
 
Strategaeth Dwristiaeth Cath Ddu Cydweli 

Hysbysiad Contract 

Nod Cwmni Buddiant Cymunedol (CBC) Hwb Cymunedol Cydweli mewn cydweithrediad â Chyngor 

Tref Cydweli yw apwyntio Rheolwr Prosiect i reoli Strategaeth Dwristiaeth y Gath Ddu. 

Mae Cyngor Tref Cydweli mewn partneriaeth a CBC Hwb Cymunedol Cydweli yn bwriadu llunio a 

gweithredu strategaeth ddwy flynedd benodol sy’n anelu at dyfu economi dwristiaeth Cydweli a 

Mynydd y Garreg. Gelwir hon yn Strategaeth Dwristiaeth y Gath Ddu. Prif nod y strategaeth yw 

cynyddu twristiaeth, sefydlu a datblygu digwyddiadau diwylliannol a thwristiaeth ar gyfer Cydweli a 

Mynyddygarreg. Yn ogystal, bydd Strategaeth Dwristiaeth y Gath Ddu yn cefnogi busnesau lleol i 

sicrhau nawdd a datblygu cynlluniau adfywio busnes.  

Ariennir y prosiect gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir Llywodraeth Cymru a’i gweinyddir gan Gronfa 

Gymunedol y Loteri Genedlaethol.  Gwobrwywyd y nawdd i bartneriaeth rhwng Hwb Cymunedol 

Cydweli a Chyngor Tref Cydweli.  Mae’r prosiect yn rhedeg rhwng Gorffennaf 2021 hyd fis Mawrth 

2023 ond mae’n debygol o gael ei ymestyn yn sgil y pandemig. 

Y gyllideb sydd wedi’i chlustnodi ar gyfer cytundeb y rheolwr prosiect sef yr uchafswm sydd ar gael 

yw £18,648 (gan gynnwys TAW os yw yn briodol) a disgwylir i'r tendrau adlewyrchu’r ffigwr hyn. Ni 

fydd tendrau sydd tu hwnt i’r uchafswm yma’n cael eu hystyried. Mesurir gwerth unrhyw dendrau a 

gyflwynir ar sail anghenion y prosiect a phrofiad yr ymgeisydd nid (yn amodol i’r uchafswm uchod) ar 

ei phris, felly nid oes unrhyw fantais fasnachol i gynnig tendr rhatach na’r ffigwr a nodir. 

Ceir gwybodaeth bellach oddi wrth: 

Crisial Davies, Cyfarwyddwr CBC Hwb Cymunedol Cydweli  

d/o Owain Davies, Cyngor Tref Cydweli, Hillfield Villas, Kidwelly, SA17 4UL, 

owain@kidwelly.gov.uk   

Dylid cyflwyno pob tendr mewn amlen wedi’i selio yn nodi’n glir mai ei chynnwys yw tendr ar gyfer y 

cytundeb yma a’i danfon at: 

Cyngor Tref Cydweli 

Hillfield Villas 

Cydweli 

SA17 4UL 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28/06/2021 at 12.00pm. 
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