
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 chan y Comisiwn Elusennau. 

Adolygiad Blynyddol 

Ebrill 2012—Mawrth 2013 
Rhif elusen: 1086434 

Rhif cwmni : 4033853  

Ar gyfartaledd mae angladd y dyddiau hyn yn costio miloedd. Fodd bynnag, mewn cyfnod o alaru ble 

mae pawb yn fregus y gost yw’r peth olaf eich meddwl.    

Pan ofynnodd aelodau’r sefydliad i drefnwyr angladdau beth fyddai’r gost debygol o drefnu angladd 

roedd rhai’n fwy na pharod i helpu. Gwaetha’r modd, bu i rai wrthod trafod y pris yn gyfan gwbl. Golyga 

hyn fod pobl sy’n trefnu angladd yn aml yn cael eu gadael yn y niwl o ran costau, gyda’r bil weithiau’n 

cyrraedd ar ôl yr angladd. Petai’r bil yn fwy na’r disgwyl mi fyddai bryder ychwanegol mewn cyfnod sydd 

eisoes yn un anodd. Mae’r ansicrwydd hefyd yn golygu bod modd i drefnwyr angladdau diegwyddor godi 

unrhyw bris fynnon nhw.   

Mae Trefnu Cymunedol Cymru wedi cael pob trefnydd angladdau yn Sir Wrecsam i gytuno y byddan 

nhw’n llunio pris yr angladd i’w cwsmeriaid cyn cadarnhau’r trefniadau  (cyfarwyddwyr angladdau ac 

aelodau TCC a ddangosir uchod, ar y dde). Golyga hyn bod pob trefnydd angladdau yn ddiffuant yn ei 

waith a bod gan ei gwsmeriaid un peth yn llai i boeni amdano.   

Aeth aelodau’r sefydliad â’r mater hwn bob cam i’r Cynulliad. Bellach mae’r grŵp trawsbleidiol dros 

angladdau a phrofedigaethau yn bwrw ymlaen â rheoliad fyddai’n golygu ei bod hi’n ofynnol i bob 

trefnydd angladdau gadw at yr un safonau.     

Rydym ni’n cydweithio â grwpiau trefnu cymunedol eraill mewn rhwydwaith cenedlaethol o’r enw 
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gymryd rhan mewn hyfforddiant trefnu cymunedol 5 niwrnod dwys ym Manceinion.  Arweiniwyd y cwrs 

gan drefnwyr cymunedol ledled y DU, yn ogystal â Greg Galluzzo o sefydliad Gamaliel yn U.D.A.   

Yn ystod yr wythnos, cafodd cyfranogwyr eu hysgogi a’u herio i ddod yn arweinwyr grymus yn eu 

cymunedau eu hunain. Roedd gweithdai rhyngweithiol yn ymwneud â chysyniadau megis grym, adeiladu 

perthnasau, a gweithredu. Cafodd y cyfranogwyr gyfle i weithredu ar hyn wrth gynnal eu cyfarfod eu 

hunain gyda Chomisiynydd Heddlu Manceinion Fawr, Tony Lloyd (rhes flaen, y trydydd o'r chwith). 

Hyfforddiant Trefnu Cymunedol Cenedlaethol  

“Bellach, dwi’n teimlo fod gen i syniad clir ynglŷn â sut i ddechrau adeiladu grym oddifewn i’r gymuned leol.” 

Angladdau  Teg  

“Fyddech chi ddim yn prynu car heb wybod y pris, felly  pam gwneud hynny wrth drefnu angladd?” 
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Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Trefnu Cymunedol Cymru wedi cael rhai llwyddiannau ysgubol. 

Yn ogystal â’r enghreifftiau uchod rydym ni wedi cael y cilfachau bws yn nhref Shotton yn Sir y 

Fflint wedi eu hailgynllunio er mwyn lleihau’r tagfeydd traffig; mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

bellach yn talu’r Cyflog Byw i’w holl staff; mi wnaethom ni berswadio’r cwmni benthyca ar-lein 

‘Siop Arian’ (Money Shop) i newid eu dulliau o fenthyg arian ar-lein fel nad ydyn nhw’n annog pobl i 

fenthyca mwy na’r hyn sydd ei angen arnyn nhw a bellach y mae croesfan pelican newydd  yn Rhos 

mewn man oedd cyn hyn yn beryglus i blant ysgol groesi’r ffordd. Rydym ni hefyd wedi cefnogi’r 

cynllun One Rhyl. Bwriad y cynllun yma yw adfywio ardal fwyaf difreintiedig Cymru drwy greu 

cysylltiadau newydd er mwyn cryfhau’r gymuned. Fe gafwyd y llwyddiannau hyn oherwydd 

parodrwydd ein haelodau i gydweithio yn ogystal â’n perthynas gadarnhaol ni gyda grwpiau a 

sefydliadau eraill yn y gymuned ehangach. Diolch o galon i bawb rydym ni wedi cydweithio â nhw 

dros y flwyddyn ddiwethaf.       

Yn ogystal â hyn rydym ni wedi hyfforddi arweinwyr cymunedol newydd ac rydym ni’n  parhau i 

weithio efo ysgolion gan ddysgu cannoedd o ddisgyblion am bynciau fel Cyfrifoldeb Cymdeithasol, 

Cyflog Byw a Masnach Deg.   

Fel y gwelwch chi, mae Trefnu Cymunedol Cymru wedi cael dipyn o weddnewidiad. Gobeithio fod 

ein logo lliwgar newydd yn adlewyrchiad o’n brwdfrydedd fel sefydliad. Derwen ddigoes yw’r 

goeden, sef coeden genedlaethol Cymru, ac mae hi wedi ei llunio gan gasgliad o bobl; dyna’n union 

yw gweledigaeth Trefnu Cymunedol Cymru.  Rydym ni nawr yn fyw ar-lein – caiff ein gwefan ei 

diweddaru’n aml ac mae gennym ni dudalennau Facebook a Twitter bywiog iawn, felly cofiwch 

ymuno â ni.   

Diolch yn fawr i bawb am eich holl waith caled a’ch cefnogaeth. Edrychaf ymlaen at flwyddyn 

gyffrous arall o drefnu cymunedol i TCC.  
   

 Kay Polley, prif drefnydd  

Sylw gan y prif drefnydd  

Ar drothwy’r diwrnod i ethol Comisiynydd Heddlu a Throsedd ym mis Tachwedd y llynedd, daeth dros 

100 o bobl i gyfarfod atebolrwydd Trefnu Cymunedol Cymru er mwyn holi’r pum ymgeisydd. 

Atebodd yr ymgeiswyr bob math o gwestiynau gan gynnwys beth fyddai eu blaenoriaeth pe bai nhw’n 

cael eu hethol a sut fydden nhw’n mynd ati i gydweithio â chymunedau. Mae cyfarfodydd fel hyn yn 

gyfle i’n haelodau gael rhagor o wybodaeth er mwyn penderfynu pwy gaiff eu pleidlais. Mae hefyd yn 

fodd i’n sefydliad ffurfio perthynas gyda’r holl ymgeiswyr a dal yr ymgeisydd llwyddiannus i gyfrif.    

Ein haelodau 

Ar hyn o bryd mae gennym ni 34 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 ein sefydliad un trefnydd cymunedol llawn-amser, Kay Polley, ac un 

gweinyddwr rhan-amser (ysgrifennydd y cwmni hefyd), Mair Dempster-Jones.   

Cafodd Mair ei phenodi ar yr 22ain o Chwefror 2013. Cyn hynny Sue Clark oedd 

gweinyddwraig y sefydliad ac ysgrifennydd y cwmni.   

Ein hymddiriedolwyr 

Mae ein bwrdd o ymddiriedolwyr yn cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn, ac un 

ohonynt yn gyfarfod preswyl dros nos. Y bwrdd yn ystod y flwyddyn oedd:Mr Mark 

Philpot (cadeirydd), Mrs Nia Higginbotham (is-gadeirydd), Mr David Day (Trysorydd), 

yr Esgob Gregory Cameron, Mr Tim Feak, Dr Farookh Jishi, Mr Gareth Davies Jones, 

Yr Esgob Edwin Regan (tan y 27ain o Fehefin 2012), Mrs Maria Rimmer.  Mae pob grŵp 

yn cael eu hannog i enwebu aelodau i fod yn ymddiriedolwyr. 
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“Mae Trefnu Cymunedol Cymru yn cydweithio â phobl mewn grym yn aml  er mwyn cyflawni 

Cyfarfod Atebolrwydd Comisiynydd yr Heddlu 

newid, felly mae cynnal y perthnasau hyn yn hanfodol bwysig os ydym ni am lwyddo.”  

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 The 

Execution Charitable Trust, Bwrdd 

Cenhadu’r Eglwys Bresbyteraidd, 

Esgobaeth Llanelwy, Y Cyngor 

Esgobaethol dros Gyfrifoldeb 

Cymdeithasol, Cronfa’r Loteri Fawr, 

Esgobaeth Wrecsam a Chenhadaeth 

Menywod Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru. 

 Mae’r cyfrifon archwiliedig wedi eu cynnwys yn llawn yn adroddiad blynyddol y sefydliad.    

Gwariant  

Incwm  
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