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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. 

Ym mis Tachwedd, daeth aelodau TCC ynghyd i ddathlu 20 mlynedd ers ffurfio TCC. I agor, bu derbyniad di-

odydd Masnach deg a chân gan Gôr Merched Lleisiau Clywedog. Roedd llinell amser yn dangos holl lwydd-

iannau TCC a bu i’r rheiny oedd yn bresennol bleidleisio am eu pum hoff lwyddiant yn ystod yr ugain mlyn-

edd diwethaf. Bu i aelodau TCC drafod y pethau sy’n cael sylw ar hyn o bryd, bu i Aelodau Seneddol              ac 

Aelodau Cynulliad lleol ddatgan eu bod yn ymroi i gydweithio gyda TCC ac fe luniwyd ‘coeden TCC’ arben-

nig gyda negeseuon gan bawb oedd yn bresennol.   

Bu i’n noddwr yr Esgob Gregory Cameron a’n cadeirydd y Parch. Dr Jennie Hurd glodfori gwaith yr holl rwp-

iau aelod gyda thystysgrif goffaol. Hefyd fe ddarllenwyd cerdd arbennig wedi ei llunio yn defnyddio sylwad-

au pawb am y noson. Daeth y noson i ben wrth i ni dorri tamaid o gacen anferth i ddathlu.  

“Cwrs cadarnhaol sy’n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau” 

Hyffoddiant dinasyddion gweithgar 

Eleni bu i ni gynnal sesiwn hyfforddiant preswyl hirach 48 awr y tro hwn ar drefnu cymunedol, ac am y tro 

cyntaf roedd ar y cyd â HOPE not hate .  Roedd 28 yn bresennol o bob math o wahanol fudiadau sydd eisoes 

yn aelodau ynghyd â grwpiau o Orllewin a De Cymru sydd â diddordeb mewn trefnu cymunedol. 

Bu cyfres o weithdai rhyngweithiol lle cafodd y rheiny oedd yn bresennol eu herio i fod yn arweinwyr mwy 

effeithiol. Ymysg pynciau’r gweithdai roedd datblygu grym mewn cymunedau, datblygu perthnasau cy-

hoeddus a chynnal cyfarfodydd effeithiol. Roedd hefyd cyfle i’r bobl ymarfer eu sgiliau cyfathrebu wrth 

sgwrsio un i un a dod i adnabod ei gilydd. 

Cawsom adborth gwych gyda’r cynrychiolwyr yn dweud y bu i’r gweithdai roi hwb i’w hunan-hyder a’u bod 

yn teimlo y gallan nhw fynd i’r afael â materion yn eu hardal yn well erbyn hyn. Gallwn hefyd gynnig hy-

fforddiant dibreswyl i unrhyw fudiad sy’n aelod o TCC.   

Dathlu 20 mylnedd 

“Yn y lansiad, bu i ni ddweud:  

“Mae gen i lais! Dw i ddim yn teimlo’n ddi-rym pellach.” 

‘Mae angen gwleidyddiaeth newydd arnom ni  – un lle mae’r bobl wrth ei gwraidd.” 

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


Nodyn gan y prif drefnydd 
Rydw i wedi bod yn arbennig o falch o fod yn brif drefnydd TCC eleni wrth inni ddathlu 20 mlynedd o dref-

nu cymunedol. Mae hyn yn gyrhaeddiad gwych ond mae hefyd yn golygu mai TCC ydy’r grŵp trefnu cym-

unedol hynaf bellach yn y DU. Ym mis Tachwedd daeth ein haelodau ynghyd i ddathlu a dwyn i gof y gwa-

haniaeth mae TCC wedi’i wneud dros y ddau ddegawd diwethaf. Gyda diolch i’r grant gawsom ni gan 

Gronfa’r Loteri Fawr mae ffilm fer sy’n dathlu’r 20 mlynedd bellach ar gael ar ein gwefan.  

Er ei bod hi’n drist gweld ein trefnydd ieuenctid a chymunedol Eleri Birkhead yn ein gadael ni fis Medi di-

wethaf rydym ni wedi gallu parhau a datblygu ein gwaith gyda phobl ifanc. Rydym ni wedi hyfforddi ar-

weinwyr ifanc newydd ac maen nhw wedi llwyddo’n rhyfeddol er enghraifft trwy osod y diffibriliwr yn 

Ysgol Sant Joseff. Fe hoffwn i ddiolch yn arbennig i Sefydliad Esmée Fairbairn sydd eleni wedi gwobrwyo 

grant i TCC er mwyn ein galluogi ni i barhau i gyflogi trefnydd ieuenctid a chymunedol am bedair blynedd.  

Ym mis Ebrill bu inni gynnal cyfarfodydd atebolrwydd mewn pum etholaeth. Cafodd pedwar o’r rhain eu 

cyd-gadeirio neu eu cynnal yn llwyr gan bobl ifanc. Fe roddodd hyn gyfle i TCC feithrin cysylltiadau gydag 

ymgeiswyr seneddol cyn yr etholiad a bu i dros 600 o bobl ddod i’r cyfarfodydd. Roedd yn gyfle gwych i 

glywed pa gamau fuasai’r ymgeiswyr yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r problemau mae TCC yn gweithio arn-

yn nhw.  

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn flwyddyn dda iawn o ran cydweithio; fe hoffwn i ddiolch i’r mudiadau 

rydym ni wedi cydweithio â nhw gan gynnwys HOPE not hate , Cyngor Ffoaduriaid Cymru, Quaker Social 

Action, y Cyngor Iechyd Cymunedol a llawer iawn mwy. Trwy gydweithio mae TCC wedi gallu dylanwadu ar bol-

isïau cenedlaethol a lleol trwy’r Cynghrair Ffoaduriaid Cymru newydd a’n gwaith parhaol fel rhan o Gyn-

ghrair Tlodi Angladd sy’n gweithio ledled y DU.  

Fe gawsom ni hefyd lwyddiant arbennig yn lleol wrth sicrhau bod nofio yn Wrecsam yn addas i bob merch, 

gan gynnwys merched Moslemaidd. Enillodd Ysgol Morgan Llwyd hefyd y statws Ysgol Fasnach Deg ac fe 

wnaethom ni lansio ymgyrch i groesawu ffoaduriaid o Syria i ogledd-ddwyrain Cymru. 

Roedd trydedd wythnos flynyddol TCC yn llwyddiant ysgubol lle bu inni godi dros £3,000. Roedd gan ein 

haelodau syniadau gwych er mwyn codi arian gan gynnwys her gerdded 30 cilometr, cyngerdd gerddorol, 

te mefus yn ogystal â marathon mynd â chi am dro. Bu cadeirydd yr ymddiriedolwyr hefyd ar wifren wibio  

gyflyma’r byd! 

Diolch i’n holl aelodau a’n cefnogwyr sydd wedi gweithio mor galed eleni i sicrhau bod 

popeth wedi gallu mynd yn ei flaen.  

Bu i’r grŵp TCC yn Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff gynnal ‘Sgwrs Gymunedol Fawr’ 

yn eu hysgol. Ar ôl clywed llawer stori am bobl yn aros yn hir am ambiwlans fe benderfynon nhw y dylai      

Ysgol Sant Joseff gael diffibriliwr. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn wythnosol i dderbyn hyfforddiant trefnu 

cymunedol felly roedden nhw’n gwybod sut i ymchwilio i’r mater a darganfod pwy oedd yn gyfrifol am 

wneud y penderfyniad. Fe wnaethon nhw baratoi cyflwyniad ar gyfer y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, ac 

er i gwestiynau anodd iawn gael eu tanio atyn nhw ar y noson roedd y bobl ifanc yn gwybod yr holl atebion. 

Ar ddiwedd y cyflwyniad fe ofynnon nhw “Ydych chi am dalu am ddiffibriliwr i’n hysgol?” a’r ateb oedd 

ydyn! Cafodd y diffibriliwr ei osod ym mis Hydref ac mae’n bosibl iddo rŵan achub bywydau. 

“Bu iddyn nhw wrando arnom ni... fe gawsom ni ddiffibriliwr ar gyfer ein hysgol!” 

Mae pob munud yn cyfrif 

 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  materion 

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. Ryd-

ym ni’n cynnig hyfforddiant rheolaidd ar ffurf ein cyrsiau preswyl neu fe allwn ni drefnu 

hyfforddiant yn arbennig ar gyfer eich grŵp.     

Ein staff 

Mae gan TCC ddau drefnydd cymunedol llawn amser: y prif drefnydd Mrs Kay Polley a’r 

trefnydd ieuenctid a chymunedol Ms Eleri Birkhead (tan Fedi’r 4ydd 2015).  Mae Mrs Sue 

Williams yn gweithio fel gweinyddwraig ran amser ar ran TCC.  Ar Ionawr yr 11eg 2016 

dechreuodd Miss Sarah Pugh weithio fel trefnydd pobl ifanc a chymunedau ond bu iddi 

adael y swydd ar Fawrth yr 11eg.   

Ein hymddiriedolwyr 

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

ystod y flwyddyn oedd: Y Parch Dr Jennie Hurd (cadeirydd), Dr Farookh Jishi (is-

gadeirydd), Mr David Day (trysorydd), Y Parch James Harris, Mrs Nia Higginbotham,  Y 

Parch Nan Powell-Davies, Mrs Maria Rimmer, Ms Melanie Sinclair, 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. 

 

Incwm  
Grantiau: £33,108 

Tâl aelodaeth: £6,826 

Rhaglen cefnogwyr : £4,461 

Codi arian: £3,580 

Hyfforddiant: £3,150 

Rhoddion: £1,268 

Rhodd Cymorth: £1,270 

Llog: £388 
Cyfanswm: £54,051 

Cyflogau a threuliau                
cyflogaeth: £58,088 

Grant ffilm Loteri: £3,668 

Hyfforddiant: £3,180 

Llungopïwr, postio &              
deunydd ysgrifennu: £2,344 

Hyrwyddol: £2,145 

Ffioedd cyfreithiol &               
yswiriant: £1,837 

Costau teithio: £1,772 

Manion, cyfieithu, camau 
gweithredu, codi arian: £1,073 

Cyfathrebu: £716 

Gwariant 

Offer: £524 

Ein Cyllidwyr 

Rydym ni’n ddiolchgar iawn i’n    

cyllidwyr am eu cymorth ariannol 

sy’n ein galluogi ni i gynnal ein sef-

ydliad o ddydd i ddydd. Yn y 

flwyddyn ariannol hon buom yn 

ffodus i dderbyn grantiau gan Es-

mée Fairbairn Foundation, Bwrdd 

Cenhadu’r Eglwys Bresbyteraidd,  

Esgobaeth Llanelwy, People ’s Post-

code Trust, Y Gronfa Loteri Fawr, a 

Sefydliad Cymunedol Yng Nghymru.   

Mae’r cyfrifon archwilied                    

annibynnol llawn ar gael yn yr 

adroddiad blynyddol.  

Grantiau: £33,108 

Tâl aelodaeth: £6,826 

Rhaglen cefnogwyr : £4,461 

Codi arian: £3,580 

Hyfforddiant: £3,150 

Rhoddion: £1,268 

Rhodd Cymorth: £1,270 

Llog: £388 

37 Ffordd Kingsmills, 

Wrecsam. LL13 8NH. 

01978 262588 

www.tcc-wales.org.uk 

office@tcc-wales.org.uk 
   

 TCCWales 

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

