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

sy’i 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’u hunain.    

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

Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych. 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 eu lles ein haelodau a lles y gymuned er mwyn i bawb fod ar ei ennill. 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 perthnasau a grym mewn cymunedau 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 yn cynnwys y cyfrifon archwiliedig ar gael yn swyddfa’r sefydliad a gan y Comisiwn Elusennau.  

Cefnogi cymunedau 

amrywiol i ennill y 

grym sy’i angen arnyn 

nhw i gyflawni newid. 

Dod a grwpiau 

cymunedol at eu   

gilydd i weithredu 

ar faterion lleol 

trwy trefnu 

cymunedol. 
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Mae Eglwys Plwyf San Silyn yng nghannol dref Wrecsam, yn boblogaidd iawn efo twristiaid ac  yn eu dennu i’r 

dref. Fodd bynnag, yn gynnar yn 2013 gwelwyd twristiaid a aelodau’r capel bod cynyddiad mewn ymddygiad 

gwrth-gymdeithasol o gwmpas yr eglwys: pobl yn yfed, cymryd cyffuriau, a llygru dir yr eglwys. Ymchwiliwyd y 

sefyllfa hon gan  aelodau TCC, wedi ei harwain gan Kath Griffiths (chwith) a Ann Owen (canol), ac adeiladwyd cyn-

ghreiriaid efo perchnogion siopau lleol a oedd yn gwynebu yr un problemau.  Canfwyd bod Swyddogion Cymorth 

Cymunedol yr Heddlu (SCCH) yn  redeg cynllun pilot a oedd yn golygu bod rhaid iddynt fod mewn lle penodol ar 

adegau penodol. Daeth yn amlwg bod hyn yn cael effaith negyddol ar gannol dref Wrecsam. 

Yn ystod Cynulliad Cyhoeddus Gwanwyn TCC, adroddwyd straeon o’r digwyddiadau o gwmpas yr eglwys a fus-

nesau lleol at Prif Arolygwr Heddlu Wrecsam, Mark Williams. Cytunwyd yr arolygwr i cael gwared o’r cynllun pilot 

er mwyn sicrhau  cynyddiad mewn presenoldeb o SCCH  o gwmpas Eglwys Sant Silyn ac yng nghannol y dref.     

Dywedodd SCCH Tom Pritchard (de) “O ganlyniad i gyfarfod TCCrydym wedi newid y dull o plismona ac byddom 

yn patrolio’r dref yn fwy gyfartal er mwyn cynyddu presenoldeb cyffredinol, a gobeithio lleihau cyfraddau trosed-

du a ymddygiad gwrth-cymdeithasol.”    

“Rydym yn falch i dalu’r cyflog byw;  mae’n galonogol bod ein staff yn teimlo ei fod yn Y Cyflog Byw 

Mae TCC wedi bod yn gweithio ar y Cyflog Byw am flynyddoedd. Cyfradd fesul awr yw’r Cyflog Byw, sydd 

wedi ei chyfrifo pob blwyddyn er mwyn adlewyrchu faint sydd ei hangen i gallu fforddio byw yn y DU. Ar hyn o 

bryd, £7.65 yr awr yw’r Cyflog Byw, i’w chymharu efo’r isafswm cyflog sef £6.31 yr awr.  Y flwyddyn hon, 

llwyddwyd Ysgol Catholig ac Anglicanaidd St Josephs i dalu y cyflog byw, o ganlyniad cafwyd 12 aelod o staff 

cynydd yn eu chyflog.  

Mae Eglwys Presbyteraidd Cymru hefyd wedi ymestyn eu ymrwymiad o’r flwyddyn diwethaf i gynnwys aelod 

o staff dan gontract. Mae Crynwyr Wrecsam rwan yn talu cyflog byw i’w glanhawr. Eisteddwyd TCC ar grwp 

polisi Cyflog Byw Llywodraeth Cymru y flwyddyn hon, a chymerwyd rhan yn lansiad  siartar Cyflog Byw 

Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu  

“Roedd TCC wedi gwneud agraff da arnaf oherwydd  

cael ei werthfawrogi . Yr oedd yn bendant y peth iawn i wneud”. Maria Rimmer– Penaeth.  

yr ymrwymiad a ddangoswyd yn ystod eu cynulliad  

cyhoeddus” - Arolygwr Mark Williams. 

wedi eu ddychwelyd i ganol dref Wrecsam 



Rydym wedi parhau a datblygu ein gwaith efo plant a phobl ifanc, wrth i ni redeg sessiynnau mewn nifer o ys-

golion ar materion cyfiawnder a dinasyddiaeth gweithgar. Uchafbwynt oedd y prosiect “Lleisiau Masnach Deg”; 

cyfle i blant o ddau ysgol i siarad i cynhyrchwyr Masnach Deg trwy cyswllt fideo efo’r Gweriniaeth Dominica a 

Uganda. Roedd siawns i’r disgyblion ofyn cwestiynnau  yn uniongyrchol at y cynhyrchwyr ynglyn a’u profiadau. 

Roedd y prosiect mor fuddol, fel adroddwyd stori am y peth ar newyddion ITV Cymru. Un o’n buddigoliaethau 

fwyaf, modd bynnag, oedd i sicrhau cyllid ar gyfer Trefnydd Ieuenctid a chymunedol, ac ar ddiwedd y flwyddyn 

ariannol hon; ymunodd Eleri Birkhead efo staff TCC.  Bydd y swydd newydd hon yn  cynyddu gallu TCC i weithio 

efo pobl ifanc a plant. 

“Dysgais bod ffermwyr Masnach Deg yn cael pris teg, ac bod Cymru yn wlad Masnach Deg!” 

Dinasyddion Gweithgar Ifanc 

Nodyn o’r prif drefnydd 
Am flwyddyn prysur i TCC!  Dechreusom y y flwyddyn yn bositif iawn efo Cynulliad Cyhoeddus y Gwanwyn; 

daeth hyn a’n haelodau, a’r cyhoedd at eu gilydd er mwyn dathlu ein llwyddiannau a gweithredu ar materion fel 

presenoldeb Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yng nghannol dref Wrecsam. Mae’r Cyflog Byw wedi 

bod o dan ffocws TCC y flwyddyn hon; rydym wedi lawnsio ymgyrch Cyflog Byw yn Wrecsam,  mae ar-

weinyddion TCC wrthi yn cynnal cyfarfodydd efo Cynghorwyr y Sir.  Rydym hefyd wedi gweithio ar  nifer o 

faterion eraill; yn gynharach yn y flwyddyn trafeiliwyd aelodau o TCC i Gaerdydd er mwyn cyflwyno adroddiad 

ynglyn a’r ymchwiliad Hanson Cement i Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru. Bydd hyn yn helpu i 

siapio a gwella ymgynghoriad y cymuned yn ystod archwiliadau iechyd yn y dyfodol.   

Rydym wedi parhau i ddarparu hyfforddiant trefnu cymunedol i arweinyddion TCC yn ystod ein  rhaglen 

hyfforddiant preswyl. Rydym hefyd wedi hyfforddi grwp o famau yn y Waun; arweiniodd hyn at cyfarfod efo eu 

cynghorwyr er mwyn gwella casgliadau bin yn yr ardal. Nodwyd y gyfranogwyr cynydd sylweddol mewn 

ffactorau megis hunan-hyder, arweinyddiaeth, a syt i ddelio efo materion lleol. Mae tri o’n haelodau wedi cym-

ryd rhan mewn hyfforddiant penodol ar gyfer grwpiau eu hunain, ac rydym wedi rhedeg gweithdai wedi ei seil-

io ar ’tlodi yn y DU’ ar gyfer eglwysi a capeli.    

Mae ein gwaith ar Fasnach Deg dal i barhau, ac rydym wedi bod yn dathlu y ffaith bod TCC wedi arwain y 

symudiad a ddaeth a Gymru i fod y wlad Masnach Deg cynta erioed. Lansiwyd ‘wythnos TCC’ am y tro cyntaf y 

flwyddyn hon; codwyd proffil TCC, a bron £2,000, rydym yn gobeithio cario hyn ymlaen pob blwyddyn o hyn 

allan. Rydym wedi parhau mewn partneriaeth efo sefydliadau megis Church Action on Poverty, ac wedi creu 

cysylltiadau newydd efo sefydliadau megis Gweithredu Cymdeithasol y Crynnwyr a Oxfam Cymru. Mae ein 

ymgysylltiad ar-lein wedi tyfu yn sylweddol; rydym yn weithgar iawn ar Twitter a Facebook, ac mae ganddom 

tudalen we newydd sydd yn cynnwys brandio newydd a llawer o adnoddau.  

Yn bersonol, rwyf wedi bod yn hynod o bleserus i groesawi fy cydweithiwr Eleri i TCC. Mae Eleri wedi bod yn 

arwain hyfforddiant dinasyddiaeth gweithgar i bobl ifanc o’n ysgolion a capeli, ac yn cefnogi pobl ifanc i 

weithredu ar faterion eu hunain. 

Hoffwn ddiolch i’n haelodau a ymddiriedolwyr am eu holl waith dros y flwyddyn diwethaf. Rydym wedi mwyn-

hau blwyddyn buddigol iawn. Mae’n teimlo fel adeg cyffroes iawn i TCC, rwyf yn edrych ymlaen yn fawr iawn at 

weld beth fedrwn ni fuddhau dros y flwyddyn nesaf. 

 

    Prif drefnydd.  

 



 

Gwariad 

Incwm 

Ein haelodau 

Ar hyn o bryd mae gennym ni 30 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. 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 dau trefnudd cymunedol llawn amser: Kay Polley, prif drefnydd a Eleri 

Birkhead, trefnydd ieuenctid a chymunedol. Appwyntwyd Eleri ar yr 24ain Mawrth 

2014.   Hyd at y 1af o Fawrth roedd gan TCC ysgrifenyddes rhan amser, Mair           

Dempster-Jones.  Mae’r ymddiriedolwyr yn adolygu rôl y gweinyddwr, ac yn edrych i 

apwyntio aelod o staff rhan amser. 

Ein hymddiredolwyr 

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), Esgob Gregory Cameron, Parch James Harris, 

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

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

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 ffo-

dus i dderbyn grantiau gan  Bwrdd 

Cenhadu’r Eglwys Bresbyteraidd,  

Esgobaeth St Asaph,  Y Cyngor    

Esgobaethol dros Gyfrifoldeb 

Cymdeithasol a’r Co-operative.  

Ennillwyd grant £30,000 ar gyfer 

swydd y trefnydd ieuenctid a 

chymunedol. Nid ydyw’r mudiad a 

ddarpawyd y gronfa yn dymuno 

cael ei henwi.   

Mae’r cyfrifon archwiliedig llawn ar 

gael  yn yr adroddiad blynyddol.  

37 Kingsmills Road, 

Wrecsam. LL13 8NH. 

01978 262588 

www.tcc-wales.org.uk 
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