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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 ma-

ter 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. 

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


Cynghorwyr Yn Cysylltu 

Yn dilyn ymarfer gwrando, bu i'r arweinwyr adnabod problem gyda chynghorwyr tref a chynghorwyr sir ddim 

yn ymateb i etholwyr. Mewn ymateb i hyn, bu i TCC ddatblygu eu haddewid 'Cynghorwyr yn Cysylltu'. Roedd 

hwn yn gofyn i ymgeiswyr oedd yn ymgeisio yn yr etholiadau lleol ymrwymo i ymateb i ohebiaeth gyntaf 

etholwyr a grwpiau lleol ym mhen 10 diwrnod gwaith (ac eithrio diwrnodau gwyliau). O ganlyniad i hyn, bu i'r 

ymgyrch ennill cefnogaeth gan fwy nag un parti, gyda Plaid Cymru Wrecsam a Cheidwadwyr De Clwyd yn 

arwyddo'r addewid yn gyhoeddus mewn digwyddiadau y tu allan i Neuadd y Dref yn Wrecsam.    

Nodyn gan y prif drefnyddion 

Bu buddugoliaeth arbennig i'r grŵp TCC yn Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff gyda'u 

problem o ran darpariaeth prydau bwyd i lysieuwyr. Fe wnaeth y grŵp drefnu a chynnal cyfarfod gyda 

rheolwr arlwyo ysgolion uwchradd Wrecsam wnaeth gytuno ar newid y fwydlen ar gyfer holl ysgolion 

Wrecsam er mwyn sicrhau bod dewis i lysieuwyr bob dydd, ac i labelu bwyd i lysieuwyr yn well, a gwella'r 

system archebu o flaen llaw. I ddathlu eu llwyddiant, fe wnaeth y grŵp wahodd pob disgybl ym Mlwyddyn 7 

i ddigwyddiad 'rhowch gynnig ar fwyd cartref i lysieuwyr' amser cinio.  

Prydau i lysieuwyr mewn ysgolion  

Ym mis Tachwedd bu i TCC weithio gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) a Senedd 

yr Ifanc Wrecsam i greu a chynnal digwyddiad ar gyfer Wythnos y Senedd.  Roedd Wrecsam yn Lleisio'u 

Barn! yn cynnwys cyfraniad gan yr Aelodau Seneddol Susan Elan Jones ac Ian Lucas, Toby Jones, AC 

Ieuenctid Wrecsam, Tom Blackwell, aelod o Senedd yr Ifanc Wrecsam a Janet Jones, uwch-ddarlithydd 

mewn Newyddiadureg ym Mhrifysgol Glyndŵr. Roedd hi'n wych gweithio gyda chymaint o bobl ifanc oedd 

â diddordeb mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus ac mae ein gwaith gyda'n gilydd wedi arwain at 

gytundeb y bydd TCC yn darparu hyfforddiant ar drefnu cymunedol i grŵp o arweinwyr ifanc yn y 

flwyddyn nesaf.    

Wrecsam yn Lleisio’u Barn! 

Eleni rydym ni wedi bod yn brysur iawn yn swyddfa TCC gyda newidiadau staff ac yn rhoi cynnig ar ffyrdd 

newydd o weithio. Hoffem ni ddiolch yn fawr i'n ymddiriedolwyr a'r grwpiau aelodau am eich cefnogaeth, 

mae hyn wedi gadael inni barhau i wneud gwaith arbennig a chael effaith enfawr.    

Daeth 19 person i'n hyfforddiant preswyl ar drefnu cymunedol. Roedd hi'n wych gweld cynrychiolaeth mor 

eang o wahanol grwpiau ac yn arbennig bod sawl person ifanc yn cymryd rhan. Dywedodd un person, 

"Roeddwn i'n meddwl mod i'n gwybod dipyn am bŵer, ond doeddwn i ddim. Mae wedi fy helpu i ddeall y term 

a bod â ffydd ynof i fy hun i ddylanwadu ar newidiadau." 

Cyn yr etholiad cyffredinol brys ym mis Mai, fe wnaethom ni gynnal cyfarfod atebolrwydd o amgylch y bwrdd 

yn Wrecsam, sesiynau un-i-un gydag ymgeiswyr yn Ne Clwyd, a bu i grŵp o arweinwyr ifanc gyfarfod gydag 

ymgeiswyr yn Nyffryn Clwyd. Bu i noddwr TCC, yr Esgob Gregory Cameron, arwain arweinwyr cymunedol i 

arwyddo llythyr gyda'r pennawd Mae angen cymryd rhan mewn democratiaeth gafodd ei ddosbarthu llawer 

ymysg gwahanol sefydliadau a'r wasg.   

Mae ein gwaith ar Fasnach Deg yn parhau, gyda TCC yn cefnogi digwyddiad yn galw ar Sainsbury's i barhau i 

ddefnyddio te Masnach Deg, a'r grŵp TCC yn Ysgol St. Christopher yn ennill y lefel nesaf o'r wobr Ysgol 

Masnach Deg.   

Rydym ni wedi parhau i elwa o ennill Gwobrau Elusen y Guardian y llynedd, gyda phecyn cefnogaeth yn 

cynnwys cynllunio strategol gan y Sefydliad ar gyfer Gwelliant Cymdeithasol (FSI), a hyfforddiant cyfryngau 

gan ohebydd gwleidyddol ITV.   

Roedd Wythnos TCC unwaith eto yn llwyddiant mawr, gan godi arian trwy nifer o weithgareddau gan 

gynnwys dringo uchder cyfystyr â'r Wyddfa (dan do!) a noson adrodd straeon yn Neuadd Trefor. Rydym ni'n 

ddiolchgar dros ben i bawb wnaeth roi o'u hamser a rhoi adnoddau ac arbenigedd mor hael.    

Yn ogystal â hyn, mae gwaith wedi parhau ar nifer o faterion cymunedol eraill. Diolch i holl arweinyddion a 

chefnogwyr TCC sy'n gweithio mor galed i sicrhau bod ein gwaith yn llwyddiant.   



 

Incwn 

Ein haelodau                                                                                                         

Ar hyn o bryd mae gennym ni 33 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. Ry-

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

hyfforddiant yn arbennig ar gyfer eich grŵp .     

Ein staff                                                                                                                                                                                             

Am ran o'r flwyddyn, bu prif arweinydd TCC, Mrs Kay Polley, i ffwrdd ar gyfnod mamolaeth 

a daeth Ms Sam Rex-Edwards i gymryd ei lle. Ers mis Ionawr 2018 mae Kay a Sam wedi 

rhannu swydd arweinydd y sefydliad.   Ym mis Mehefin 2017, aeth ein trefnydd ieuenctid a 

chymunedol, Mrs Chloe Gallagher, ar gyfnod mamolaeth ac ym mis Awst bu i Dr Sarah 

Partington gymryd ei lle.  Mae gan TCC weinyddes rhan amser hefyd sef Mrs Sue Williams.    

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, ymddiswyddodd mis Medi), Ms Anna Jane Evans, Mrs 

Nia Higginbotham, Mrs Ann Owen, Y Parch Nan Powell-Davies (ymddiswyddodd mis 

Awst), Mrs Maria Rimmer, Ms Melanie Sinclair, a Ms Alison Tudor Williams, efo’r Arglwydd 

Esgob Gregory Cameron fel Noddwr.  Mae pob grŵp yn cael eu hannog i enwebu aelodau i 

fod yn ymddiriedolwyr. 

Ein harianwyr 

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n 

ariannwyr sy’n cynnig grantiau 

er mwyn cefnogi TCC i gynnal 

eu mudiad o ddydd i ddydd. Yn 

ystod blwyddyn ariannol eleni 

bu inni dderbyn grantiau gan 

Esmée Fairbairn Foundation,  Y 

Gronfa Loteri Fawr, Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru, Es-

gobaeth Llanelwy a Synod Cym-

ru yr Eglwys Fethodistaidd.   

Mae cyfrifon cyflawn wedi eu 

harchwilio yn annibynnol ar 

gael yn adroddiad blynyddol 

TCC.   
37 Ffordd Kingsmills, 

Wrecsam. LL13 8NH. 
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Grantiau: £56,807 

Tâl aelodaeth: £7,200 

Rhaglen cefnogwyr: £4,970 

Codd arian: £2,893 

Hyfforddiant: £2,400 

Rhodd Cymorth: £1,729 

Rhoddion: £554 

Llog: £114 

Cyfanswm: £76,697 

Gwariant Cyflogau a threuliau                
cyflogaeth: £57,546 

Hyfforddiant: £2,963 

Costau teithio: £2,048 

Ffioedd cyfreithiol &            
yswiriant: : £1,772 

Camau gweithredu,cyfieithu, 
codi arian, hyrwyddo: £1,463 

Llungopïwr, postio &              
deunydd ysgrifennu: £1,090 

Cyfathrebu: £1,030 

Manion a dibrisiad: £813 Cyfanswm: £68,725 

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

