne@ctauk.org  

Ar ôl gyrfa hir yn Ne-orllewin Cymru, yn helpu busnesau i ffynnu ac yn cefnogi 

pobl i gael gwaith, mae John yn llwyr ymwybodol o'r effaith y gall darpariaeth 

cludiant annigonol ei chael ar ddatblygiad economaidd, ar gyfleoedd 

unigolion ac ar gymunedau. 

Bellach mae John yn defnyddio ei sgiliau a'i brofiad i gefnogi prosiect Cysylltu 

Cymunedau yng Nghymru CTA. Mae canolfan John yn swyddfa Clydach CTA, 

ac mae'n gweithio gyda thîm y prosiect ar draws gogledd a de Cymru. 
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Connecting Communities in Wales Activities 

Rhwydweithiau Arloesi Cludiant 

Yn gynharach eleni, lansiodd tîm prosiect Cysylltu Cymunedau yng Nghymru gyfres o Rwydweithiau 

Arloesi Cludiant (Transport Innovation Networks - TINs) gyda phum digwyddiad ledled Cymru. Daeth y 

digwyddiadau â rhyw 150 o fynychwyr ynghyd o'r sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i 

drafod bylchau a chyfleoedd cludiant ar gyfer mentrau newydd a fydd yn sicrhau cysylltedd gwell i'r 

rhai sy'n arunig yng Nghymru. Nodau'r rhwydweithiau hyn yw:   

 Meithrin cydweithredu a datblygu atebion cludiant newydd 

 Mynd ati i Gasglu a dadansoddi data  

 Datblygu Cydweithredu drwy Gydweithio (Partneriaethau Prosiect) 

 Chwilio am gyllid i ddatblygu mentrau cludiant newydd 

 Cyflwyno hyfforddiant proffesiynol a meithrin gallu. 

Roedd y digwyddiadau'n llwyddiant ysgubol, gydag 89% o'r mynychwyr yn dweud eu bod o'r farn fod y 

sesiynau'n ‘dda’ neu'n ‘rhagorol’.  Nawr mae'r wybodaeth a gasglwyd o'r digwyddiadau hyn yn cael ei 

phrosesu a bydd yn llywio cyfeiriad y prosiect i'r dyfodol. Bellach mae'r tîm yn edrych ar gyfleoedd i 

gefnogi mudiadau i ddatblygu mentrau newydd.  

Ymarfer Mapio Cludiant Cymunedol 

Fel y cofiwch chi, efallai, mae CTA wedi bod yn gweithio gyda Phartneriaeth BRO i wneud ymarfer mapio 

i'r sector cludiant cymunedol yng Nghymru. Yn dilyn y rhwydweithiau arloesi cludiant ar ddechrau'r 

flwyddyn, rydyn ni wedi bod yn gweithio gydag aelodau i gryfhau'r data hyn ac mae'r wybodaeth hon 

bellach gyda BRO er mwyn cwblhau'r adroddiad. Rydyn ni'n gobeithio gallu rhannu hwn cyn bo hir iawn. 

Gwerthuso'r Prosiect  

Isod mae crynodeb o'r prosiectau y mae'r tîm yn gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd gyda phartneriaid 

ledled Cymru – i dalu am dreuliau gwirfoddolwyr, costau hyfforddiant, costau staff, digwyddiadau 

unwaith yn unig, cludiant, offer, costau rhedeg, a/neu brosiectau cyfalaf bach. Mae'r ceisiadau'n 
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canolbwyntio ar ddod â phobl at ei gilydd a chryfhau perthnasoedd, gwella'r lleoedd sy'n bwysig i 

gymunedau, neu alluogi pobl i gyflawni eu potensial.  

Cymorth a chyngor 

Isod mae crynodeb o'r prosiectau y mae'r tîm yn gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd gyda phartneriaid 

ledled Cymru – i dalu am dreuliau gwirfoddolwyr, costau hyfforddiant, costau staff, digwyddiadau 

unwaith yn unig, cludiant, offer, costau rhedeg, a/neu brosiectau cyfalaf bach. Mae'r ceisiadau'n 

canolbwyntio ar ddod â phobl at ei gilydd a chryfhau perthnasoedd, gwella'r lleoedd sy'n bwysig i 

gymunedau, neu alluogi pobl i gyflawni eu potensial.  

Gogledd Cymru 

Yn disgwyl am ganlyniad  

Cynllun Tro Da Benllech – £10k Cronfa'r Loteri Fawr, Arian i Bawb – Costau rhedeg i ddatblygu’r 

gwasanaethau cludiant cymunedol presennol 

Canolfan Gymunedol Gwelfor (Caergybi) – £10k Cronfa'r Loteri Fawr, Arian i Bawb a £5k Grantiau 

‘Discover’ Santander 

I dalu am Gludiant sy'n cael ei ddarparu gan Gludiant Cymunedol Môn gan nad oes ganddyn nhw eu 

cludiant cymunedol eu hunain 

Canolfan ar gyfer Byw'n Annibynnol, Gwynedd (Porthmadog) – £10k Cronfa'r Loteri Fawr, Arian i Bawb, 

£10k Sefydliad Morrisons, £10k Sefydliad Foyle – Costau rhedeg fel y gallan nhw barhau i ddarparu 

gwasanaethau cludiant cymunedol 

Cynlluniau sy'n cael eu Datblygu/Astudiaethau Dichonoldeb/Ymchwilio  

Dyffryn Ogwen a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol – Partneriaeth Bosibl 

Penparcau (Aberystwyth) – mae ganddyn nhw fws mini'n barod, hoffen nhw wella'r gwasanaethau  

Cwrdd â chyrff cludiant cymunedol a Chyrff Trydydd Sector i weld beth yw'r angen, ble mae'r bylchau 

yn y gwasanaethau ac ati  Adborth cadarnhaol iawn, gweithio i adeiladu partneriaethau i ddatblygu ac 

i wella'r ddarpariaeth bresennol. 

Cludiant Cymunedol Pentrefi'r Chwareli – mynediad i gyflogaeth a gwasanaethau, e.e. gofal iechyd 
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De Cymru 

Yn aros i gael eu cyflwyno i C.S.C.D.S (Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio)  

Ymlaen Llandysul a Phont-Tweli – 

“Cymunedau'n Cydweithredu” – £199k – prynu 2 x Fws Mini i Grwpiau eu Llogi, costau rhedeg, 

Cydlynydd 

Cymdeithas Cludiant Gwledig y Preseli  –“Olwynion i'r Gwaith Cymru” – £ 400k 

Prynu 50 sgwter, i ddechrau yn sir Benfro, Abertawe, lle mae cynlluniau presennol yn orlawn, er 

mwyn ehangu i sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Chastell-nedd Port Talbot.  Mae sir Fynwy a Phowys wedi 

dangos diddordeb ar gyfer Cam 2, gyda Cham 3 yn mynd â'r cynllun i Ogledd Cymru.  Costau rhedeg, 

Staff ar Gamau 1 a 2, Hyfforddiant a Diogelwch ac ati. 

Yn aros i gael eu cyflwyno i Gyllidwyr Eraill, e.e. Llywodraeth Cymru, y Loteri Fawr 

Cludiant i Gyflogaeth – Cwm Rhondda Uchaf – (TRAVOL a'r Adran Gwaith a Phensiynau) Cyllid 

Llywodraeth Cymru – £100k – Prynu 2 fws mini hygyrch, costau rhedeg ac ati i ddarparu Cludiant Drws 

i Ddrws i Safleoedd Cyflogaeth, e.e. Ystad Ddiwydiannol Trefforest. 

Cynlluniau sy'n cael eu Datblygu/Cam Dichonoldeb – C.S.C.D.S. 

Cyngor Sir Fynwy – Datblygu Ap Technoleg, er mwyn Bwcio Cludiant 

Cynlluniau sy'n cael eu Datblygu/Cam Dichonoldeb – Cyllidwyr Amrywiol 

“Mynediad at Ofal Cynradd” – Ardaloedd Cymoedd Castell-nedd Port Talbot (DANSA a CNPT) – Fferm 

Wynt ac Eraill 

Prynu 2 Gar Trydan ar gyfer Cwm Nedd a Chwm Afan, i weithredu mynediad wedi'i Yrru gan 

Wirfoddolwyr i Apwyntiadau Gofal Sylfaenol mewn Meddygfeydd Clwstwr.   

“Mynediad i'r Ysbyty” – Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Brechfa 

Prynu 2 x Gar Trydan i Alltwalis a'r cyffiniau, i weithredu mynediad wedi'i Yrru gan Wirfoddolwyr i 

Ysbyty Glangwili ac i Ysbyty'r Tywysog Phillip.  Maen nhw'n aros am Feini Prawf y Grant, ac wedi 

ymgysylltu â Hywel Dda i gael cefnogaeth, e.e. Pwyntiau Gwefru'r ceir yn yr ysbytai. 

Bro Morgannwg - Cynllun Datblygu Ceir - Mynediad i wasanaethau, cyswllt posibl â chynllun Pontydd 

(isod) 

Grŵp Ynni, Ynni Cynaliadwy Cymru – Bws mini i gael mynediad i Ofal Iechyd, gan ddefnyddio ynni 

adnewyddadwy – Ardal Porthcawl – Cynllun Datblygu Gwledig Cais am arian i wneud Astudiaeth 

Ddichonoldeb – Partneriaeth â Cenin Renewables 
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Cynllun Ceir Pontydd (Bridges Car Scheme) – Sir Fynwy  

Bydd y Cydlynwyr Prosiect yn adeiladu ar y ddarpariaeth Cynlluniau Ceir bresennol yn sir Fynwy i 

leihau unigedd. Ar hyn o bryd mae ar waith yn Nhrefynwy, bydd yn sefydlu Cynlluniau NEWYDD yn y 

Fenni a Chas-gwent. 

---- 

Os oes gennych chi syniad yr hoffech chi ei ddatblygu gyda ni, cysylltwch â'ch Cydlynydd Rhanbarthol: 

 

De Cymru:      David Brooks  david@ctauk.org                                                                                                          

Gogledd Cymru:      Michelle Clarke michelle@ctauk.org 

 

Gweithgareddau Cysylltu Cymunedau yng Nghymru sydd i 

ddod 

Rhwydweithiau Arloesi Cludiant 

Byddwn ni’n cynnal y gyfres nesaf o Rwydweithiau Arloesi Cludiant yn ystod yr hydref. 

Nodwch y dyddiadau a'r lleoliadau yn eich dyddiaduron nawr. 

De Cymru – Stadiwm Liberty Abertawe, Dydd Mawrth 18 Medi 

Canolbarth Cymru – Gwesty'r Elephant and Castle Y Drenewydd, Dydd Mawrth 9 Hydref 

Gogledd Cymru – Canolfan Fusnes Conwy Cyffordd Llandudno Dydd Mawrth 16 Hydref 

Byddwn yn anfon manylion pellach ac agendâu ar gyfer y digwyddiadau hyn maes o law. 

Angen Gwirfoddolwyr  

Ar hyn o bryd rydyn ni'n rhedeg ymgyrch recriwtio ar ran aelodau ledled Cymru am yrwyr gwirfoddol i 

fynd i'r afael â'r prinder sydd leded y wlad. Mae ar y sector Cludiant Cymunedol angen gyrwyr a allai 

gynnig ychydig oriau'r wythnos i gefnogi gwasanaethau sy'n cael eu rhedeg gan aelodau CTA, ac i helpu 

i adeiladu a datblygu mentrau cludiant newydd yn y dyfodol.  Mae CTA yn cynnig cefnogaeth a 

hyfforddiant gwych, a byddwn ni’n cynghori ac yn cyfeirio unrhyw ymholiadau i'r gwasanaeth mwyaf 

priodol yn yr ardal. 

http://www.ctauk.org/
mailto:david@ctauk.org
mailto:michelle@ctauk.org


 
 

 Cylchlythyr Cysylltu Cymunedau yng Nghymru| ctauk.org | @CTAUK1 | 01745 356751 

Os gwyddoch chi am unrhyw rai a allai fod â diddordeb mewn gwirfoddoli dros eu darparwyr cludiant 

cymunedol lleol gallan nhw gysylltu â John Evans  johne@ctauk.org |  01792 844 290  

 

 

 

 

 

 

 

I rannu eich storïau ac i gyfrannu i rifynnau'r cylchlythyr yn y dyfodol cysylltwch â  

John Evans, Swyddog Gweithredol y Prosiect 

johne@ctauk.org | 01792 844 290 
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