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Cysylltu Cymunedau yng Nghymru  

Mae Cam 1 prysur iawn y prosiect yn tynnu at ei derfyn. Roedd yn canolbwyntio'n bennaf ar: 

 Godi ymwybyddiaeth am Gysylltu Cymunedau yng Nghymru  

 Sefydlu nifer o Rwydweithiau Arloesi Cludiant (Transport Innovation Networks (TINs) ledled 

Cymru  

 Datblygu meini prawf cadarn i roi gwybodaeth am y prosiect ac i’w werthuso  

 Hwyluso Ceisiadau Ariannu gan weithredwyr cludiant cymunedol (CTOs) i Ffrydiau Ariannu 

priodol – gan gynnwys Cynllun Cydweithredu a Datblygu Cadwyni Cyflenwi (CSCDS)  

Hoffai staff cysylltu cymunedau yng nghymru ddymuno nadolig llawen a 2019 ddiogel a 

llewyrchus i'n partneriaid i gyd! 
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Diweddariadau'r Tîm 

Alison Owen, Rheolwr Prosiect |  alison @ctauk.org   

Am flwyddyn gyffrous, TINs, Digwyddiadau, Cyflwyniadau, Sgyrsiau a 

Chyfarfodydd! Mae'r Tîm wedi gweithio'n ddiflino i hyrwyddo ein Prosiect 

gwych, gan helpu mudiadau i ddatblygu syniadau, i greu partneriaethau ac i 

gael gafael ar gyllid.  Fel y gwelwch chi isod, mae David a Michelle wedi nodi 

manylion ac uchafbwyntiau'r prosiectau y maen nhw wedi bod yn ymwneud â 

nhw. Hefyd, hoffwn ddiolch i Eluned Parrott a gamodd i'r adwy fel Cyfarwyddwr 

dros dro tra oedd Christine Boston ar gyfnod mamolaeth.  Rydw i wedi cwrdd â llawer o bobl wych, y 

mae gan y rhan fwyaf ohonyn nhw ryw gysylltiad â Chludiant Cymunedol ledled Cymru. Mae'r rhai nad 

oedden nhw'n gwybod am werth y sector hwn, nad yw'n cael ei werthfawrogi'n llawn, wedi cael eu 

“llorio” gan rai o'r storïau ysbrydoledig sy'n cael eu hadrodd, o wirfoddolwyr yn gweithio ar ddydd 

Nadolig i fynd ag unigolion unig ac ynysig i gael cinio, neu wirfoddolwr yn aros i'r warden gyrraedd llety 

gwarchod, pan dorrodd allwedd y cleient yn y clo.  Mae Cludiant Cymunedol yn mynd yr ail filltir ym 

mhopeth y mae'n ei wneud, gan wneud cymaint gyda chyn lleied. 

David Brooks, Cydlynydd Prosiect De Cymru | david@ctauk.org  

Ar ôl gweithio i CTA am nifer o flynyddoedd, rydw i wedi bod yn canolbwyntio 

ar hyrwyddo'r prosiect i weithredwyr cludiant cymunedol yn fy ardal i, gan 

annog partneriaethau â mudiadau eraill y mae eu cleientiaid yn dibynnu ar 

Gludiant Cymunedol. O ganlyniad mae nifer o brosiectau wedi cael eu 

datblygu ac mae ceisiadau wedi'u gwneud am gyllid gan gynnwys: 

 

 

 Ymlaen Llandysul a Phont-Tweli: “Cymunedau'n Cydweithredu” – £199k – prynu 2 x Fws Mini i 

Grwpiau eu Llogi, costau rhedeg, Cydlynydd.  Rydyn ni newydd gael gwybod bod y cais hwn wedi'i 

gymeradwyo! 

 Cymdeithas Cludiant Gwledig y Preseli: “Olwynion i'r Gwaith Cymru” – £ 400k. Prynu 50 sgwter, i 

ddechrau yn sir Benfro, Abertawe, lle mae cynlluniau presennol dan eu sang, er mwyn ehangu i sir 

Gaerfyrddin, Ceredigion a Chastell-nedd Port Talbot. Mae sir Fynwy a Phowys wedi dangos 
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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. 

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

Fferm Wynt ac Eraill: Prynu Car Trydan i Feddygfa Cwm Nedd, i roi mynediad wedi'i Yrru gan 

Wirfoddolwyr ar waith i Apwyntiadau Gofal Cynradd – gyda'r potensial i ehangu i gymoedd eraill 

CNPT.   

 “Mynediad i'r Ysbyty” – Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Brechfa: Prynu 2 x Gar Trydan ar gyfer 

Alltwalis a'r cyffiniau, i roi mynediad wedi'i Yrru gan Wirfoddolwyr ar waith i Ysbyty Glangwili ac 

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. 

 Cyngor Sir Fynwy – datblygu AP fel bod unigolion yn gallu cael mynediad at gludiant a bwcio lle 

arno yn y sir. Efallai bydd y prosiect hwn yn dod yn rhaglen beilot Trafnidiaeth Cymru.  

 Clwb Cinio dros 50 Walsingham – Cronfa'r Loteri Fawr £10K.  Costau rhedeg cludiant i ddarparu 

bws mini i fynd ag unigolion ynysig i glwb cinio yng Nghanolfan Cymunedol Forge Walshingham. 

Gan weithio ar y cyd â Dinas a Sir Abertawe, Age Cymru, Dementia Abertawe, Henoed Clydach, 

Cymdeithas Strôc.  

Rydyn ni'n gobeithio y bydd y prosiectau posibl hyn yn cael cyllid yn gynnar yn 2019. 

Michelle Clarke, Cydlynydd Prosiect Gogledd Cymru| michelle @ctauk.org  

 Ers ymuno â'r tîm ym mis Chwefror, rydw i wedi cysylltu ag amrywiaeth eang 

o fudiadau ledled Gogledd Cymru i gael dysgu rhagor am y materion cludiant 

sy'n effeithio ar gymunedau lleol. Roedd cysylltiad cynnar gydag Asiantaeth 

Ynni Hafren Gwy yn gyfle gwerthfawr i gysylltu â rhai o'u ‘Stiwdios Storïau’ 

sy'n cael eu cynnal mewn cymunedau gwledig. Mynychais dair, yn Llangollen, 

Penmachno, a Deiniolen, gan wrando ar drigolion lleol a rhanddeiliaid 

allweddol yn sôn am yr  heriau sy'n cael eu hwynebu a'r cyfleoedd i gydweithio. Edrychaf ymlaen at 

ddatblygu cysylltiadau cludiant cymunedol i bob ardal.  

Hefyd bues i'n ffodus i weithio gyda darparwyr cludiant cymunedol a mudiadau sector gwirfoddol ar 

Ynys Môn. Canlyniad hyn oedd digwyddiad cludiant cymunedol ar 26 Hydref, wedi'i hwyluso gan Age 

http://www.ctauk.org/
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Cymru Gwynedd a Môn, gan gynhyrchu cyfeirlyfr cludiant cymunedol wedi'i ddiweddaru i'r ynys a 

datblygu strategaeth farchnata i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn gwybod am y cynlluniau 

cludiant cymunedol ac yn cael eu hannog i gael mynediad iddyn nhw.  

Enghraifft eraill o'r gwaith fu’r bartneriaeth â Gwasanaethau Cymunedol a Gwirfoddol Conwy i 

ddatblygu cais ariannu am gar cymunedol yn gysylltiedig â dwy feddygfa wledig i helpu pobl i gael 

mynediad i apwyntiadau gofal iechyd a gweithgareddau lles (canlyniad i ddod ym mis Chwefror 2019). 

Er bod nifer o geisiadau ariannu wedi'u datblygu, rhaid aros rhai misoedd cyn y gwelwn ni ganlyniad 

llawer ohonyn nhw.  Ond, mae rhai prosiectau wedi llwyddo i gael arian: 

 Fforwm Anabledd Sir y Fflint £10,000 

 Cynllun Tro Da Benllech a'r Cylch £10,000 

 Canolfan Gwelfor Caergybi £15,000 

Yn 2019 byddaf yn canolbwyntio ar ddatblygu prosiectau partneriaeth newydd, yn enwedig mewn 

meysydd lle mae'r ddarpariaeth cludiant cymunedol yn brin neu lle nad oes dim. 

 

John Evans, Swyddog Gweithredol Cefnogi Prosiect | johne@ctauk.org  

Ers dod yn rhan o brosiect Cysylltu Cymunedau Cymru ym mis Mawrth rydw 

i wedi bod yn brysur yn datblygu prosesau a systemau i helpu'r tîm i gofnodi'r 

holl ryngweithio â mudiadau partner yn gywir ac i sicrhau bod pob dangosydd 

perfformiad allweddol (KPI) yn cael ei nodi gyda thystiolaeth gefnogol 

gadarn. Hefyd rydw i wedi gwneud dadansoddiad manwl o'r materion a 

nodwyd yng nghylch cyntaf y Rhwydweithiau Arloesi Cludiant (TINs) sydd 

wedi ein helpu i benderfynu ar yr hyn y bydden ni'n canolbwyntio arno yn 

ystod y flwyddyn. Cymerodd ail gylch y TINs yn ystod yr hydref dipyn o'm hamser ac roedd hi'n bleser 

gweld bod 93% o'r rhai a fynychodd yn meddwl bod y digwyddiadau hyn wedi'u trefnu'n dda. Rydw i'n 

canolbwyntio'n fawr ar sefydlu sianelau cyfathrebu cadarnhaol gyda'n partneriaid felly rydw i wedi bod 

yn clirio'r llu o gronfeydd data a gasglwyd cyn prosiect Cysylltu Cymunedau Cymru ac yn defnyddio'r 

rhain i sicrhau bod gwybodaeth berthnasol ar gael. Mae ein cylchlythyr wedi cael croeso cynnes ac 

rydyn ni'n teimlo bod hwn yn llwyfan pwysig i gadw cysylltiad cyson. Yn ystod y flwyddyn i ddod, byddaf 

yn canolbwyntio ar helpu i nodi anghenion hyfforddiant a datblygu i'n Gweithredwyr Cludiant 

Cymunedol er mwyn hwyluso Cam 2 y Prosiect yn llwyddiannus 

http://www.ctauk.org/
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Gweithgareddau Cysylltu Cymunedau yng Nghymru 

Rhwydweithiau Arloesi Cludiant  

Erbyn hyn, rydyn ni wedi rhedeg 2 gylch o 

Rwydweithiau Arloesi Cludiant (TINs) ledled Cymru. 

Daeth y digwyddiadau â thros 250 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 ynysig yng Nghymru.  

 

Roedd y digwyddiadau'n llwyddiant ysgubol, gydag 92% o'r mynychwyr yn dweud eu bod o'r farn fod 

y sesiynau'n ‘dda’ neu'n ‘rhagorol’.  Helpodd y wybodaeth a gasglwyd o'r cylch cyntaf ar ddechrau 2018 

i lunio'r agenda ar gyfer yr ail gylch. Rhannodd Trafnidiaeth Cymru eu strategaeth ddrafft ar gyfer 

Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru. Ystyriwyd sylwadau ac adborth yr aelodau ar y drafft er mwyn 

adlewyrchu'n llawn y rhan y mae Cludiant Cymunedol yn ei chwarae wrth gyflwyno Gwasanaethau 

Bysiau a chafodd CTA wahoddiad i fod ar y grŵp ymgynghori i gynrychioli'r sector. 

Gweithgareddau sydd gan Cysylltu Cymunedau yng Nghymru ar y 

Gweill  

Bydd Cam 2 y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu rhwydwaith TIN ymhellach er mwyn nodi ac 

adeiladu ar gyfleoedd i gydweithio ac i gael partneriaethau. Hefyd byddwn yn ceisio adnabod 

anghenion hyfforddi'r sector er mwyn hwyluso cefnogaeth i hyfforddiant proffesiynol a meithrin gallu.  

Byddwn yn cynnal arolwg hyfforddiant / dadansoddi anghenion gyda mudiadau partner ddechrau 

2019. 
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Cysylltu cymunedau: 

mynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol 
 

Mae gwerth cludiant cymunedol o ran cysylltu pobl â gweithgareddau, gwasanaethau a chyfleusterau 

yn arwyddocaol – ond o weithio ym maes cludiant cymunedol, rydyn ni'n gwybod nad dim ond mater 

o helpu pobl i gyrraedd lle maen nhw eisiau mynd yw hyn, ond pwysigrwydd y sgyrsiau syml hynny sy'n 

cyfoethogi bywyd â'r gyrrwr a’r teithwyr eraill ar hyd y ffordd sy'n gymorth i leihau ynysigrwydd 

cymdeithasol a theimladau o unigrwydd. Rydyn ni'n gwybod hyn, ond ydy Llywodraeth Cymru? Wel, 

dyma eich cyfle i fynegi barn am y rhan allweddol y mae cludiant cymunedol yn ei chwarae wrth fod 

yn sylfaen i lawer o agweddau ar ‘gysylltu cymunedau’ – o helpu pobl i aros mewn gwaith neu i gymryd 

gwaith, mynd i glybiau cinio, cwrdd â ffrindiau, mynd i apwyntiadau meddygol hanfodol, a gallu cymryd 

rhan yn gyffredinol mewn amrywiaeth eang o weithgareddau sy'n gymorth i iechyd a lles da. 

Er bod yr ymgynghoriad yn cyfeirio at ‘Seilwaith (Tai, Cludiant a Chynhwysiant Digidol)’ ac yn cyfeirio 

at y ‘weledigaeth am system drafnidiaeth integredig ddiogel, fforddiadwy a dibynadwy ledled Cymru’, 

dydy e ddim yn cydnabod rhan hanfodol cludiant cymunedol. Yn hytrach na bod wedi'i gyfyngu i sylw 

byr o dan ‘seilwaith’, dylai gael ei ystyried yn alluogydd allweddol yng nghyfeiriadau'r ymgynghoriad 

at: gofal cymdeithasol ac iechyd; lleoliad a'r amgylchedd; sgiliau a chyflogadwyedd; gwirfoddoli; iechyd 

meddwl; y trydydd sector; a chydnerthedd cymunedol. 

Mae'r ymgynghoriad yn dod i ben am hanner nos ar 15 Ionawr 2019. 

Cewch ddarllen y ddogfen ymgynghori yn:  https://bit.ly/2Eo3pVU  
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Hyfforddiant cynhwysiant digidol am ddim i staff a 

gwirfoddolwyr 

A wyddech chi dydy 15% o bobl ddim ar-lein?* Maen nhw'n colli cyfleoedd i gadw mewn cysylltiad â'r 

teulu, i arbed arian, i ddod o hyd i waith, i ddysgu sgiliau newydd ac i gael mynediad at wasanaethau 

pwysig.  

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn helpu mudiadau i hyfforddi staff a gwirfoddolwyr fel y gallan nhw 

ddangos yn hyderus i bobl sut mae defnyddio technoleg ac mae'n helpu mudiadau i ddatblygu 

strategaethau a pholisïau ar gyfer cynhwysiant digidol. Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio 

ledled Cymru, gyda mudiadau sy'n amrywio o grwpiau cymunedol, llyfrgelloedd, grwpiau pobl anabl, 

cymdeithasau tai, gwasanaethau cynghori, a darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol. Mae croeso i 

fudiadau Cludiant Cymunedol ofyn am sesiwn hyfforddi fewnol sy'n rhad ac am ddim – y cyfan sydd 

angen i chi ei ddarparu yw ystafell hyfforddi gyda mynediad i Wi-Fi dibynadwy, sefydlog, a threfnu 

rhwng 5 ac 8 o fynychwyr sydd â dealltwriaeth sylfaenol o TG a'r Rhyngrwyd. Mae'r hyfforddiant i staff 

a gwirfoddolwyr rheng flaen mudiadau, sydd eisiau datblygu eu sgiliau i gefnogi eraill i fynd ar-lein. 

Mae amrywiaeth o gyrsiau sgiliau digidol ar gael, ond dyma ddau allweddol: 

 Sesiwn ‘Cefnogi pobl i fynd ar-lein’ (5 awr), sy'n cwmpasu arddulliau dysgu oedolion, diogelwch 

ar-lein a ffynonellau cefnogaeth sgiliau digidol. 

 Sesiwn ‘Defnyddio apiau iechyd a lles’ (3 awr), sy'n helpu cyfranogwyr i ddatblygu dealltwriaeth 

well o apiau iechyd a sut i gael mynediad at wybodaeth gysylltiedig ag iechyd o ansawdd dda. 

Mae'n bosibl y bydd Cymunedau Digidol Cymru yn gallu cynnig hyfforddiant wedi'i deilwra hefyd. 

Ffôn        0300 111 5050 

Ebost                digitalcommunities@wales.coop  

Gwefan           www.digitalcommunities.gov.wales 

Prosiect Llywodraeth Cymru yw Cymunedau Digidol Cymru sy'n cael ei gyflwyno gan Ganolfan 

Cydweithredol Cymru. 

*Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017 / 2018.  
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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 ac i ddatblygu mentrau cludiant newydd yn y dyfodol.  Mae CTA yn cynnig cefnogaeth a 

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

priodol yn eu hardal. 

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 844290. 

 

 

 

 

 

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

John Evans, Swyddog Gweithredol Cefnogi Prosiect 

johne@ctauk.org | 01792 844 290 
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