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£30,000 o gefnogaeth ar gyfer Grwpiau Cymunedol 

Mae nifer o grwpiau a mudiadau cymunedol wedi straffaglu yn sgil pandemig y coronafeirws.  Mae cyfyngiadau pellach 

yn golygu bod nifer heb allu parhau gyda’r arfer ac yn wynebu pwysau ariannol cynyddol. 

Mae Cyngor Tref Cydweli wedi gwobrwyo grwpiau cymunedol lleol gyda £30,600 ers dechrau’r flwyddyn ariannol yn 

Ebrill. Mae hyn yn cynnwys  neuaddau cymunedol Canolfan Tywysoges Gwenllian a Mynyddygarreg, Cymdeithas 

Gymunedol Parc Stephens sy’n rhedeg meysydd chwarae Parc Stephens, yr elusen dementia lleol Tŷ Golau, yn ogystal 

â nifer o fudiadau bychan. 

Mae’r Cyngor yn cynllunio ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf ar hyn o bryd, felly os oes unrhyw fudiad cymunedol 

sydd â chyfansoddiad o fewn Cydweli a Mynyddygarreg yn dymuno derbyn cefnogaeth ariannol, danfonwch gais i mewn 

at swyddfa’r Cyngor cyn gynted a bo modd. 

Neges oddi wrth Faer Tref Cydweli, Cyng. Dena Lloyd-
Waterford 

Ychydig a wyddwn nôl fis Chwefror eleni pan gefais fy ethol yn Faer, y byddai 

fy mywyd a'ch bywyd chi yn newid cymaint mewn peth amser. 

Roedd tyngu llw trwy "Zoom" yn brofiad ynddo'i hun. 

Yr oedd yn gymaint o sioc i bob un ohonom pan ledaenodd y pandemig 

ofnadwy hwn o Covid-19 ledled y byd. Effeithiwyd ar bob un ohonom, rhai'n 

fwy nag eraill. Ond unodd ein cymuned i helpu eraill lle gallem. 

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi mynd y tu hwnt i helpu yn ein cymuned. 

Yr wyf wedi mynychu digwyddiad bach gyda'm consort Mr Jonathan Hawkins, 

mae'r ddau ohonom yn edrych ymlaen at eich gweld i gyd eto'n fuan iawn fel 

y mae fy Nirprwy, y Cynghorydd Andrew Jenkins. 

Anrhydedd a braint yw gwasanaethu fel Maer y dref hynafol hanesyddol hon. 

Fodd bynnag, rhaid inni gydnabod bod y pandemig hwn yn dal gyda ni. 

Cadwch yn ddiogel ac yn iach, ac fel y dywedodd Ei Mawrhydi'r Frenhines 

"Byddwn yn cyfarfod eto" 

Cofion cynnes i chi oll, 

Cyng. Dena Lloyd Waterford 

Maer Cyngor Tref Cydweli     

Buddsoddi yn ein meysydd chwarae 

Yn dilyn trosglwyddiad nifer o barciau cymunedol oddi wrth y Cyngor Sir I Gyngor Tref Cydweli yn 2018, mae’r Cyngor 

wedi parhau gyda’i gynllun buddsoddi i wella cyfleusterau. 

Wrth gydweithio gyda nifer o grwpiau cymunedol, a’i helpu gyda chaffaeliad arian nawdd yn ogystal â buddsoddi arian 

y Cyngor, mae nifer o’r parciau wedi gweld buddsoddi yn y blynyddoedd diwethaf. 

Derbyniodd Parc Mynyddygarreg offer chwarae gwerth £98,000 yn 2018 drwy arian nawdd gyda Chyngor Tref Cydweli 

yn cyfrannu £13,000 pellach ar gyfer ardal chwarae amlbwrpas ar y cyrtiau tennis blaenorol.  

Derbyniodd Parc Stephens £5,000 o fuddsoddiad mewn offer chwarae gyda diolch i grant enillodd y grŵp Maes 

Chwarae Cynhwysol a Hygyrch Parc Stephens gan ychwanegu i’r 10,000 o fuddsoddiad oddi wrth y Cyngor Tref. 

Cytunodd y Cyngor noddi £48,000 pellach eleni ar gyfer yr ail gam i’r datblygiad. 

Bydd Cofeb Grav ym Mharc Mynyddygarreg yn derbyn tair mainc newydd yn lle’r rhai sydd wedi torri ar gost o £1,700. 

Clustnodwyd £30,000 gan y Cyngor ar gyfer cynlluniau i ddyfodol gwella parc Ger y Gwendraeth. 

Dyfodol disglair i’n Treftadaeth 

Mae Cyngor Tref Cydweli wedi buddsoddi £5,000 ar oleuadau newydd mewn blychau pwrpasol ar gyfer y Castell.  

Tra bod rheolaeth y castell yn nwylo’r corff llywodraethol CADW, mae’r llwybrau cerdded a’r goleuadau o amgylch y 

Castell dan reolaeth y Cyngor Tref.  Bydd y cyfraniad yma’n galluogi’r castell, rhan bwysig o hanes y dref, gael ei oleuo. 
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Cydweli yn ei blodau 

Cystadleuaeth flodeuol flynyddol Cydweli a Mynyddygarreg yw Cydweli yn ei blodau, ac er gwaethaf y pandemig coronafeirws bu nifer fawr o gystadleuwyr eleni. 

Cafwyd pedwar dosbarth i’r gystadleuaeth a rhoddwyd canmoliaeth gan y beirniad bod y cystadleuwyr o safon uchel ac ystod eang o drefnu blodau lliwgar. 

GARDD ORAU TROS 25 TROEDFEDD                                           

1af - Mr Neville Davies 

2il - Mr Julian Richards 

3ydd - Mr Mark Thomas 

GARDD ORAU ODDI TANO 25 TROEDFEDD 

1af - Mr Nick a Mrs Lynda Lewis 

2il - Mrs Dawn Mellis 

3ydd - Mr Peter Williams 
BASGEDI CROG GORAU 

1af - Mr Julian Richards 

2il - Mr Nick a Mrs Lynda Lewis 

3ydd - Mr Neville Davies 

BLYCHAU BLODAU GORAU 

1af - Mr Peter Williams 

2il - Mr Nick a Mrs Lynda Lewis 

3ydd - Mr Julian Richards 

ENILLYDD CYDWELI YN EI BLODAU 2020 - Mr Neville  Davies 

 

Gwobrwywyd yr holl gystadleuwyr gyda thystysgrifau a thalebau.  

Rhoddwyd placiau i holl enillwyr y dosbarthiadau a chyflwynwyd 

cwpan i enillydd cyffredinol 2020. 

 

Hoffai cadeirydd Cydweli yn ei Blodau, y Cynghorydd Sir Jeanette 

Gilasbey ddiolch i bawb yn y gymuned a gystadlodd eleni yng 

Nghystadleuaeth Cydweli yn ei Blodau 2020.  

 

Hoffai Jeanette ddiolch hefyd i noddwyr y gystadleuaeth eleni: 

Trefnwyr Angladdau Autumn Leaf; Burns Pet Food; IWEC; a siop 

bapurau newyddion y Castell, Castle News am eu cefnogaeth a’u 

caredigrwydd.   

 

Hoffai Jeanette hefyd ddiolch I Gymdeithas Rhandiroedd Cydweli am 

alluogi’r enillwyr gael eu gwobrwyo yn ystod eu diwrnod agored a 

gynhaliwyd Awst 8fed. 

Gwobrwywyd yr holl gystadleuwyr gyda thystysgrifau a thalebau.  Rhoddwyd placiau i holl enillwyr y dosbarthiadau a chyflwynwyd cwpan i enillydd cyffredinol 2020.  Hoffai cadeirydd Cydweli 

yn ei Blodau, y Cynghorydd Sir Jeanette Gilasbey ddiolch i bawb yn y gymuned a gystadlodd eleni yng Nghystadleuaeth Cydweli yn ei Blodau 2020. 

Hoffai Jeanette ddiolch hefyd i noddwyr y gystadleuaeth eleni: Trefnwyr Angladdau Autumn Leaf; Burns Pet Food; IWEC; a siop bapurau newyddion y Castell, Castle News am eu cefnogaeth 

a’u caredigrwydd.   

Hoffai Jeanette hefyd ddiolch i Gymdeithas Rhandiroedd Cydweli am alluogi’r enillwyr gael eu gwobrwyo yn ystod eu diwrnod agored a gynhaliwyd Awst 8fed. 


