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Ein nod ydi mynd i’r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol  trwy gefnogi cymunedau amrywiol i ennill y grym 

sydd ei angen arnyn nhw er mwyn cyflawni newid. Fe wneir hyn gynnon ni trwy drefnu cymunedol: dod â 

phobl a sefydliadau lleol at ei gilydd, eu hannog i osod eu hagenda’u hunain, cymryd camau gweithredol a 

gwella’u cymunedau eu hunain.    

Mae Trefnu Cymunedol Cymru yn gyfuniad o nifer o grwpiau ffydd, grwpiau cymunedol ac ysgolion ar draws 

Siroedd Wrecsam,  Fflint a Dinbych. Yn ein cyfarfodydd misol mae croeso i unrhyw un o’n haelodau godi    

mater yr hoffen nhw i TCC weithio arno.  Golyga hyn mai ein haelodau sy’n llunio’n hagenda. Unwaith y bydd 

pob aelod arall wedi cytuno ar fater i weithio arno byddwn yn edrych ar y mater yn ofalus, yn darganfod pwy 

arall a all fod â diddordeb, a phwy sydd â’r awdurdod i wneud penderfyniad fydd yn newid y sefyllfa.   Rydym 

ni’n ystyried beth sydd orau er lles ein haelodau a lles y gymuned er mwyn i bawb fod ar ei hennill. Rydym 

ni’n gweithio mewn cylchoedd cyhoeddus, yn aml gyda phobl mewn grym. Serch hynny, does gennym ni 

ddim ffafriaeth wleidyddol. Ein bwriad yn bennaf yw meithrin perthynas â phobl grym yn lleol er mwyn 

sicrhau fod pobl yn gallu dylanwadu ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.   

Dyma sydd wrth wraidd llwyddiant Trefnu Cymunedol Cymru ers ei sefydlu ym 1995.  Mae’r adolygiad 

blynyddol hwn yn amlinellu rhai o’n llwyddiannau dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae adroddiad blynyddol 

llawn sy’n cynnwys y cyfrifon archwiliedig ar gael yn swyddfa’r sefydliad a gan y Comisiwn Elusennau. 

Bu i ddisgyblion Ysgol Sant Christopher yn Wrecsam ddod â mater at TCC: mae llawer o’r disgyblion a’r staff 

yno yn defnyddio cymorth clywed ac yn aml yn cael anhawster bancio. Dylai bod cylch cymorth clywed yn y 

banc, ond fel arfer roedden nhw’n gadael hwn i fyny’r grisiau a heb ei wefru; doedd y staff ddim yn gwybod sut 

roedd ei ddefnyddio. Canlyniad hyn oedd bod y bobl ifainc yn teimlo’n anghyffyrddus iawn ac yn gorfod gofyn 

i’w rhieni wneud y bancio drostyn nhw! Bu’r criw yn weithgar mewn sesiynau trefnu, hyfforddi a chynllunio 

cyn penderfynu cyfarfod â rheolwr gwasanaeth cwsmer y banc. Er bod y disgyblion yn nerfus, bu iddyn nhw 

gadeirio’r cyfarfod yn wych a chytunodd y rheolwr y buasen nhw’n gosod y cylch cymorth clywed yn iawn 

mewn tri safle, ac y buasai’r staff i gyd yn derbyn hyfforddiant i’w dysgu nhw sut mae defnyddio’r cylch yn 

gywir. Bu iddo fo ymddiheuro ar ran y banc. Mae’r grŵp wedi bod yn ôl yn y banc ers hynny ac wedi gweld y 

gwelliannau, roedden nhw’n fodlon bod unrhyw un â nam ar y clyw bellach yn gallu bancio fel pob un arall. 

“Mae’r cyflog byw yn egwyddor sylfaenol o warchod urddas dynol, mae’n  

Y Cyflog Byw 

Mae’r Cyflog Byw yn fater mawr inni eleni. Dyma gyfradd cyflog yr awr a gyfrifir bob blwyddyn sy’n dynodi’r 

isafswm ar gyfer gallu fforddio costau byw  ym Mhrydain. Mae’r cyflog byw yn £7.85 yr awr ond dim ond 

£6.50 yr awr ydy’r lleiafswm cyflog.  Rydym ni’n hapus iawn bod dau grŵp arall ymhlith ein haelodau wedi 

dechrau talu’r cyflog byw i’w gweithwyr. Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Wirfoddol y Santes Fair a        

Chrynwyr Wrecsam.   

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd gorymdaith 130 o ddisgyblion Sant Joseff ac aelodau eraill TCC i 

swyddfeydd Cyngor Wrecsam. Bu i griw bychan o arweinwyr ifainc gyfarfod pennaeth y cyngor ac fe lwyddon 

nhw i sicrhau bod y cyngor yn cyfri faint fuasai cost talu cyflog byw i’r staff i gyd yn ogystal â chreu grŵp tasg a 

gorchwyl i weld sut y gellid gwireddu hyn.  
 

Mae fideo am y Cyflog Byw yn ogystal â llawer o adnoddau eraill ar gael ar wefan TCC.  

System Dolen Effeithiol  

rhoi cyfle i bobl neud eu ffordd mewn bywyd.”  Esgob Gregory Cameron. 

“Ar ôl y weithrediad teimlais yn falch ein bod wedi cyflawni rywbeth, cawsom gwrandawiad ganddyn nhw!” 

http://www.tcc-wales.org.uk/


Nodyn gan y prif drefnydd 
Bu i Trefnu Cymunedol Cymru ddechrau’r flwyddyn yn dda drwy groesawu aelod newydd o staff i’r tîm. 

Daeth Eleri Birkhead atom ni fis Mawrth 2014 fel trefnydd ieuenctid a chymunedol. Yn sgil creu’r rôl 

yma, bu inni fedru gweithio llawer mwy gyda phlant a phobl ifanc, ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu 

inni hyfforddi arweinwyr ifainc mewn 11 o’n grwpiau. Roedd y ffaith bod gennym ni ddau drefnydd 

cymunedol llawn amser yn golygu y bu i TCC allu bwrw ymlaen â gwaith tra bûm i’n absennol o’r gwaith 

oherwydd salwch. 

Mae pobl ifanc a phlant o 3 i 18 oed wedi dysgu am drefnu cymunedol ac wedi defnyddio eu sgiliau 

newydd i ymateb i faterion sy’n effeithio ar eu bywydau. Rydym ni’n hynod falch fod pobl ifanc wedi     

dod yn rhan annatod o weithgareddau TCC, yn rhan o’n hymgyrchoedd craidd, mynychu cyfarfodydd 

strategaeth ac ymwneud â chodi arian. 

Gyda’n gilydd, rydym ni wedi gweithio ar amrywiaeth o faterion. Fe lwyddom ni i sicrhau trwsio    

arwyddion amserlen bysiau gyda’r wybodaeth yn gliriach arnynt; bu inni weithio â Bwrdd Iechyd Betsi 

Cadwaladr er mwyn gwella’r ffordd y mae’r bwrdd iechyd yn ymdrin â chwynion a hefyd, fe helpon ni 

amryw o grwpiau i weithio ar faterion Masnach Deg.  Rydym ni’n ymdrechu i sicrhau cyfyngiadau 

cyflymder mwy diogel mewn ardal dai yn Nhreffynnon. Hyd yn hyn, rydym ni wedi derbyn cadarnhad y 

gosodir arwyddion gwell.  

Rydym ni hefyd wedi mynd i’r afael â materion cenedlaethol, megis ffracio. Pan awgrymwyd ffracio yn 

Wrecsam, aeth aelodau TCC i gyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad. Bu’n galondid inni weld wedyn bod        

Llywodraeth Cymru wedi cytuno ymdrechu i sicrhau na fydd ffracio yng Nghymru.  

Wrth weithio gyda’n gilydd fel rhan o Gynghrair Tlodi Angladdau, bu inni allu rhannu arfer dda o’n profi-

ad o weithio ar wella’r diwydiant angladdau. Yn sgil ein gwaith yng ngogledd Cymru, mae cyfarwyddwyr 

cynebryngau ar draws  Prydain wedi arwyddo’r “Addewid Angladd Teg”, ac fe aeth y bil drwy ddarlleniad 

cyntaf yn y Senedd.  

Eleni, bu inni gynnal ein hail “Wythnos TCC” ac fe fu ein haelodau’n codi arian drwy wahanol weithgared-

dau. Cawsom ni bethau fel Te Bach Mefus a rhywun yn tyfu hanner mwstas! Fe hoffem ni ddiolch yn    

arbennig i Sefydliad Santander am dalu cyfwerth y swm a gasglom ni yn yr Her Beic. Y cyfanswm a 

gasglom ni oedd £2,300, mwy na chyfanswm y llynedd.   

Diolch i bob un o’n haelodau am weithio mor galed i sicrhau llwyddiant hyn.  

Eleni, bu i 25 o’n haelodau dderbyn hyfforddiant trefnu cymunedau preswyl trylwyr ac roedd cynrychiolaeth 

o Gymdeithas Fwslimaidd Wrecsam, eglwysi, BAWSO Ltd (Cymdeithas Codi Llais Merched Duon), a myfyr-

wyr o Brifysgol Glyndŵr. Roedd testunau’r hyfforddiant yn cynnwys cysyniad grym, meithrin perthnasau cy-

hoeddus cryf a chynnal cyfarfodydd effeithiol. Roedd her i’r cyfranogwyr i fod yn fwy gweithgar mewn bywyd 

cyhoeddus a chawsant amryw o gyfleoedd i roi eu sgiliau ar brawf mewn senarios rhyngweithiol. Bu criw o 

ferched BAWSO yn rhan o gwrs chwe wythnos ar gyfer trefnu cymuned ac fe fu iddyn nhw allu defnyddio’r 

hyfforddiant i gyfarfod â’u cynghorydd lleol a heddlu ategol er mwyn codi sylw at faterion ynglŷn â sut mae’r 

cyngor yn trin pobl sy’n chwilio am loches a chofnodi trosedd mewn ffordd ddiogel. 

Hyfforddi Dinasyddion Gweithgar 

“Grymusol a ddihynnol iawn.” “Rwan, mae gen i’r gallu i fod yn arweinydd yn fyng nghymuned” 

 

Gwariant 

Incwm 

Ein haelodau 

Ar hyn o bryd mae gennym ni 27 o grwpiau gwahanol sy’n aelodau ac 

rydym ni wastad yn croesawu grwpiau newydd i’r gorlan. Mae pob 

grŵp yn talu ffi aelodaeth yn seiliedig ar eu maint. Ond fel y gwelwch 

chi, arian grant yw’r rhan helaethaf o’n hincwm. 

Mae bod yn aelod o Drefnu Cymunedol Cymru yn rhoi cyfle i grwpiau ddod â’r  mater-

ion sy’n eu pryderu i sylw’r sefydliad. Mae hefyd yn gyfle i rannu gwybodaeth, i roi 

cymorth a chefnogaeth i grwpiau eraill yn ogystal â chael hyfforddiant am ddim gan y 

sefydliad. Rydym ni’n cynnig hyfforddiant rheolaidd ar ffurf ein cyrsiau preswyl 24 

awr neu fe allwn ni drefnu hyfforddiant yn arbennig ar gyfer eich grŵp.     

Ein staff 

Mae gan TCC ddau drefnydd cymunedol llawn amser: Kay Polley, prif drefnydd ac El-

eri Birkhead, trefnydd ieuenctid a chymunedol. Penodwyd Sue Williams fel gweinydd-

wraig rhan amser ar y 7fed  o fis Tachwedd.  

Ein hymddiriedolwyr 

Mae ein bwrdd o ymddiriedolwyr yn cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn. Y 

bwrdd yn ystod y flwyddyn oedd: Nia Higginbotham (cadeirydd), Dr Farookh Jishi (is 

gadeirydd), Mr David Day (trysorydd), Parch James Harris, Parch Jennie Hurd,  Mr 

Gareth Davies Jones, Parch Nan Powell-Davies, Mrs Maria Rimmer, Ms Melanie Sinc-

lair, a Ms Alison Williams, efo’r Arglwydd Esgob Gregory Cameron fel Noddwr.  Mae 

pob grŵp yn cael eu hannog i enwebu aelodau i fod yn ymddiriedolwyr. 

Yn anffodus bu farw Gareth Davies Jones ym mis Chwefror o’r flwyddyn hon. 

37 Ffordd Kingsmills, 

Wrecsam. LL13 8NH 

01978 262588 

www.tcc-wales.org.uk 

office@tcc-wales.org.uk 

   TCCWales 

Ein Cyllidwyr 

Rydym ni’n ddiolchgar iawn i’n    

cyllidwyr am eu cymorth ariannol 

sy’n ein galluogi ni i gynnal ein 

sefydliad o ddydd i ddydd. Yn y 

flwyddyn ariannol hon buom yn 

ffodus i dderbyn grantiau gan  

Fwrdd Cenhadu’r Eglwys Bres-

byteraidd,  a Cymru Masnach 

Deg. 

Enillwyd grant o £19,993 ar gyfer 

swydd y trefnydd ieuenctid a 

chymunedol. Nid ydyw’r mudiad 

a ddarparodd y gronfa yn dym-

uno cael ei enwi.   

Mae’r cyfrifon archwiliedig llawn 

ar gael  yn yr adroddiad blynydd-

ol.  

Grant trefnydd ieuenctid a 
chymunedol, £19,993 

Grantiau: £9,500 

Tâl aelodaeth: £8,035 

Rhoddion a rhaglen             
aelodaeth: £3,676 

Codi arian: £2,638 

Rhodd Cymorth: £1,329 

Hyfforddiant: £361 

Llog: £263  

 

Cyflogau a threuliau         
cyflogaeth: £61,752 

Costau Teithio: £2,594 

Hyfforddiant: £2,048 

Ffioedd cyfreithiol a 
thrwyddedau: £1,610 

Cyflenwadau swyddfa a      
llungopio: £1,521 

Cyfathrebu: £603 

Cyfieithu: £390 

https://twitter.com/TCCWales
https://facebook.com/TCCWales

