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“Y cwrs hunan barch oedd y deuddydd gorau i mi eu 
treulio yn yr ysgol erioed. Roeddwn yn falch iawn o’r hyn 
yr oeddwn wedi’i gyflawni.  Mae TRAC wedi treulio 
amser yn dod i fy adnabod ac rwy’n fodlon siarad am fy 
mhroblemau â nhw.” 

 

Canlyniad 1 – Sgiliau: Mae pobl wedi’u haddysgu ac yn fedrus 
 
 

Gweithio gydag ysgolion i wella canlyniadau ym mhob cyfnod allweddol – gwella 
canlyniadau addysgol, cymunedau cydlynol a lles. 

Hanes Jackie  

Atgyfeiriwyd Jackie at TRAC (prosiect a ariennir gan yr UE sy’n cefnogi pobl ifanc rhwng 11-24 
mlwydd oed, sydd wedi ymddieithrio o’r byd addysg ac mewn perygl o fod yn NEET – ddim 
mewn gwaith, addysg na hyfforddiant) i gael mynediad at gymorth emosiynol i’w 
chynorthwyo  â’r broses o newid rhyw. Mae Jackie wedi treulio llawer iawn o amser yn y 
ganolfan cefnogi disgyblion ac oherwydd ei phroblemau rhywioldeb / rhyw mae wedi cael 
trafferth rheoli ei hymddygiad a’i gwylltineb. Roedd yn gyndyn iawn o siarad â mi i ddechau. 
Dros gyfnod o ychydig fisoedd, cefnogais Jackie trwy ddangos strategaethau ymdopi 
gwahanol iddi er mwyn iddi allu rheoli ei dicter ac fe ddechreuodd weld y manteision o 
siarad am ei phroblemau yn hytrach na chuddio ei theimladau. Rhoddodd Jackie'r 
strategaethau hyn ar waith ac fe gafodd ei hail-gyflwyno i wersi’r brif ffrwd yn raddol ac 
dechreuodd dreulio llai o amser yn y ganolfan cefnogi disgyblion. Ar yr un pryd, fe leihaodd 
sgôr Jackie ac roedd felly yn gymwys i adael TRAC ond yn dilyn cyfarfod y gweithwyr 
proffesiynol, cytunwyd y byddai rhyddhau Jackie o’r prosiect ar y pwynt tyngedfennol hwn 
yn niweidiol i’w chynnydd ac fe ddaethom i’r penderfyniad i barhau i ddarparu cymorth TRAC 
nes yr oedd yn ôl yng ngwersi’r briff ffrwd yn llawn amser. Roedd Jackie yn rhan o brosiect 
TRAC am 2 fis arall, ac o ganlyniad, mae ei hymddygiad wedi parhau i wella, mae’n parhau i 
fynychu ei gwersi yn y brif ffrwd, mae’n unigolyn llawer iawn hapusach a dim ond yn 
achlysurol y mae Jackie mewn trwbl o ganlyniad i “ymddygiad aflonyddol lefel isel”. Ar ôl 
gadael TRAC, meddai Jackie, “Rwy’n falch iawn ohonof fi fy hun, ond ni fyddai hyn wedi bod 
yn bosibl oni bai am TRAC, diolch yn fawr iawn i chi. “Mae TRAC wedi newid  
bywyd Jackie yn llwyr, atgyfeiriwyd Jackie ar yr adeg gywir ac fe orffennodd  
y rhaglen ar yr adeg gywir hefyd, mae wir wedi newid ei bywyd.”  

 
Mr. Craig Stewart,  
Pennaeth Cynorthwyol  

Stori Sarah  

Atgyfeiriwyd Sarah at TRAC am gymorth â phroblemau presenoldeb, problemau cyfeillgarwch 
a chefnogaeth wrth wneud penderfyniadau doeth a chysylltu canlyniadau â gweithredoedd.  

Mae Sarah’n ystyried amgylchedd yr ysgol yn heriol iawn, gall fod yn amharchus tuag at staff, 
ffraeo gyda’i chyfoedion a chwarae triwant yn aml. Mae’r cyfle i siarad am ei theimladau a’i 
meddyliau mewn man diogel wedi gwella ei hymddygiad, rhyngweithio cymdeithasol a 
phresenoldeb. 

Ers iddi gael ei hatgyfeirio at y prosiect, mae Sarah wedi cymryd rhan mewn ymyriadau lles 
1:1, gwaith grŵp, cwrs Hunan Barch i Ferched Ifanc trwy gyfrwng celf ac mae hefyd yn derbyn 
cyngor ar yrfaoedd gan Ymgynghorydd Gyrfaoedd TRAC. Meddai Sarah  -  

 



 

Hanes Jason 

Atgyfeiriwyd Jason, nid ei enw go iawn, at Ganolfan Addysg Amgen Penrhos Avenue. Y rheswm 
dros ei atgyfeirio oedd presenoldeb gwael, ymddygiad aflonyddol ac ymosodol tuag at ddisgyblion 
a staff ac ei fethiant i gydymffurfio â rheolau a gweithdrefnau ysgol.  

Cyn i Jason gael ei atgyfeirio, roedd yn byw mewn cartrefi maeth yng Ngogledd Orllewin Lloegr a 
Gogledd Cymru, felly nid yw wedi cael cyfle i ymgartrefu yn unrhyw le yn ystod ei arddegau. Pan 
ddechreuodd Jason ym Mhenrhos, roedd arno angen goruchwyliaeth gyson, roedd weithiau yn 
gwneud sylwadau amhriodol tuag at staff a disgyblion eraill ac roedd yn aml yn ymddwyn yn wyllt.  

Yn ystod 2018, bu i bresenoldeb Jason yn yr ysgol gynyddu i 94%. Mwynhaodd gyflawni ei brofiad 
gwaith gyda Chlybiau Pêl-droed Llandudno a Dinas Bangor ac roedd yn bresennol ar bob diwrnod 
o’r profiad gwaith.  

                        Yn ystod Blwyddyn 10, fe enillodd Jason ei gymhwyster CSCS, a ariannwyd gan  TRAC,  
                        sy’n golygu y bydd yn gallu gweithio ar safleoedd adeiladu wedi iddo droi’n 16  
                        mlwydd oed. 
 
                       Mae Blwyddyn 11 wedi gwella’n arw i Jason, yn dilyn ennill ei gerdyn CSCS a  
                       gyda chymorth gan Gyrfaoedd Cymru, fe lwyddodd i ganfod a chwblhau cyfnod o  
                       brofiad gwaith gyda chwmni adeiladu lleol. Ymestynnodd y cwmni ei gyfnod o  
                       brofiad gwaith a chyflwyno adroddiad da o’i waith a’i agwedd tuag at waith. Mae  
                       gan Jason bellach sawl dewis ar gael iddo pan fydd yn gadael yr ysgol, yn ogystal â  
                       geirda ardderchog gan y cwmni adeiladu.  

 

 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 

 

Dull cyson o ddiogelu a chanolbwyntio ar brofiadau niweidiol  
yn ystod plentyndod 
Rhoddwyd Plentyn A ar y Gofrestr Amddiffyn Plant o ganlyniad i esgeulustod a cham-driniaeth. 
Atgyfeiriwyd y teulu at y Tîm Cryfhau Teuluoedd ym mis Awst 2018 oherwydd pryderon 
ynghylch ymddygiad ‘A’ yn yr ysgol a oedd wedi gwaethygu yn ystod yr wythnosau cynt. 
Nodwyd pryderon pellach mewn perthynas ag esgeulustod o fewn y cartref.  

Yn gyntaf oll, cychwynnais ar fy ngwaith gyda’r teulu mewn modd cydweithredol i drafod y 
canlyniadau yr oeddent yn dymuno amdanynt. Edrychom ar nodau a disgwyliadau ar gyfer y 
dyfodol a thrwy hyn nodi cymorth pellach gan edrych ar rianta a gweithredu ffiniau ac threfn 
gyson a chymorth i roi’r gorau i ddefnyddio sylweddau.  

Bu digwyddiad arall wrth gynnal y gwaith hwn lle’r oedd ei phartner wedi ymosod arni eto o 
flaen ‘A’. Wedi hynny fe wnaeth y Fam y penderfyniad anodd i adael ei chartref gyda’i merch a 
symud yn ôl at ei theulu yng Ngogledd Lloegr. Yno, fe gafodd gymorth a chefnogaeth iawn gan 
ei theulu a buan iawn y diflannodd y teimlad o unigrwydd.  

Wedi hyn, rhoddwyd ‘A’ ar y Gofrestr Amddiffyn Plant dros dro yng Ngogledd Lloegr a 
phob wythnos cefnogais y Fam. Roedd gennym gynllun gweithredu wythnosol, e.e. 
cofrestru â deintydd, doctor ac ati a sicrhau tenantiaeth. Am y tro cyntaf, gwelais y 

Canlyniad 2  – Diogelwch: Mae pobl yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel 



 

cymylau duon a oedd yn amgylchynu'r Fam yn dechrau diflannu ac fe ddechreuodd 
gipio rheolaeth o’r sefyllfa ac roedd eisiau gwneud gwahaniaeth. Roeddwn yn ystyried 
hyn yn drobwynt arwyddocaol.  Roeddem yn dal i brofi anawsterau mewn perthynas â 
rhianta ond gweithiais yn agos gyda hi, gan aros dros nos i barhau â’r gwaith a’i 
chynorthwyo wrth roi trefn a ffiniau ar waith. Roedd hyn o gymorth iddi ac roedd yn 
cymryd camau bychain ymlaen.  

Rhwng ymweliadau byddai’r fam yn cysylltu â mi er mwyn fy hysbysu o’r hyn yr oedd 
wedi’i gyflawni. Roeddwn yn ei chanmol am fod yn rhagweithiol a chwblhau tasgau nad 
oeddem wedi’u nodi ar yr adeg honno. 

Roedd cael cyfle i glywed adborth cadarnhaol am ei chyflawniadau o gymorth mawr i’r 
fam adeiladu ar ei hunan-barch a hunan-werth.  

 
Ffit i Ffermio 
 
Bu i Gonwy Cynhaliol gymeradwyo prosiect ar y cyd â Rhwydwaith y Gymuned Ffermio i greu 
llyfryn dwyieithog wedi’i anelu at ffermwyr sydd yn gweithio ar eu pen eu hunain.  

Nod y llyfryn dwyieithog, a fydd yn cael ei ddosbarthu i bob fferm 
yng Nghonwy, fydd gwella iechyd, lles a hunan-barch y ffermwyr 
sydd yn byw yn ardaloedd gwledig Conwy.  

Mae ffermwyr a theuluoedd fferm ar draws y DU yn fwy tueddol o 
brofi lles meddylion gwael, a phroblemau yn cynnwys straen, gor-
bryder ac iselder.  

Dywedodd Meira Woosnam, y Swyddog Galluogi Gwledig ar gyfer Conwy Cynhaliol a fu’n 
arwain ar y prosiect.   

 

 

 

 

 

 

Mae Rhwydwaith y Gymuned Ffermio yn sefydliad gwirfoddol ac elusen sydd yn cefnogi 
ffermwyr a theuluoedd o fewn y gymuned ffermio yn ystod cyfnodau anodd. 

Mae rhwydwaith o dros 400 o wirfoddolwyr ar draws Cymru a Lloegr, ac mae llawer o’r 
gwirfoddolwyr hyn yn ffermio eu hunain neu mae ganddynt gysylltiadau agos ag 
amaethyddiaeth ac felly dealltwriaeth dda o’r problemau y mae gweithwyr fferm a theuluoedd 
fferm yn wynebu’n rheolaidd.  

“Ar ôl gweld yr holl waith da y mae Rhwydwaith y Gymuned Ffermio wedi’i wneud yn y 
DU, roeddem o’r farn ei bod yn bwysig ein bod ni yn gwneud rhywbeth yn lleol, yma 
yng Nghonwy i gefnogi ein sector amaethyddiaeth.   

Mae iechyd a lles yn dod yn fwyfwy amlwg yn y cyfryngau ac o ystyried yr anawsterau y 
mae pobl yn eu profi o ddydd i ddydd, fe benderfynom greu’r llyfryn hwn ar y cyd â 
Rhwydwaith y Gymuned Ffermio.  

 



 

Mae’r gwirfoddolwyr yn “cerdded gyda’r” aelodau ac yn eu helpu i ganfod ffordd gadarnhaol 
drwy’u problemau – am mor hir ag sydd angen.  

Dywedodd Goronwy Edwards,  
Cadeirydd Grŵp  
Gweithredu  
Lleol Conwy -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Derbyniodd y prosiect hwn gyllid drwy LEADER, sydd yn rhan o Gymunedau Gwledig 
Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa 
Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

 

 
Datblygu modelau newydd i gefnogi Iechyd a Lles a chryfhau atal  
digartrefedd: Sgwrs a Stiw 

Roedd AW wedi bod yn mynychu Sgwrs a Stiw Pensarn o bryd i’w gilydd ers rhai misoedd. 
Roedd ei fywyd yn anhrefnus iawn ac roedd ganddo hanes blaenorol o gamddefnyddio sylwedd 
dosbarth A. 

Canlyniad 3 – Tai: Mae gan bobl dai o ansawdd da y gallant eu fforddio ac sy’n  
gwneud eu bywydau’n well 

“Mae wedi bod yn fraint i gael bod yn rhan o’r prosiect 
hwn, nid swydd yn unig yw ffermio – mae’n ffordd o fyw. 
Gall hefyd fod yn waith unig iawn, gyda gweithwyr fferm yn 
aml yn treulio oriau maith allan yn y caeau heb unrhyw fath 
o sgwrs i’w chael.“ 

 Mae’n ddiwylliant peryglus a chyfnewidiol i weithio ynddo gyda ffermwyr yn cael eu gorfodi 
i ddelio â phroblemau ar y ffarm sydd y tu hwnt i’w rheolaeth. Rydym ni, Grŵp Gweithredu 
Lleol Conwy, yn gobeithio y gall y llyfryn hwn helpu i gyfeirio ffermwyr at gymorth a rhoi 
gwybod iddynt bod rhywun bob amser yn barod i helpu.” 

“Fel diwylliant, gall amaethyddiaeth brofi cyfnodau anodd a thywyll, ac yn aml mae 
rhannu'r pryderon a’r straen â rhywun yn gam ymlaen i oresgyn y rhwystrau ac ymdrin 
â’r problemau. Gyda chymorth y llyfryn hwn, sydd yn cynnwys gwybodaeth helaeth o 
ran lle i gael cyngor a sut i geisio ymdopi â mater, boed a yw hwnnw yn fater personol, 
gwaith neu iechyd, rwy’n gobeithio y bydd o fudd i lawer iawn. 

Rydym ni, Undeb Amaethwyr Cymru yn gefnogol ac yn ddiolchgar iawn i Grŵp 
Gweithredu Lleol Conwy am eu hymrwymiad i’r gymuned wledig yng Nghonwy drwy 
gyhoeddi’r llyfryn Ffit i Ffermio.”  

 Dylan Jones, 
Undeb Amaethwyr Cymru 
 

 

 

Roeddwn wedi bod yn gweld AW yn rheolaidd ac roedd wedi mynegi 
awydd i adael Pensarn a dechrau eto o’r newydd, yn bell i ffwrdd o 
demtasiwn cyffuriau, a gosod ei fywyd yn ôl ar y trywydd cywir.  

 



 

Drwy ei bresenoldeb rheolaidd yn Sgwrs a Stiw Bae Colwyn, roeddwn yn gwybod am ddyn o’r 
enw DB, a oedd hefyd wedi bod mewn sefyllfa enbyd; cysgu ar y stryd yn Llandudno ar 
Benmorfa, Cwrddais ag ef yn y banc bwyd yn Llandudno wedi iddo gynnig cario’r bagiau bwyd 
o’r car. Dechreuom sgwrsio ac fe ddywedodd ychydig o’i hanes wrthaf a sut lwyddodd i ganfod 
lle iddo'i hun mewn hostel sydd yn arbenigo mewn helpu pobl i roi’r gorau i gamddefnyddio 
alcohol a sylweddau, a symud ymlaen gyda’u bywydau. Dywedais wrtho am Sgwrs a Stiw ac fe 
aeth yno yr wythnos ganlynol ac mae wedi bod i bob sesiwn wythnosol ers hynny. Mae ganddo 
dueddiad i edrych ar ôl yr unigolion eraill sydd yn bresennol, felly fe welais gyfle i AW a DB 
ddatblygu cyfeillgarwch. Daw DB o Iwerddon yn wreiddiol ac felly dim ond nifer cyfyngedig o 
ffrindiau sydd ganddo, ac mae ar AW angen cylch newydd o ffrindiau. Gofynnais i DB a oedd 
ystafell ar gael i AW yn yr hostel ac fe ofynnodd ar fy rhan. Roedd DB yn awyddus 
iawn i helpu AW. Hawdd iawn oedd gweld fod hyn yn rhoi ymdeimlad o bwrpas 
iddo, yr ymwybyddiaeth ei fod yn gallu cynnig cyngor a chymorth i rywun yr 
oedd wir ei angen. Dechreuodd AW fynychu sesiynau Sgwrs a Stiw Bae Colwyn; 
roeddwn i fel arfer yn ei gludo o Bensarn neu’n rhoi tocyn bws iddo, a bob yn 
dipyn dechreuodd gredu bod ganddo gyfle i adael yr uffern yr oedd yn byw 
ynddo.   

Gan weithio ochr yn ochr â Narco, gwnaethpwyd atgyfeiriad ar ran AW iddo fynychu cyfweliad 
yn yr hostel ac fe gynigiwyd ystafell iddo yno. Roedd hyn oddeutu 3 mis yn ôl bellach, ac rwy’n 
falch iawn o gyhoeddi fod gan AW ystafell yn yr hostel erbyn hyn. Mae ei fywyd ar y trywydd 
cywir am y tro cyntaf ers amser maith. Oni bai am Sgwrs a Stiw, rwy’n llwyr grediniol y byddai 
AW yn dal i fyw ym Mhensarn. Roedd wedi bod yn ceisio cael mynediad at gymorth er mwyn 
cael tŷ arall ers amser maith.  

Mae Sgwrs a Stiw yn cynnig cymaint mwy na phowlen o fwyd. Mae cyfeillgarwch yn datblygu 
rhwng yr unigolion mwyaf annisgwyl ac mae camau yn cael eu cymryd i gymaint o gyfeiriadau 
gwahanol, boed hynny drwy gyrsiau ar gyfer ein gwirfoddolwyr (mae llawer iawn o’r unigolion 
sydd wedi mynychu sesiynau Sgwrs a Stiw yn y gorffennol bellach yn helpu i redeg y prosiect); 
gwella hyder neu leihau arwahanrwydd cymdeithasol, mae’r prosiect hwn yn gwasanaethu’r 
gymuned gyda’r hyn sydd ganddi’i hangen.  

 

 

 

Lluniau i’w Rhannu  

Mae staff y llyfrgell wedi cynnal sesiynau hel atgofion ar gyfer unigolion sy’n byw gyda 
dementia ac effeithiau strôc a’u gofalwyr yn defnyddio’r casgliad o lyfrau “Lluniau i’w Rhannu”. 
Mae’r llyfrau yn deffro atgofion ac yn annog mwy o gyfathrebu a bywiogrwydd gan 
gyfranogwyr.  
 

 

 

 

Canlyniad 4 – Iechyd: Mae pobl yn iach ac yn egnïol  



 

Ffrindiau Darllen 

Fel rhan o’r prosiect Ffrindiau Darllen, bu i breswylwyr o Gartref Gofal Dementia Llys Elian a’u 
gofalwyr fynychu sesiwn hel atgofion yn Llyfrgell Bae Colwyn. Roedd cyfle i gyflwyno a thrafod 
ffotograffau lleol ynghyd â’r casgliad o lyfrau “Lluniau i’w Rhannu.” Dywedodd Gwenda Davies 
(Cydlynydd Gweithgareddau Canolfan Henoed Eiddil eu Meddwl – Llys Elian) -  

 

 

 

 

 
Gobeithir mai hon fydd y sesiwn gyntaf o lawer ar gyfer y grŵp Ffrindiau Darllen a fydd yn cael ei 
sefydlu yn y llyfrgell.    

Fy Hanes i – P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Diolch i chi am gynnal y te prynhawn bendigedig hwn a sgwrs 
ddifyr iawn yn Llyfrgell Bae Colwyn. Mae’r mentrau hyn yn 

rhoi lliw i fywydau rhai o’n trigolion sydd bellach wedi’u 
cyfyngu, felly diolch yn fawr iawn.” 

“Pan gefais y gwahoddiad i ymuno â Grŵp Darllen ar y Cyd roeddwn yn eithaf cyndyn i’w 
dderbyn. Roeddwn newydd gael diagnosis iechyd meddwl difrifol a oedd wedi peri i mi 
ystyried a fuaswn yn gallu byw bywyd llawn byth eto. 

Roedd fy mywyd yn cynnwys cysgu tan ganol y prynhawn, codi, bwyta ac yna mynd yn ôl i’r 
gwely a disgwyl i’r diwrnod ddod i ben er mwyn gwneud yr un peth eto y diwrnod canlynol.  

Cytunais i fynychu’r grŵp darllen ar y cyd yn bennaf oherwydd bod fy ngŵr yn meddwl ei fod 
yn syniad da. Roeddwn yn pryderu gymaint am yr holl beth roedd rhaid i mi gael help i ddal y 
bws i’r llyfrgell lle’r oedd y grŵp yn cael ei gynnal. Nid oeddwn wedi camu i mewn i lyfrgell ers 
o leiaf 10 mlynedd. Roedd fy ymennydd yn mynnu nad oeddwn wedi darllen digon i ymuno â 
grŵp darllen, dywedais wrthaf fi fy hun, oherwydd y feddyginiaeth yr oeddwn wedi ei chael ar 
gyfer fy nghyflwr iechyd meddwl, nad oeddwn yn gallu canolbwyntio ar unrhyw beth. Nid 
oeddwn wedi darllen llyfr ers peth amser ac nid oeddwn yn teimlo fel y buaswn o unrhyw 
ddefnydd. Doedd dim peryg ‘mod i am ddarllen y stori yn uchel i gynulleidfa, roedd yr holl 
beth wedi peri pryder mawr i mi yn yr ysgol, felly, roeddwn yn bendant mai dim ond gwrando 
oeddwn i am ei wneud. Er mawr syndod i mi, lleisiais fy marn am y stori yr oeddem yn ei 
darllen yn ystod y sesiwn gyntaf. Ni ddechreuodd unrhyw un chwerthin ar fy mhen na 
gwneud hwyl ar fy sylwadau. Roedd pawb yn gwrando arnaf ac wedi i mi orffen siarad, 
diolchodd bawb i mi am rannu fy marn. Roeddwn yn teimlo fel fy mod yn cael fy 
ngwerthfawrogi a fel bod gennyf i rywbeth i’w gynnig. Dechreuais sylwi bod y deialog mewnol 
o hunan-feirniadaeth ac amheuaeth wedi tawelu tra’r oeddwn yn yr ystafell yn darllen, a hyn i 
gyd yn y sesiwn gyntaf. Peth mawr iawn oedd tawelu fy ymennydd. Es i’r grŵp eto, ac eto, ac 
ar ôl ychydig wythnosau roeddwn yn teimlo’n ddigon hyderus i fynd i’r llyfrgell ar fy mhen fy 
hun, roeddwn hyd yn oed yn mynd yn gynt er mwyn treulio ychydig funudau yn edrych o 
amgylch y llyfrgell, nid oedd wedi croesi fy meddwl ar y pryd y buaswn yn gallu mynd i’r 
llyfrgell ar unrhyw ddiwrnod yr oeddwn yn dymuno gwneud hynny.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar ôl ychydig fisoedd, daeth yr amser i roi cynnig ar ddarllen yn uchel, ni chefais fy ngorfodi, 
roedd y cwestiwn, “fedra i wneud hyn?” wedi bod yn fy nghorddi ers peth amser, ac mi wnes. 
Roeddwn yn nerfus iawn ond darllenais yn uchel am y tro cyntaf. I fod yn onest, dw i’n meddwl 
bod y geiriau wedi carlamu o’ ngheg ar dipyn o frys, cymaint oedd fy nghyffro fy mod wedi 
darllen yn uchel. Dros y misoedd nesaf, darllenais yn uchel bron bob wythnos. Roeddwn yn 
teimlo fel fy mod wedi llwyddo i wneud rhywbeth o’r diwedd, roeddwn yn dechrau teimlo fel 
fi, fi fel yr oeddwn erstalwm, fi cyn y diagnosis. Yr unigolyn a oedd yn gymwys, a oedd yn gallu 
meddwl a siarad a gwneud synnwyr. Benthycais lyfr o’r llyfrgell i’w ddarllen adref hyd yn oed.  

Ar ôl misoedd lawer o ddarllen yn uchel, rhannu syniadau a barn am y gweithiau yr oeddem yn 
eu darllen (anghofiais sôn fy mod hefyd wedi bod yn darllen cerddi yn y grŵp, ac roeddwn yn 
gallu eu deall, nid bob gair, ond digon i siarad amdanynt yn y grŵp. Nid oeddwn wedi darllen 
barddoniaeth ers pan yr oeddwn yn yr ysgol oddeutu 25 mlynedd yn ôl. Cyrhaeddais y pwynt 
lle’r oeddwn yn mwynhau darllen yn uchel – roeddwn yn edrych ymlaen at wneud i ddweud y 
gwir. Tua’r adeg hon y dywedodd hwylusydd y grŵp y buaswn i yn gallu hyfforddi i hwyluso 
grŵp darllen ar y cyd fy hun. Fe gymerodd beth amser ond dechreuais feddwl y buaswn yn 
gallu gwneud hynny. Awgrymodd weithiwr cefnogi, a oedd yn fy nghynorthwyo â fy iechyd 
meddwl, fy mod yn ymuno ag ef yn yr hyfforddiant i fod yn hwylusydd. Roedd cwrs ar y gweill 
a lle gwag arno ac felly fe gytunais!  

Cwblheais yr hyfforddiant. Roedd y gwaith yn heriol ond fellwyddodd yr ochr fedrus a 
chymwys ohonaf, a oedd unwaith eto wedi dod i’r amlwg diolch i ddarllen ar y cyd yn 
wythnosol, frwydro drwy’r heriau ac fe fwynheais yr hyfforddiant. Ychydig wythnosau yn 
ddiweddarach, cynheliais fy ngrŵp cyntaf ac roeddwn yn teimlo’n wych. Llwyddais i 
gynorthwyo â dod â darn o lenyddiaeth yn fyw.  

Ni allaf gredu fy mod bellach mewn sefyllfa lle’r wyf yn edrych ymlaen at arwain grŵp. Rwyf 
eisiau helpu pobl i deimlo fel yr oeddwn i’n teimlo y tro cyntaf hwnnw, y teimlad hwnnw o fod 
yn fyw eto, o fod yn fwy na diagnosis iechyd meddwl. Rwyf wedi dysgu ei bod hi’n bosib i 
deimlo felly trwy dreulio amser ag eraill yn darllen, siarad ac archwilio.  

 

 

O ganlyniad i’r Grŵp Darllen ar y Cyd, rwyf bellach yn darllen mwy nag 
erioed o’r blaen. Rwy’n benthyg llyfrau o’r llyfrgell ac yn darllen llyfrau 
gan awduron yr oeddwn wedi clywed amdanynt ond nid oeddwn yn 
teimlo’n ddigon dewr i’w darllen. Mae’r grŵp wedi gwneud i mi deimlo fel 
fy mod yn gallu darllen a deall nofelau gan awduron megis Jane Austin a 
Ray Bradbury. Rwyf hyd yn oed wedi ymuno â Chlwb Llyfrau yn fy ardal 
leol, ni fuaswn erioed wedi meddwl am wneud hynny ar ddechrau’r daith 
hon. Gallaf ddweud yn onest fod bod yn rhan o Grŵp Darllen ar y Cyd a 
phob dim sy’n gysylltiedig â hynny wedi rhoi fy mywyd yn ôl i mi, ac mae’n 
well nag erioed. Rwyf o’r diwedd wedi llwyddo i fod y person yr wyf i fod, 
y person yr oeddwn eisiau bod erioed.  

 



 

Hanes Prosiect – Gwobr Person Ifanc Dewi Sant  

‘Helpu eraill, gwneud gwahaniaeth yn eich 
cymuned, a thrawsnewid eich bywyd; mae’r 
pwyntiau hyn i gyd yn berthnasol i’r arwr lleol, B, 
sydd yn 19 mlwydd oed, a, diolch i’w waith â 
GemauStryd a Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, sydd 
wedi’i gynnwys ar y rhestr fer ar gyfer un o’r 
gwobrau uchaf y mae Llywodraeth Cymru yn ei 
chyflwyno i’w dinasyddion yn genedlaethol - Gwobr 

Person Ifanc Dewi Sant.   

Cyflwynir y wobr hon i unigolyn ifanc arbennig ac ysbrydoledig hyd at 19 mlwydd oed mewn 
unrhyw faes yng Nghymru, ac mae B yn sicr yn bodloni’r meini prawf. Mae wedi bod yn 
wirfoddolwr brwd gyda’r Prosiect Delwedd Iach gan weithio gyda GemauStryd a Gwasanaeth 
Ieuenctid Conwy am dros 3 blynedd yn gwasanaethu llawer iawn o leoliadau Cymunedau’n 
Gyntaf o fewn sir Conwy.  

Mae ei rôl o fewn y prosiect yn cynnwys hyrwyddo ffyrdd iach o fyw a gweithgarwch corfforol i 
bobl ifanc eraill yng Nghonwy, cynorthwyo â chynnal amrywiaeth o sesiynau chwaraeon 
gwahanol yn cynnwys chwaraeon newydd ac arloesol megis Futsal a Phêl-Law 

Er mwyn cyflawni hyn i gyd mae B wedi gorfod ymgymryd â llawer iawn o hyfforddiant, dysgu 
llawer iawn a chymryd rhan mewn llawer iawn o brofiadau gwerthfawr yn cynnwys profiadau 
preswylfeydd / gwersyllfaoedd. 

Mae’r gwaith cadarnhaol hwn yn gyferbyniad llwyr i brofiadau addysgol B. Bu iddo brofi cryn 
drafferth gyda’r system addysg gonfensiynol pan oedd yn fachgen ifanc ac fe gafodd ei 
ddiarddel o’r ysgol pan oedd yn 16 mlwydd oed.  

Trosglwyddodd i uned arbennig ond nid oedd y byd addysg yn mynd a’i fryd. O adael addysg yn 
16 mlwydd oed heb unrhyw gymhwyster, i weithio gyda phobl ifanc a rhoi cannoedd a 
channoedd o oriau o’i amser i wirfoddoli, mae trawsnewidiad B wedi bod yn un cyflym iawn. 

Mae gweithiwr Prosiect  

Delwedd Iach Gwasanaeth  
Ieuenctid Conwy yn llawn 
canmoliaeth, gan ddweud -  
 

 

 

 
Meddai Rheolwr Gwaith Maes GemauStryd Cymru - 

 

“Mae gwirfoddoli yn rhoi ymdeimlad o foddhad i B trwy allu helpu eraill. Rydym yn derbyn 
negeseuon diolch yn rheolaidd am y gwaith y mae B yn ei wneud.”  

 

“Mae B wedi bod yn glod i Wasanaeth Ieuenctid Conwy a’i 
gymuned leol dros y tair blynedd diwethaf. Mae yn ased 
gwerthfawr i’r prosiect ac mae’n gallu gweithio fel rhan o dîm 
neu ar ei liwt ei hun. Mae’n ddibynadwy, brwdfrydig, 
amyneddgar ac wedi ymrwymo’n llwyr i’r hyn mae’n ei wneud, 
a thrwy B, rydym yn gweld cynnydd yn nifer y bobl ifanc sydd 
eisiau bod yn wirfoddolwyr ifanc.  

 

“Rydym yn falch iawn bod egni a brwdfrydedd B i wneud gwahaniaeth 
wedi cael ei gydnabod. Mae cael ei gynnwys ar y rhestr fer ar gyfer y 
wobr hon yn gyflawniad ardderchog ac mae’n tynnu sylw at sut y gall yr 
anogaeth gywir a’r gallu i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc wneud 
gwahaniaeth go iawn. Ni allem fod yn hapusach dros B.” 

https://www.youtube.com/watch?v=hG7uuH7adZM


 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi cael dylanwad mawr iawn ar gynnydd a datblygiad B 
dros y tair blynedd diwethaf. Mae wedi hwyluso ac ariannu ystod o raglenni hyfforddiant sydd 
nid yn unig wedi darparu B â sgiliau allweddol hanfodol ond hefyd wedi cynyddu ei hyder ac 
mae gan B bellach gyflogaeth lawn amser. 

Meddai B -  

 

 

Ar ôl ennill Gwobr Gwirfoddolwr GemauStryd Cymru a Gwobr Arwr Lleol GemauStryd 
Cymru, sydd yn cael ei dyfarnu i wirfoddolwyr sydd yn mynd tu hwnt i’r disgwyl er 
mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau, mae enwebiad B ar gyfer 
Gwobr Person Ifanc Dewi Sant yn cadarnhau ei ymrwymiad i wirfoddoli. 

 
Dawns i Bawb - Galw am fynd i’r afael ag Arwahanrwydd 

Mae preswylwyr mewn cartrefi gofal gwledig sydd yn byw gyda dementia wedi derbyn 
cyflwyniad i ddawns ac wedi rhoi cynnig arni mewn cynllun dawnsio arloesol o’r enw “Dawns i 
Bawb”. 

Dechreuwyd y cynllun wedi i’r swyddog prosiect Diwylliant a Threftadaeth, Ela Fon ofyn am 
brosiectau i fynd i’r afael ag arwahanrwydd mewn ardaloedd gwledig. 

Dywedodd Ela Fon Williams -  

 

 

 

 

 

 
Nod y prosiect oedd dangos y gall dawns fod yn offeryn pwerus wrth geisio mynd i’r afael â 
phroblemau cymdeithasol sydd yn dod i’r amlwg o fewn cymunedau, yn cynnwys, 
arwahanrwydd cymdeithasol, unigrwydd, datblygu perthnasau cymdeithasol, cynnal agweddau 
cadarnhaol i iaith a diwylliant, a chryfhau hunaniaeth a chydraddoldeb.  

Cyflwynodd Dawns i Bawb gais i ddefnyddio perfformiad rhyngweithiol o’r enw “Dyddiau Braf / 
Golden Days”, yn seiliedig ar yr haf ac yn defnyddio elfennau amrywiol o fewn y perfformiad 
sydd yn cyffroi’r synhwyrau.  

“Oni bai am Wasanaeth Ieunenctid Conwy, fe fuaswn yn eistedd gartref yn 
gwneud dim byd ac felly rwyf yn ddiolchgar iawn ei fod wedi gallu rhoi y 

cyfle i mi gyflawni fy mhotensial. “ 

“Roeddem yn edrych am rywbeth gwahanol ac arloesol a fyddai’n gwneud gwahaniaeth go 
iawn yn ardaloedd gwledig Conwy i leihau arwahanrwydd ac amddifadedd o fewn 
cymunedau”.  

“Pan adolygais eu cais am y tro cyntaf, roeddwn yn meddwl bod y prosiect yn ffordd wych o 
ymgysylltu â phobl hŷn sydd ar wahân yn gymdeithasol.” 



 

Cynigiwyd y perfformiadau i 5 cartref preswyl ar draws 
Gonwy wledig, lle’r oedd unigrwydd ac arwahanrwydd 
yn broblemau amlwg.   

Y 5 cartref a gymerodd ran oedd;  Hafan Gwydir 
Llanrwst, The Old Vicarage Pandy Tudur, Dol Awel 
Abergele, Llys y Coed Llanfairfechan a Bryn yr Eglwys 
Betws-y-Coed. 

Dywedodd Catherine Young (Cydlynydd Dawns i Bawb),  

 

 

 

 

 

 
Bu i gyfanswm o 106 o bobl gymryd rhan yn y prosiect ar draws Gonwy wledig,  gan gynnwys 
preswylwyr a gwesteion a wahoddwyd. O’r rheiny, mae tri o’r pum cartref wedi parhau’r 
berthynas gyda “Dawns i Bawb” ac maent wedi derbyn cyfres o sesiynau dawns a symud 
rheolaidd. 
 
Cafwyd adborth ardderchog gan y preswylwyr yn y cartrefi gofal yn dilyn y cyfnod prawf, gyda 
llawer yn sôn am yr amrywiaeth o unigolion a oedd yn cymryd rhan, sydd yn profi bod y cynllun 
wedi llwyddo i ddod â phobl ynghyd.  
 
Ariannwyd y prosiect hwn drwy raglen LEADER Datblygu Gwledig ar gyfer Conwy, Conwy 
Cynhaliol.  
 

E Feiciau (Beiciau Mynydd Cymorth Pedalu Trydan) 

Daeth Roger Pierce o’r Bartneriaeth Awyr Agored at dîm Conwy Cynhaliol gyda’r syniad 
o brynu Beiciau Mynydd Trydan. 

Yn dilyn ymchwil helaeth gyda meddygon teulu lleol, ffisiotherapyddion, ymarferwyr atgyfeirio 
ymarfer corff, gweithwyr cymdeithasol a’r gymuned leol, roedd yn amlwg bod awydd i gynnal 
y sesiynau e-feicio. 
 
Meddai Roger,  
 
 
 
 

“Ar y cyfan, roedd y prosiect yn llwyddiannus iawn. Fe welsom bobl yn symud a chreu 
gyda’i gilydd ac yn rhyngweithio gyda’i gilydd mewn ffordd wahanol i’r arfer. Roedd y 
profiad cyfan yn annisgwyl i lawer ond rydym o’r farn bod pawb wedi ennill rhywbeth o 
gymryd rhan yn y profiad. Trwy ddawns, fe allwn gynnig cyfle i archwilio a mynd i’r afael â 
materion trwy ddod â phobl ynghyd mewn amgylchedd cadarnhaol, creadigol ac 
anfarnol.” 

 

“Rydym eisiau treialu'r defnydd o e-feiciau i annog pobl efallai sydd ddim 
yn hyderus neu’n teimlo yn gyfforddus mewn campfa i fynd allan a 
mwynhau’r awyr agored tra’n cymryd rhan mewn rhywbeth mwy 
cyffrous/anturus na cherdded. Mae beicio yn weithgaredd ymarfer corff 
rhagorol ar gyfer sawl cyflwr iechyd gan ei fod yn llai heriol ac yn ymarfer 
corff cardio fasgwlaidd rhagorol yn ogystal â’i fod yn annog unigolion i 
fynd i’r awyr agored ac yn rhywbeth cymdeithasol i’w wneud yn eu 
hamser hamdden”. 

 



 

Mae e-feiciau yn ddatblygiad cymharol newydd yn y byd beicio. Mae ganddynt fodur trydan 
bychan, cudd a phwerus gyda batri wedi’i atodi i ffrâm y beic. Er fod ganddynt fodur, nid 
beiciau modur mohonynt. Maent yn feiciau “cymorth pedalu” sy’n golygu bod rhaid i’r beiciwr 
feicio i ryw raddau i weithredu’r cymorth gan y modur. 
 
Cynhaliwyd y cynllun arbrofol llwyddiannus am 4 mis drwy’r haf, o fis Mehefin tan mis Medi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nod pennaf y prosiect yw ffurfio cymunedau bychain neu grwpiau defnyddwyr gyda’r bwriad 
o barhau â’r beicio. Byddai'r Bartneriaeth Awyr Agored a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn 
cynorthwyo i ffurfio'r clybiau, ac yna byddai’n bosibl iddynt wneud cais am arian grant neu 
gefnogaeth gan gwmnïau lleol neu sefydliadau i brynu e-feiciau lle bo angen i alluogi parhad y 
prosiect. 
 
Cafodd y prosiect ei ariannu drwy'r rhaglen Datblygu Gwledig LEADER ar gyfer Conwy, Conwy 
Cynhaliol. 

 

 

 

 

Cefnogi datblygiad sgiliau  

Mae L yn 17 mlwydd oed ac fe gafodd ei atgyfeirio at Gymunedau am Waith gan ei weithiwr 
cymdeithasol. Roedd ei brofiadau ym myd addysg wedi bod yn rhai negyddol ac roedd yn 
awyddus i fagu hyder a chanfod swydd llawn amser. 

Canlyniad 5 – Twf: Mae pobl yn byw mewn sir sydd ag economi ffyniannus  

“Anaml iawn y byddaf yn mynd ar 
fy meic gartref, ond rwyf wedi 

mwynhau'r sesiynau hyn, cyfarfod 
pobl newydd a gweithio ar fy 

ffitrwydd.” 

“Rwyf wedi cael haf bendigedig yn 
mynychu’r sesiynau e-feicio. Cyn ymuno 
â’r clwb doeddwn i ddim wedi bod ar feic 
am dros 15 mlynedd. Mi wnaeth fy 
ysbrydoli i ac rwyf wir wedi mwynhau 
mynychu’r sesiynau, cymaint felly rwyf 
wedi archebu e-feic i mi a fy ngŵr fel y 
gallwn barhau i fwynhau’r awyr agored a 
bod yn egnïol”. 

Noreen, 
Preswylydd yng 
Nghonwy Wledig 

Bethan, 
Preswylydd yn 
Nolwyddelan  



 

Pan gwrddais â L am y tro cyntaf, roedd yn fachgen tawel iawn. Dros ychydig wythnosau fe 
sefydlom berthynas ardderchog a dechreuom drafod lleoliadau gwaith. Nid oedd L wedi 
gweithio o’r blaen ac roedd yn nerfus, wrth reswm, ond roedd yn sicr y byddai Cymunedau am 
Waith yn canfod lleoliad addas ar ei gyfer. Sicrhawyd L ac roedd hefyd yn hyderus fy mod i’n 
credu y byddai’n gwneud yn dda ar brofiad gwaith.  Cysylltom â Steph (Cyswllt Cyflogwyr 
Cymunedau am Waith a Mwy) a ddaeth o hyd i leoliad gwaith gyda Kevco Construction. Wedi 
cyfnod o bythefnos yn gweithio i Kevco Construction, fe adawodd L y cwmni gyda phrofiad 
gwaith ac roedd hefyd wedi penderfynu ei fod eisiau gwneud y math hwn o waith. Darparodd 
Reolwr Kevco eirda iddo ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.  

Wedi hynny, cefnogais L â chael mynediad at hyfforddiant er mwyn ennill ei gerdyn CSCS. Mae 
gan L ddyslecsia ac roedd yn cael trafferth cwblhau’r prawf yn ystod yr hyfforddiant. Y 
diwrnod canlynol, methodd L ei brawf ac roedd yn siomedig wrth reswm. Pan aethom ati i 
drafod y prawf, fe ddywedodd, “roedd fel petai’r cwestiynau mewn iaith arall” ac roedd yn 
cael trafferth eu darllen ar y sgrîn. Dros yr wythnosau nesaf ceisiais gadw’r momentwm yn 
uchel a sicrhau L y byddai’n pasio’r prawf ac yn cael ei gerdyn CSCS. Cysylltais ag amryw o 
gwmnïau lleol a chanfod busnes a oedd yn fodlon cyflogi L ac aros nes yr oedd yn barod i roi 
cynnig arall ar y prawf am ei gerdyn CSCS. Fe sicrhaodd hyn nad oedd L yn colli ei frwdfrydedd.  

Yn ystod ein sesiynau wedi hynny, eisteddais gyda L a thrafod profion CSCS ffug amrywiol, gan 
egluro ystyr rhai geiriau ac ymddygiadau mewn sefyllfaoedd yn y gwaith gan fod ei brofiad 
gwaith yn gyfyngedig. Ar ddiwrnod y prawf, sicrheais ei fod yn cael gwrando ar y prawf yn 
hytrach na’i ddarllen ar y sgrîn chynorthwyais L â chyrraedd lleoliad y prawf gan fod cludiant 
yn rwystr iddo. Y tro nesaf i L wneud y prawf, fe basiodd!   

Wedi i L basio ei hyfforddiant CSCS, cysylltais â’r cwmni toi i drefnu cyflogaeth i L. Roedd y 
cwmni’n gofyn bod L yn cwblhau hyfforddiant pellach cyn mynd ar y safle, felly cefnogais L â 
chael mynediad at gyllid a chludiant i’w waith ar gwrs Uchder, Ymwybyddiaeth Asbestos a 
Chodi a Chario. Cwblhaodd L yr hyfforddiant hwn ac fe basiodd y prawf CSCS yr wythnos 
ganlynol. Roedd y cwmni eisiau ei gyflogi ar unwaith ac nid oedd cyrsiau ar gael mewn pryd ar 
ACT.  

Mae L bellach ar ei ail wythnos gyda Jones Roofing Contractors sydd hefyd ag aelod arall o 
staff (A) a gafodd ei recriwtio drwy Ymgynghorydd Cymunedau am Waith ac yr Adran Gwaith a 
Phensiynau. Mae A yn dal i weithio gyda’r cwmni 6 mis yn ddiweddarach ac mae’n mwynhau 
ei swydd. Mae A wedi cael dyrchafiad ac yn rhoi L ar ben y ffordd! Yn ôl y cyflogwr, mae L yn 
weithiwr caled ac yn mwynhau ei swydd newydd. 

 

Clybiau Codio 

Mynychodd E Glwb Codio am rai blynyddoedd yn Llyfrgell Conwy, mae’n amlwg bod y profiad a 
gafodd yno wedi bod o fudd mawr iddi. Fe ddysgodd lawer iawn o wybodaeth a sgiliau, a magu 
hyder hefyd; pan gyflwynwyd codio yn yr ysgol roedd ymhell o flaen gweddill y dosbarth ac 
roedd yn gallu cynorthwyo’r disgyblion eraill, cafodd hefyd ei chynnwys mewn cystadleuaeth ar 
lefel genedlaethol.  



 

Nid oedd ei hysgol gynradd yn darparu gwersi codio yn aml iawn, felly roedd yn ffodus bod y 
cyfle i ddysgu wedi codi yn y llyfrgell leol. Mae’r manteision o’r blynyddoedd a dreuliodd yn y 
Clwb Codio yn fwy amlwg nawr nag erioed, mae E yn llwyr ymreolaethol ar ei chyfrifiadur, 
canfod meddalwedd newydd, ei osod a dysgu sut i’w ddefnyddio er mwyn cyflawni ei 
hamcanion creadigol amrywiol. Mae’n datrys bob dim ar ei phen ei hun ac nid oes ganddi byth 
angen cymorth. Meddai tad E -  

  

 

 

 

 

 

Rhaglen LEADER Conwy wledig yn gosod y meinciau Steora cyntaf yn  
y Deyrnas Unedig  
Heddiw, gosodwyd y meinciau Steora cyntaf yn y DU, mewn tair 
cymuned yng Nghonwy wledig - Llangernyw, Llanfair Talhaiarn a thref 
Conwy.   

Mae’r meinciau clyfar yn cael eu pweru gan solar ac yn aml bwrpasol - 
mae pad gwefru diwifr, pyrth gwefru ar gyfer ffonau (a dyfeisiau clyfar 
eraill), golau nos, prif reolydd arbed ynni a chasglu data.   

Dywedodd Meira Woosnam, Swyddog Galluogi Gwledig ar gyfer y 
prosiect Conwy Cynhaliol, 

   

 

 

Dywedodd y Cynghorydd Ifor Lloyd, 
cynrychiolydd Cyngor Cymuned 
Llanfair Talhaiarn, a oedd yn un o’r 
tri grŵp a fynegodd ddiddordeb yn y 
cynnig, yn dilyn galwad agored -  

 
 
 
 
 
 

“Yn ystod ei blynyddoedd ar y cwrs, daeth E yn ffrindiau â’r 
staff ac roedd bob amser yn derbyn y gofal gorau, yn 
cynnwys os yr oeddem ychydig yn hwyr yn dod i’w chasglu. 
Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a oedd yn gysylltiedig â’r 
cwrs ac yn gobeithio y gellir darparu cyrsiau o’r fath yn yr 
ardal am flynyddoedd i ddod. Dylai Llyfrgell Conwy fod yn 
falch iawn! Diolch”  

 

“Rydym yn ddiolchgar o’r cyfle i fod yn rhan o’r 
treial hwn gan ein bod yn datblygu gofod ar 
gyfer y gymuned a thwristiaid. Gobeithiwn y 
bydd pobl, boed nhw’n dwristiaid neu’n bobl 
leol, yn gwneud defnydd o’r dechnoleg y mae’n 
ei gynnig”. 

“Bwriad cyllid LEADER yw arbrofi a pheilota syniadau arloesol ac rydym yn falch bod y Grŵp 
Gweithredu Lleol yma yng Nghonwy wedi cefnogi prosiect sy’n cefnogi ynni adnewyddadwy ac, 
yn ei dro, yn gwella profiad ymwelwyr”.  



 

Bydd y meinciau eu hunain yn casglu data o ran  
faint o bŵer sydd wedi cael ei greu, faint o’r  
pŵer hwnnw sydd wedi cael ei ddefnyddio gan  
y cyhoedd a faint o’i ddata Wi-Fi sydd wedi  
cael ei ddefnyddio. Dywedodd y Cynghorydd  
Goronwy Edwards, Cadeirydd Grŵp Gweithredu  
Lleol Conwy 
 

 

 

 

Casgliadau gwastraff bob 4 wythnos 

Cynhaliom arolwg o bob aelwyd yng Nghonwy, a chafwyd dros 11,000 o ymatebion. Yn yr 
arolwg, dywedodd 97% o bobl y dylai’r Cyngor gymryd camau i annog rhagor o bobl i ailgylchu a 
dywedodd 55% y bydden nhw’n gallu ymdopi gyda chasgliadau biniau yn llai rheolaidd. 
Cyflwynom gynllun prawf blwyddyn o hyd, gyda 10,000 o aelwydydd ar gasgliadau biniau bob 4 
wythnos, ac roedd y 46,000 a oedd yn weddill yn cael casgliadau bob 3 wythnos. 

Roedd canlyniadau’r prawf yn glir – roedd pobl ar gasgliadau bob 4 wythnos yn ailgylchu mwy 
ac yn taflu llai i ffwrdd na phobl ar gasgliadau bob 3 wythnos. Cynyddodd gwastraff gweddilliol 
mewn ardaloedd â chasgliadau bob 4 wythnos o ganran enfawr o 31%, o’i gymharu â 
gostyngiad o 20% mewn ardaloedd â chasgliadau bob 3 wythnos. 

Ym mis Medi 2018, newidiom ein casgliadau gwastraff tŷ o bob 3 wythnos i bob 4 wythnos, a 
chadw at ein casgliadau gwastraff ailgylchu wythnosol.  

Ers mis Medi, mae mwyafrif y trigolion sy’n derbyn y gwasanaeth newydd hefyd wedi 
sylweddoli y gallant ymdopi â chasgliadau bob 4 wythnos. Mae nhw’n gofyn i ni am ragor o 
gynwysyddion ailgylchu, holi beth all gael ei ailgylchu, ac yn gwneud ymdrech i leihau tirlenwi. 
Mae rhai hyd yn oed wedi cysylltu â ni i ddweud nad oedden nhw'n credu y byddai'n gweithio, 
ond ei fod. 

Yn ystod y 3 mis cyntaf o gasgliadau bob 4 wythnos, fe gynyddodd ailgylchu o 11.5%, a gwelwyd 
gostyngiad o 12% mewn gwastraff bin du.  

Mae gennym wasanaeth ailgylchu wythnosol ar waith. 
Rydym yn casglu gwastraff bwyd, papur, cardiau, 
caniau, gwydr, poteli plastig, tybiau a dalwyr plastig, 
cartonau diodydd a batris bob wythnos. Mae hefyd 
gwasanaeth casglu clytiau wythnosol a chasgliadau 
bob pythefnos ar gyfer gwastraff gwyrdd, tecstilau ac 
offer trydanol bach. 

Canlyniad 6 – Yr Amgylchedd: Mae pobl yng Nghonwy’n gwerthfawrogi ac yn  
edrych ar ôl yr amgylchedd 

“Mae’r meinciau Steora wedi eu creu 
yng Nghroatia ac yn cael eu cyflenwi’n 
fyd-eang, ond mae’r prosiect hwn yn 
darparu’r meinciau Steora cyntaf yn y 
DU yma yng Nghonwy wledig.  Y nod yw 
annog pobl i aros am gyfnodau hirach 
mewn ardaloedd gwledig a chymryd 
mantais o ynni adnewyddadwy.” 



 

Siop Ailddefnyddio 

Dechreuodd Siop Ailddefnyddio Hosbis Dewi Sant, sydd wedi'i lleoli yn y Ganolfan Ailgylchu 
Gwastraff y Cartref ym Mochdre, weithredu ym mis Chwefror 2018.  

Mae’r siop yn gydweithrediad rhwng y Cyngor, Bryson Recycling, sydd yn gweithredu’r Ganolfan 
Ailgylchu Gwastraff y Cartref a Hosbis Dewi Sant.  

Mae llawer o bobl yn dod ag eitemau i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ym Mochdre 
nad ydynt eu hangen bellach neu bethau y maent efallai yn eu hystyried yn sbwriel. 

Maent wedi dod ag eitemau o ddodrefn, teganau, addurnau’r ardd, beiciau a phramiau i’r 
ganolfan i’w gwaredu. Mae eitemau a all gael eu gwerthu eto yn cael eu harbed gan staff 
Bryson i’w harddangos yn y siop a chanfod perchnogion newydd a all wneud defnydd ohonynt – 
mae hyn yn lleihau swm y gwastraff sy’n mynd i safle tirlenwi ac yn codi arian ar gyfer Hosbis 
Dewi Sant. 

Lleolir y siop o fewn hen adeilad diwydiannol, sydd wedi’i drawsnewid i gyfleuster manwerthu 
modern, yn dilyn cymorth gan Raglen Newid Gydweithredol Llywodraeth Cymru i wella 
cyfleoedd i ailgylchu ac ailddefnyddio. 

 

Dywedodd  
Trystan Pritchard,  
Prif Weithredwr 
Hosbis Dewi Sant:  

 
 
 
 
Mae’r siop wedi codi dros £50,000 o bunnoedd i’r elusen yn y 18 mis ers dechrau 
gweithredu.  

Mae’r Siop Ailddefnyddio ar agor bob dydd rhwng 9am a 3:30pm yn ystod y gaeaf a rhwng 9am 
a 4.30pm yn ystod yr haf, yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ym Mochdre, Ffordd 
Bron-y-Nant, Mochdre, LL28 4YL. 
 

 

 

Datblygu ein llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol 

Yn 2018/19 dyfarnwyd is-gontract i Lyfrgelloedd Cysylltiedig er mwyn darparu gwasanaethau 
cymorth fisâu biometreg digidol ar ran Fisâu a Mewnfudo y DU. Nodwyd bod Llyfrgell 
Llandudno yn bwynt gwasanaeth ardal allweddol o ran lledaeniad daearyddol a hygyrchedd ar 
gyfer cwsmeriaid. Ochr yn ochr â Chaerdydd a Chasnewydd, mae’n un o dri lleoliad yng 
Nghymru.  

“Mae’r prosiect hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn ar gyfer yr 
hosbis yn ystod y flwyddyn gyntaf yn casglu arian i ddarparu 
gofal diwedd bywyd hanfodol i bobl leol. Mae’n dda iawn ein 
bod yn gallu gweithio gyda’r cyngor i wneud elw i’r Hosbis o 
eitemau nad oes gan bobl eu hangen a gwneud cyfraniad 
sylweddol at leihau gwastraff ar safleoedd tirlenwi ar draws y 
sir ar yr un pryd.”  

 

Canlyniad 7 – Diwylliant: Mae pobl yn byw mewn sir lle mae treftadaeth,  
diwylliant a’r iaith Gymraeg yn ffynnu 
 



 

Lansiwyd y gwasanaeth ym mis Tachwedd 2018, ac fe gynhaliwyd cyfanswm o 165 o 
apwyntiadau rhwng y diwrnod y cafodd y gwasanaeth ei lansio a diwedd mis Ebrill 2019.  

Mae staff y llyfrgell yn helpu pobl, sydd eisoes wedi cwblhau eu ceisiadau fisa ar-lein, i sganio a 
chyflwyno eu dogfennau a data biometreg.  Mae hyn yn golygu na fydd rhaid i ymgeiswyr anfon 
dogfennau pwysig, megis pasbortau, drwy’r post a gallant gwblhau eu ceisiadau am fisa yn 
lleol.  Yn ddiweddar, mae’r gwasanaeth wedi ehangu i gynnwys proses i ddangos data 
biometreg ar unwaith, i gefnogi ceisiadau Cynllun Setliad yr UE. 

Yn ogystal â’r cyfrifiaduron sydd yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd eu defnyddio, Wi-Fi, a sesiynau 
sgiliau digidol, mae contractau o’r math hyn yn ychwanegu at y portffolio cynyddol o 
wasanaethau digidol cynorthwyol a’r wybodaeth y mae llyfrgelloedd yn eu darparu yng nghalon 
eu cymunedau, ac yn rhoi cyfle i ehangu’r 
gwasanaethau hyn. 

Mae rhai cwsmeriaid wedi sôn am yr awyrgylch 
dymunol yn y llyfrgell ac mae’r ardal i blant yn 
llwyddo i ddifyrru plant bach sydd wedi diflasu yn 
ystod apwyntiadau hir. Mae un o’n cwsmeriaid yn dod 
â’i babi i’r sesiwn stori yn rheolaidd ar ôl ei 
hapwyntiad fisa.  

Felly mae prosiect newydd wedi cyflwyno cyfres wahanol o sgiliau technegol ac agwedd 
ehangach o ran gwasanaeth cwsmer i bawb.   

 
Criw Celf 

Mae Criw Celf yn gynllun celf weledol ar gyfer disgyblion mwy abl a thalentog, mae tri grŵp 
eleni gyda chyfanswm o 42 aelod. Mae’r cynllun hwn yn agored i ddisgyblion o Flwyddyn 5 i 
Flwyddyn 9. Mae pob grŵp yn mynychu cyfres o 6 dosbarth meistr gydag artistiaid a 
gwneuthurwyr crefft amrywiol o bob cwr o Ogledd Cymru. Mae digwyddiadau ychwanegol yn 
cynnwys cymryd rhan yng Ngŵyl Gelf LLAWN Llandudno (ym mis Medi) a gweithdai haf. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mae hwn yn gyfle gwych i blant sydd â diddordeb 
mewn celf gael cwrdd â phlant eraill tebyg a dysgu 
technegau newydd gan yr Artistiaid.  Mae’n cynnig 
safbwyntiau newydd iddo ac yn dysgu technegau 
newydd iddo. Mae’r cyfle i fwynhau celf yn wych ar 
gyfer ei iechyd meddwl ac mae o gymorth iddo 
fwynhau gweithgareddau y tu allan i’w amserlen 
arferol.” 

“Diolch i chi am roi’r cyfle 
anhygoel hwn i’n plant  a 

diolch i’r artist am fuddsodd  
yn y genhedlaeth iau.”  

 



 

Pobl Llanrwst – Llyfrgell Llanrwst  

Fel rhan o raglen o ddigwyddiadau i hyrwyddo Canolfan Ddiwylliant a Llyfrgell newydd Conwy, 
trefnwyd arddangosfa gymunedol hynod lwyddiannus yn llyfrgell Llanrwst gan yr artist digidol 
a’r storïwr, Lisa Heledd Jones, mewn partneriaeth â’r hanesydd lleol, Pat Rowley. Roedd hon yn 
arddangosfa o arteffactau a ffotograffau lleol yn dangos bywyd trigolion Llanrwst a'r ardal 
gyfagos. Roedd yr arddangosfa’n datblygu o ddydd i ddydd oherwydd fe anogwyd trigolion lleol 
i ychwanegu eu ffotograffau a’u hanesion eu hunain. Anogwyd yr arfer o adrodd straeon ac 
roedd llawer iawn o bobl yn fodlon recordio eu hatgofion fel archif fyw. Cynhaliwyd y 
digwyddiad, a oedd i fod i bara am bedwar diwrnod yn wreiddiol, am bythefnos, cymaint oedd 
ei lwyddiant ymysg y trigolion – mynychwyd yr arddangosfa gan dros 400 o bobl yn ystod y 
bythefnos honno. Dangoswyd ffilm, a gynhyrchwyd fel rhan o’r arddangosfa, yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol (Conwy) ym mis Awst 2019 a bydd yn parhau i gael ei hystyried yn etifeddiaeth 
werthfawr.  

Integreiddio a Chydweithio: Llyfrgell Llandudno ac Ysgol John Bright 

Fel gwasanaeth llyfrgell, rydym yn gweithio’n aml ag ysgolion cynradd a meithrin ond 
oherwydd anawsterau amserlennu gall gweithio gydag ysgolion uwchradd fod yn 
anodd.   

Ers 2014, rydym wedi mwynhau perthynas waith gadarnhaol 
â staff a disgyblion yn Ysgol John Bright. Cysylltodd yr ysgol â 
ni i weld os allem gydweithio i annog mwy o blant ym 
mlwyddyn 7 i ddarllen a defnyddio’r llyfrgell. Lluniwyd 
cynllun o’r enw Pageturners lle'r oedd gan bob disgybl 
gerdyn llyfrgell ac roeddent i gyd yn cymryd rhan mewn 
sesiwn gynefino yn Llyfrgell Llandudno.  

Roedd hyn yn cynnwys cydweithio i sicrhau bod modd benthyg neu ddychwelyd llyfrau llyfrgell i 
unrhyw safle, gyda system i gofnodi benthyciadau er mwyn i’r plant allu ennill gwobrau yn yr 
ysgol.  Daeth y disgyblion yn fwy cyfarwydd â defnyddio Llyfrgell Llandudno i wneud gwaith 
cartref neu ddarllen er mwynhad a daethant i adnabod y staff.   

Mae’r berthynas wedi datblygu dros y blynyddoedd.  

 

 

 

 

 

 

 

“Mae’r rhan fwyaf o lyfrgellwyr ysgol yn gweithio ar wahân i aelodau staff eraill yr ysgol, felly 
braf yw cael llyfrgellwyr eraill i weithio â nhw. Roeddem yn falch iawn o gael ymuno â 
Llyfrgell Gyhoeddus Llandudno i gynnal y prosiect Pageturners. Fe lwyddodd hyn i gryfhau’r 
cysylltiadau rhwng y ddwy lyfrgell a’n cyflwyno i'r staff er mwyn i ni allu cyflawni prosiectau 
eraill hefyd. Rydym hefyd yn parhau i annog disgyblion i ddefnyddio’r ddwy lyfrgell a helpu 
ei gilydd â’r dasg ymarferol o ddychwelyd llyfrau i’r llyfrgell gywir. 



 

Sarat Mason – 
Llyfrgell Ysgol  
John Bright  

 

 

 

 

 

 

 

Cydweithio 

Mae Boots UK yn cefnogi Llyfrau ar Bresgripsiwn Darllen Yn Well ar gyfer dementia yng 
Ngogledd Cymru.  

Mae Darllen Yn Well yn raglen sydd yn cael ei rhedeg gan yr Asiantaeth Ddarllen ac SCL Cymru, 
gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, sy’n anelu i ddarparu deunyddiau darllen achrededig 
ac o gymorth i gefnogi iechyd a lles. Mae hyn yn dechrau gyda Llyfrau ar Bresgripsiwn Darllen 
Yn Well ar gyfer dementia, fel rhan o’r Cynllun Gweithredu Dementia ar gyfer Cymru.  

Mae astudiaethau diweddar yn amcangyfrif bod rhwng 38,444 a 55,829 o bobl yn byw gyda 
dementia yng Nghymru ac erbyn 2021, rhagwelir y bydd nifer y bobl sydd yn byw gyda 
dementia ar draws Gymru wedi cynyddu o 31% a 44% mewn rhai ardaloedd gwledig.  

Mae’r cynllun wedi’i ddatblygu i gefnogi pobl â dementia, eu perthnasau a’u gofalwyr trwy 
ddarparu rhestr o lyfrau wedi’u dewis yn fedrus, sydd yn cynnwys gwybodaeth a chyngor i bobl 
sydd yn byw gyda’r cyflwr, yn ogystal â ffuglen, hunangofiannau a llyfrau ffotograffig a 
ddefnyddir yn ystod therapi hel atgofion.  

Ers ei lansio yn Lloegr yn 2013, mae Darllen Yn Well wedi helpu 931,000 o bobl ar draws Gymru 
a Lloegr ac mae wedi derbyn cefnogaeth gan y cyhoedd, yn ogystal â meddygon teulu, 
gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl a gweinidogion y llywodraeth, fel gwasanaeth iechyd 
cymunedol defnyddiol. Yn dilyn arolwg diweddar o’i effeithiolrwydd, nodwyd bod 96% o’r 
unigolion oedd wedi benthyg llyfr o’r rhestr lyfrau dementia o’r farn bod y llyfr wedi bod yn 
ddefnyddiol neu’n ddefnyddiol iawn iddynt ac roedd 73% yn cytuno bod y llyfr wedi gwella eu 
dealltwriaeth o nifer ac amrywiaeth y ffynonellau cymorth sydd ar gael. Mae’r llyfrau ar gael ym 
mhob un o lyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Conwy.  

Ers 2014, mae Boots UK hefyd wedi gweithio gyda’r Gymdeithas Alzheimer's a’r fenter Cyfeillion 
Dementia i newid canfyddiadau pobl o ddementia a’u dealltwriaeth o ddementia. I gefnogi ei 
uchelgais Cyfeillion Dementia, mae Boots UK wedi bod yn canolbwyntio ar ddarparu pob 
gweithiwr yng Nghymru â’r wybodaeth angenrheidiol i’w helpu i fod yn Gyfaill Dementia. Gyda 

Y clwb darllen wythnosol “Mad About Books” sydd wedi elwa fwyaf yn 
dilyn ein penderfyniad i gydweithio. Mae’r clwb amser cinio hwn yn 
cwrdd dros amser cinio i drafod llyfrau ac mae’n cynnwys disgyblion o 
bob oedran a phob gallu. Mae’r disgyblion yn fywiog ac yn ymatebol ac 
yn hen ddigon cyfarwydd â’i gilydd erbyn hyn i leisio eu barn ar y llyfrau 
maent wedi'u darllen. Rydym yn argymell llyfrau iddynt ac rydym hefyd 
yn clywed eu barn am lyfrau nad ydynt wedi’u gweld eto. Mae hefyd yn 
dda o beth i ymwelydd alw heibio’r clwb o bryd i'w gilydd, oedolyn arall 
sydd wedi’i ysbrydoli gan lyfrau ac sydd yn gallu eu hannog. Mae gan y 
grŵp ddiddordeb penodol yn rôl Anne fel beirniad yn ystod gwobrau 
CILIP Carnegie and Kate Greenaway awards. Roedd meddwl am 
ddarllen dros 200 o lyfrau ennyn balchder mawr tuag ati!” 

 



 

chefnogaeth yr wybodaeth hon, gall gweithwyr Boots gynnig gofal ardderchog i bobl sydd yn 
byw gyda dementia a’u teuluoedd yng nghalon eu cymunedau.  

 

 

 
Ymgysylltu â Chymunedau 

Mae A yn 15 oed ac yn byw gartref gyda’i fam a’i dad ac mae hefyd yn gofalu am ei dad 
sydd â dementia.  Roedd A yn profi anawsterau yn yr ysgol o ganlyniad i’w ymddygiad 
gwael, roedd yn aml yn flinedig a phryderus ar ôl cyrraedd yr ysgol. Roedd gweld cyflwr 
ei dad yn gwaethygu yn sefyllfa heriol iawn i’r teulu cyfan. Mae cyfnod i ffwrdd o’r 
ysgol yn wir wedi gwella ei ymddygiad o fewn yr ysgol, mae wedi rhoi rhywbeth iddo 
ganolbwyntio arno ac edrych ymlaen ato.  

O ganlyniad i newid sylweddol i’w amgylchiadau gartref a’i gyfrifoldebau gofalu, gwelwyd 
dirywiad sylweddol o ran ei ymddygiad, ei agwedd tuag at yr ysgol a’i les yn gyffredinol. Roedd 
A mewn perygl o gael ei wahardd o’r ysgol a fyddai wedyn yn arwain at ei wneud yn un arall o 
ystadegau NEET.  

Bu A yn gwirfoddoli yn Ysgol y Gogarth, sef Ysgol Arbennig ddydd a phreswyl yn Llandudno, 
sydd ar hyn o bryd yn darparu ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 mlwydd oed. Mae gan y 
disgyblion sydd yn mynychu’r ysgol ddatganiad llwyr neu maent ar ganol y broses o gael 
datganiad ac mae ganddynt amrywiaeth eang o anghenion dysgu ychwanegol.  

Bu A yn cynorthwyo â chynnal y sesiynau pêl-droed wythnosol dros amser cinio a sesiynau 
chwaraeon nad ydynt yn draddodiadol i bobl ifanc 10 oed a hŷn a thrwy wneud hynny am 9 mis 
roedd hefyd yn colli ei amser cinio ei hun yn yr ysgol. Bob wythnos, roedd dros 20 o bobl ifanc 
yn mynychu’r sesiynau. Yna, fe dreuliodd amser gyda’r staff yn gwerthuso’r sesiwn ac yn edrych 
ar ffyrdd o’i gwella. Roedd A yn ddibynadwy iawn. Roedd yn esiampl dda iddynt i gyd, roedd yn 
amyneddgar ac yn garedig ac roedd yn gwneud ei orau glas i sicrhau bod y sesiynau yn rhai 
hwyliog i bawb a oedd yn cymryd rhan. Roedd yn ased i’r ysgol ac roedd y bobl ifanc wrth eu 
boddau ag ef ac eisiau bod yn debyg iddo. Bu i A fynychu hyfforddiant i wella ei hyder wrth 
gynnal y sesiynau a bu hefyd yn gwirfoddoli yn ystod digwyddiadau Gofalwyr Ifanc.  

Roedd gwirfoddoli yn rhoi pwrpas iddo, nid yn unig o fewn addysg ond hefyd yn ei fywyd o 
dydd i ddydd. Roedd o gymorth iddo fagu hyder ynddo’i hun, ac fe ddysgodd sgiliau newydd 
iddo a oedd yn ddelfrydol gan ei fod mor hoff o chwaraeon. Roedd gan A berthynas arbennig 
iawn â’r disgyblion yn Ysgol y Gogarth ac roedd y sesiynau hyn yn rhan hanfodol o’r wythnos 
iddynt. Roedd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.   

Ac yn ei dro, roedd y newid yn A wedi bod yn anhygoel. Nid oedd yr ysgol bellach yn clywed ei 
enw yn gysylltiedig â digwyddiadau negyddol. Roedd ei enw bellach yn destun canmoliaeth.  

Gweler isod ganlyniadau ei weithredoedd:  

 

Canlyniad 8 – Llais: Mae pobl yn cael gwybodaeth, yn cael eu cynnwys,  
yn cael llais a gallant gyfrannu at eu cymuned  



 

 50 o unigolion ifanc anabl yn mwynhau chwaraeon a gweithgareddau iach gydag A. 
 40 o ofalwyr ifanc yn mwynhau chwaraeon a gweithgareddau iach gydag A. 
 Staff yn cael ei cefnogi gan hogyn ifanc brwdfrydig a chymwynasgar - hogyn dibynadwy 

bob amser.  
 A yn ennill cymwysterau. 
 A yn cael cymorth yn emosiynol. 
 Bu i’w bresenoldeb yn yr ysgol wella'n aruthrol ac fe safodd ei arholiadau TGAU 

Mathemateg a Gwyddoniaeth yn yr haf – flwyddyn yn gynnar. 
 Bu i fywyd teuluol yn y cartref wella i A. 

 

Roedd A yn gwneud yr holl waith gwirfoddol hyn, yn gofalu am ei dad, ac yn capteinio ei dîm 
pêl-droed lleol. Nid oedd ganddo lawer iawn o amser i fod yn ‘berson ifanc’ ond roedd bob 
amser yn awyddus i helpu eraill. Disgrifiwyd A fel llysgennad yn yr ysgol.  

Mae’r gwaith cadarnhaol y mae wedi’i wneud yn Ysgol y Gogarth a fyntau mor ifanc  (15 oed) 
yn dangos pa mor arbennig yw A.  

Ym mis Rhagfyr 2016 fe enillodd A Wobr Ysbrydoliaeth y Dywysoges Diana. Ym mis Ebrill 2017, 
fe enillodd wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn gan GemauStryd ac fe gafodd ei gynnwys ar y rhestr 
fer ar gyfer Gwobr Chwaraeon Conwy ym mis Tachwedd 2017.  

 


