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RHAGARWEINIAD A BRÎFF
Mae ALT-Architecture yn un o dri ymarferwr creadigol a gomisiynwyd
gan Bartneriaeth ISLIFAU – AR EIN RHINIOG, i weithio gyda’r bartneriaeth
a thrigolion lleol i dynnu cysylltiadau diwylliannol ar draws Cwm Aber
(Abertridwr a Senghennydd) i ddadlennu manteision i’w cymunedau y
cyneddfau diwylliannol ac amgylcheddol sydd yn yr ardal.

Amcan y prosiect yw canfod straeon cyfoes man a lle a’u rhoi yn yr
amlwg, a chwilio sut y gall celfyddyd a gweithgaredd diwylliannol roi lle i
gymunedau gysylltu â’u bro mewn ffyrdd newydd sy’n cyfoethogi
bywyd pob dydd.

Comisiynwyd ALT-Architecture yn benodol i ymgysylltu ag unigolion a
grwpiau lleol drwy sgwrs, trafod a gweithgareddau cyfranogol i
ddatblygu methodolegau creadigol i chwilio mannau awyr agored.
Byddai hyn yn cynnwys mapio a rhoi yn yr amlwg gyneddfau
diwylliannol ac amgylcheddol yr ardal, tuag at ganfod cyfleoedd ar
gyfer ymyriadau diwylliannol ac yn y celfyddydau a allai eu hamlygu, eu
gwella neu eu defnyddio er budd cymunedau lleol.

Roedd y cyfle yma - i ddatblygu cyrchddull dan arweiniad y
celfyddydau a diwylliant o ran mapio, creu lleoedd ac ymgysylltu â’r
gymuned yng Nghwm Aber - yn ein denu’n arbennig, am ei fod yn cyd-
fynd yn dda ag ethos, diddordebau a phrofiad blaenorol ein harfer.

Rydym â’n bryd ar weithio ar ‘ymyl’ pensaernïaeth, yn neilltuol lle mae’n
gorgyffwrdd â disgyblaethau celfyddyd a thirwedd, am fod hyn yn rhoi’r
ffrwyn i’n chwilfrydedd a’n dychymyg ac yn gwneud ein harfer yn fwy
cyffrous. Mae’r cyrchddull yma’n rhoi lle i ni ddod o hyd i ffyrdd amgen a
chreadigol o chwilio mannau a thirweddau ac o ymgysylltu â
chymunedau.

Rydym yn cydnabod y rôl y gall tirweddau ei chwarae, yn hybu lles ac
yn cyfoethogi profiadau pobl o fan a lle. Mae’r berthynas a’r cysylltiad
cymhleth rhwng pobl, man a lle a thirweddau yn ein cyfareddu ac
rydym wrth ein boddau’n chwilio hyn yn ein gwaith i greu mannau
ystyrlon sy’n ychwanegu pleser at fywyd pob dydd.

AMCANION ALLWEDDOL

Amcanion allweddol proses a chanlyniadau’r cyfnod cyntaf yma o
ymchwil a datblygu drwy ymyriad creadigol yw:

• Rhoi lle amlycach i’r prosiect ac ennyn mwy o ddiddordeb ynddo
ar hyd ac ar led amrywiaeth eang o grwpiau ac unigolion yng
Nghwm Aber;

• Ysgogi syniadau, datgelu cyneddfau, anghenion a dyheadau lleol;

• Mabwysiadu cyrchddull beirniadol o ran gweithio yn y maes
cyhoeddus sy’n ymateb i gyd-destun penodol y prosiect, y fro a’r
cymunedau cyfranogol ac sy’n symud y tu hwnt i ddarlunio syml a
gweithgareddau gwellhaol.

• Cynhyrchu cyflwyniad/dogfeniad esthetig o safon uchel sy’n dal
ac yn mynegi casgliadau i borthi datblygu rhaglen fwy hirdymor yn
y dyfodol o ymyriadau yn y celfyddydau sy’n ymateb i anghenion,
syniadau a chyneddfau a ddatgelir drwy’r cyfnod cyntaf yma o
waith, ac i gael cyllid at y rhaglen honno.

Mae’r adroddiad yma’n dogfennu cyfnod cyntaf beth fydd, gobeithio, yn
rhaglen fwy a mwy hirdymor o weithiau, fydd yn cael effeithiau
cynaliadwy/hirdymor ar ardal Cwm Aber a’i thrigolion.



YMCHWIL GYCHWYNNOL
+ DIRNADAETH



YMCHWIL GYCHWYNNOL + DIRNADAETH
Er mwyn dirnad a dehongli cyd-destun Cwm Aber a’i fannau
awyr agored ar amryfal raddfeydd ac amryfal lefelau,
rhoesom gychwyn ar y prosiect drwy roi tro am y cwm a’i
archwilio drosom ein hunain. I’n tyb ni mae’r ddirnadaeth yma
o fan a lle yn hanfodol i borthi’r syniadau ymgysylltu, y
sgyrsiau a’r cynigion i ddod, ac yn gam angenrheidiol cyn synio
am y gweithgareddau ymgysylltu.

Roedd ein hymchwil gychwynnol yn golygu cyfuniad o
dechnegau gwaith yn y maes fel sy’n dilyn:

• Cerdded y dirwedd a’r anheddfa a’u cofnodi i roi lle i
grebwyll ac ymateb yn reddfol i’r gwaith o gael pen llinyn.

• Ymchwil bwrdd gwaith yn cwmpasu nifer o feysydd
archwilio, yn cynnwys anthropoleg, hanes, ecoleg,
etymoleg, i ddirnad y berthynas rhwng y dirwedd ac
ymyriad dyn.

Lluniau’r daith gerdded:

1 Eglwys Sant Ilan, Eglwysilan
2 Golygfa o domen rwbel, Llanbradach o Fynydd Meio
3 Olion Clawdd Senghennydd, Mynydd Meio
4 Golygfa i lawr Cwm Aber o Fynydd Meio
5 Golygfa dros Senghennydd o odre Mynydd Eglwysilan
6 Olion diwydiannol yn y dirwedd, Senghennydd
7 Llecyn mwynderau gwyrdd ar hyd llawr y cwm, Abertridwr
8 Llwybr beiciau, Abertridwr
9 Tai gyda llecynnau rhandiroedd i’r diben yn eu cefnau ar

hyd Nant Cwm Parc
10 Tir yn eglwys Sant Pedr a Sant Cennydd
11 Garddio gerila/clwt o flodau gwyllt ar hyd y Stryd Fawr
12 Llecyn gwyrdd heb ddigon o ddefnydd arno, stad Bryn

Aber
13 Llecyn gwyrdd a choetir heb ei reoli, Abertridwr
14 Llecynnau rhandiroedd Dan y Graig
15 Llecynnau rhandiroedd Dan y Graig yn nwylo

perchnogion preifat/a redir yn breifat
16 Llecyn angof, Senghennydd
17 Chwarel segur a llecynnau rhandiroedd, Senghennydd
18 Llecyn angof, safle ysgol gynt, Senghennydd
19 Llecyn gwyrdd heb ddigon o ddefnydd arno, Teras

Alexandra
20 Llecyn angof y tu ôl i Deras Alexandra
21 Llecyn angof, tir segur yng Nglofa Universal gynt
22 Llecyn angof, tir segur ar Lofa Universal gynt
23 Llecyn gwyrdd heb ddigon o ddefnydd arno o flaen

Teras y Parc
24 Llecyn gwyrdd cymunedol heb ddigon o ddefnydd arno,
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CERDDED A CHOFNODI
Rhoes cerdded y dirwedd well synnwyr a dirnadaeth i ni o’r
cyneddfau amgylcheddol a diwylliannol sydd ohoni yng Nghwm
Aber, rhywbeth nad oes modd ei wneud ond drwy brofi man â’ch
llygaid eich hunain. Rhoes cerdded le i ni brofi’r dopograffeg,
gwylio natur a dechrau ‘darllen’ hanes y dirwedd a morffoleg y
trefi.

Rhoes y broses le i ni ddechrau ‘mapio’ y cyneddfau hynny sydd
ohoni a chanddyn nhw botensial cyfrannu at well iechyd, lles a
chysylltiad cymdeithasol yn y cwm.

Roeddem hefyd yn gallu canfod ‘llecynnau angof’ a safleoedd
dichonol ‘ymyriadau’ i ddod.



Golygfa o Gwm Aber o Fynydd Meio



HAENAU TIRWEDD

Ers canrifoedd lawer, mae’r dirwedd honno, tirwedd Cwm
Aber, yn cael ei llunio gan y bobl oedd yn byw ynddi ac yn
darparu adnoddau iddynt. Mae tystiolaeth ei hanes i’w
gweld yn yr haenau o farciau sydd i’w cael hyd heddiw yn y
dirwedd.

Claddfeydd yw Garnedd Lwyd a’r Carneddi Llwydion, yn ôl pob
tebyg yn dyddio o’r oes efydd.

Clawdd daear mawr a ffos ywClawdd Senghennydd sy’n amgáu
CwmAber. Y dyb ywmai yn y drydedd ganrif ar ddeg y’i codwyd, i
amgáu parc ceirwmawr at ddiben Castell Caerffili sydd gerllaw.
Lleoliad helfeydd pendefigaidd wedi’u ffurfioli i’r eithaf fuasai’r parc.

Cyn y chwyldro diwydiannol a dyfodiad codi glo, amaethyddol gan
mwyaf fuasai defnydd tir yn y cwm. Mae’r hen fapiau degwm yn
dangos patrwm o gaeau ar draws y dirwedd. Mae trosgaenu hen
fapiau a mapiau cyfoes yn dangos bod llawer o derfynau’r caeau yn
dal i fod heddiw, ac mae’r rhain i’w gweld ar y bryniau o gwmpas y
trefi. Tŷ fferm Rhestredig Gradd II o’r ail ganrif ar bymtheg yw Parc
Mawr, i’r gorllewin o Senghennydd. Fe’i rhestrir yn dŷ fferm is-
ganoloesol a thŷ allan ynghlwm, o fath a oedd un tro’n gyffredin yn yr
ardal, yn cadw ffurf a manylion ei gynllun cynnar (CADW).

Mae’r enw Abertridwr yn arwyddocaol ac yn ein hatgoffa bod dŵr
yn adnodd o bwys yn yr oes gynddiwydiannol. Mae’r map o’r
flwyddyn 1870 yn dangos melin ddŵr yn yr hyn sydd bellach yn
ganol Abertridwr.

1870

Claddfa Garnedd Lwyd

Parc Mawr, tŷ fferm rhestredig

Clawdd Senghennydd

Melin ddŵr

Patrymau caeau amaethyddol



HAENAU TIRWEDD

Mae’n debyg mai tynnu glo gafodd yr effaith fwyaf ar
dirwedd Cwm Aber yn ddiweddar ar ei hanes. Denodd
Glofa Universal yn Senghennydd a Glofa Windsor yn
Abertridwr gannoedd o bobl newydd i’r ardal ac arwain at
drefoli llawr y cwm. Er bod y rhan fwyaf o olion y
glofeydd ac adeiladau’r pyllau glo eu hunain bellach wedi
mynd, mae cymunedau Senghennydd ac Abertridwr yn
gynhysgaeth y diwydiant.

Mae llawer o chwareli cerrig i’w cael ar y bryniau o
gwmpas y cwm. Buasai gofyn toreth o garreg i godi tai
newydd ac isadeiledd i gefnogi’r diwydiant tynnu glo. Mae
olion tramffyrdd oedd yn cludo carreg i lawr o’r chwareli i’r
man lle’r oedd galw amdani i adeiladu.

Adeiladwyd rheilffordd i gefnogi’r diwydiant glo, a chanddi
orsafoedd yn Abertridwr a Senghennydd. Ers i’r rheilffordd
gau, crëwyd llwybr beiciau a llwybr troed ar hyd llwybr y
rheilffordd segur.

Bellach mae mwy o gyfle i wneud gwell defnydd o’r
dirwedd a mannau awyr agored i gefnogi a hybu iechyd a
lles.

1900

Chwarel a thramffordd

Chwarel a thramffordd

Glofa Universal

Chwarel a thramffordd

Glofa Windsor

Chwarel

Chwarel

Rheilffordd

Rheilffordd



HAENAU TIRWEDD

Top ar y chwith: olion Garnedd Lwyd a Chlawdd Senghennydd

Top ar y dde: olion Clawdd Senghennydd

Gwaelod ar y chwith: hen batrymau caeau amaethyddol i’w
gweld o hyd yn y dirwedd, yn wrychau a waliau cerrig

Gwaelod ar y dde: mae chwareli cerrig segur i’w gweld
amgylch ogylch ymylon y cwm



YMGYSYLLTU
Â’R GYMUNED



YMGYSYLLTU ÂʼR GYMUNED

Un o amcanion allweddol y prosiect oedd gweithio mewn dull
cydweithredol ar y cyd â’r cymunedau sy’n deall orau Gwm
Aber a’r dirwedd o’i gwmpas. I’n tyb ni mae cysylltiad mwy
ystyrlon yn deillio o seilio’r broses ddylunio ar sgwrs
ddwyffordd.

Fe drefnom gyfres o ddigwyddiadau i ymgysylltu â’r gymuned
yn ystod mis Awst 2021. Amcan y rhain oedd datblygu
cyrchddulliau mapio creadigol wedi’u seilio ar straeon, canfod
naratifau newydd a safleoedd posib ar gyfer ymyriadau i ddod,
a bod y cam cyntaf tuag at ymgysylltu â’r gymuned a’i
hymrymuso i addef perchnogaeth ar ei mannau awyr agored a
chymryd rhan mewn mentrau cyd-ddylunio creadigol.

Roeddem yn y fan a’r lle yng Nghwm Aber mewn lleoliadau
allweddol yn Abertridwr a Senghennydd ar y 26ain a’r 27ain
Awst, yn barod i sgwrsio â’r gymuned am y prosiect a’u bro ac i
lywyddu ein digwyddiadau mapio creadigol, yn ein stondin.

Dyma ganolbwyntiau’r tri digwyddiad, a gynhaliwyd dros bum
niwrnod:

• Her tynnu lluniau

• Canllaw i Fynd ar Goll (mewn man roeddech chi’n
meddwl ei fod yn gynefin)

• Cardiau Post o ‘Fy Nghwm Aber Bendigedig’

Hysbysebwyd y digwyddiadau a’r prosiect a gwahoddiad i ddod
i sgwrsio â ni ar bosteri oedd i’w gweld o gwmpas y pentrefi, ar
dudalennau cyfryngau cymdeithasol y gymuned leol, a thrwy
wahoddiadau ebost.

Gwahoddwyd y cyrff cymunedol canlynol i ddod:

• Grŵp Sgowtiaid 1af Senghennydd
• Rhandir Cymunedol Cwm Aber
• Cyngor Cymunedol Cwm Aber
• y Cynghorydd John Roberts
• y Cynghorydd Charlotte Bishop
• y Cynghorydd John Taylor
• Grŵp Treftadaeth Cwm Aber
• Sefydliad y Merched Cwm Aber
• YMCA Cwm Aber
• Canolfan Gymunedol Abertridwr
• Eglwys Gymunedol Abertridwr
• Eglwys Gymunedol Senghennydd
• Eglwys Ddiwygiedig Unedig Senghennydd
• Canolfan Galw Heibio Ieuenctid Senghennydd
• Llyfrgell Abertridwr
• Ysgol Fabanod Cwmaber
• Ysgol Iau Cwmaber
• Ysgol Ifor Bach

HER TYNNU 
LLUNIAU

TAITH Y CANLLAW 
I FYND AR GOLL 

       (I MEWN MAN ROEDDECH CHI’N 
MEDDWL EI FOD YN GYNEFIN)

CARDIAU POST O 

  ‘FY NGHWM ABER 
BENDIGEDIG’

Mae’r digwyddiadau yma’n rhan o ISLIFAU – AR EIN 
RHINIOG – prosiect partneriaeth rhwng Islifau – grŵp 
cymuned y Celfyddydau yng Nghwm Aber, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili, ac Addo, a gyllidir gan 
gronfa grant Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau 
Cymru i ddatblygu cynigion ar y cyd rhwng cyrff, 
unigolion a phobl broffesiynol greadigol.  

Rhoddwyd cyllid dros ben yn garedig gan y 
Rhwydwaith Lles Integredig (IWN), sy’n awyddus i 
gefnogi cyfleoedd lles cymunedol sy’n deillio o bob 
cwr o’r prosiect.

2 6 . 0 8 . 2 1  -  3 0 . 0 8 . 2 1
Gweithgareddau a digwyddiadau difyr am ddim i bob oed

2 6 AIN   A W S T  
SGWÂR ABERTRIDWR 
Rhwng 1pm - 7pm

2 7 AIN   A W S T  

SGWÂR SENGHENYDD
Rhwng 1pm - 7pm

Dewch i sgwrsio â ni a 
chael gwybod rhagor 
am y prosiect ymchwil 
‘mannau awyr agored’ 
yn ein stondin. Bydd 
gennym ddiodydd oer 
braf.



YMGYSYLLTU ÂʼR GYMUNED

Daeth dyrnaid o oedolion heibio i’n stondin yn ystod y deuddydd
ymgysylltu, a chawsom ambell i drafodaeth fuddiol. Hen dro nad
oedd rhagor o’r grwpiau am ymgysylltu, ond efallai mai am ei bod
hi’n wyliau’r haf roedd hyn. Bydd unrhyw gyfnodau i ddod yn
targedu sgyrsiau â grwpiau perthnasol.

Fodd bynnag, bu’r digwyddiadau a’n presenoldeb yn y cwm yn
gyfrwng ennyn diddordeb llawer o’r plant lleol. Cafodd y plant flas
ar wneud y gweithgaredd ‘Carden Bost o Fy Nghwm Aber
Bendigedig’, a chawsom gyfle i sgwrsio â nhw am eu syniadau o
ran man awyr agored tan gamp yn y cwm. Rhoes y cardiau post
a’n sgyrsiau ddirnadaeth werthfawr i ni o safbwynt y plant. Yn ôl
pob golwg nid oedd neb cynt wedi holi’r plant ynghylch mannau
awyr agored a beth y caren nhw’i weld yn digwydd yn y cwm, ac
roedden nhw wrth eu boddau o gael eu cynnwys a gweld
gwerthfawrogi eu barn.

(Y lluniau ar y dudalen yma gan Jon Pountney)



YR HER TYNNU LLUNIAU

Syniad marathon tynnu lluniau oedd sail yr her tynnu lluniau, a’r
nod oedd cymell y gymuned leol i chwilio Cwm Aber â golwg
newydd, gan ddefnyddio’r dychymyg i ymateb yn greadigol i naw
thema mewn naw llun. Dyma’r themâu:

1. TYFU
2. LLECYN ANGOF
3. CYMUNED
4. GOLWG ARALL
5. ANGHYMDEITHASOL
6. GWYRDD
7. ADLEWYRCHIAD
8. ALLAN O’I LE
9. HYFRYDWCH

Y nod oedd y byddai’r lluniau canlynol yn ddehongiad dihafal a
phersonol y themâu, fyddai’n datgelu i ni drwy sgwrs a’r delweddau
gymeriad lleol neilltuol Cwm Aber a’i gymuned.

Mae’r lluniau a’r sgwrs ganlynol ynghlwm â nhw’n helpu i adrodd
stori Cwm Aber mewn ffordd ddiwrthdro.

1. TYFU

4. GOLWG ARALL

7. ADLEWYRCHIAD

2. LLECYN ANGOF

5. ANGHYMDEITHASOL

8. LLAN O’I LE

3. CYMUNED

6. GWYRDD

9. HYFRYDWCH

Y cynnig buddugol yn yr Her Tynnu
Lluniau gan Ethan Collins, Logan Jones
a Finley Davies.

HER TYNNU 
LLUNIAU

26.08.21 - 30.08.21

Naw thema.  Naw llun

Cystadleuaeth antur tynnu 
lluniau (ffotograffau) i bob 
oed.

Chwilotwch a darganfod y 
mannau awyr agored ar eich 
rhiniog.  Gewch chi weld eich 
cwm drwy lygaid newydd..

1. TYFU
2. MAN ANGOF
3. CYMUNED
4. GOLWG ARALL
5. ANGHYMDEITHASOL
6. GWYRDD
7. ADLEWYRCHIAD
8. ALLAN O’I LE
9. HYFRYDWCH

CWM ABER

YR HER
Tynnwch un llun ar gyfer pob un o’r naw thema.  Defnyddiwch eich dychymyg.  Rydym 
yn chwilio am eich dehongliad dihafal chi’ch hun o’r themâu, felly yn greadigol amdani 
ac allan â chi i chwilota.

PWY GAIFF GYMRYD RHAN?
Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb sy’n byw neu’n gweithio yng Nghwm Aber 
(Senghennydd, Abertridwr a’r fro o’u cwmpas).  Mae croeso i bob oed.  Gewch chi 
roi cynnig ar eich pen eich hun, yn deulu neu’n dîm bach o ffrindiau.  Does dim gofyn 
hyfforddiant ffotograffiaeth, na hyd yn oed camera ffansi.  Fe wnaiff y camera ar eich 
ffôn y tro!



LLECYN ANGOF

HYFRYDWCH

ADLEWYRCHIAD CYMUNED TYFU

GROW

ANGHYMDEITHASOL

ANGHYMDEITHASOL

LLAN O’I LE

TYFU

Detholiad o luniau o blith cynigion yr eilion gorau gan
Emily Allin, Sian Northey a Rachel Gladstone.

YR HER TYNNU LLUNIAU -
CANLYNIADAU

Rhoes yr ymatebion i’r Her Tynnu Lluniau aml i
ddirnadaeth fuddiol i ni:

• Canfuwyd llecynnau angof allai ddod yn
safleoedd posib: safle’r felin lifio segur sydd yn
y fan lle byddai Glofa Universal unwaith; tir o
gwmpas adeilad anghyfannedd Byddin yr
Iachawdwriaeth; a llecynnau ar lonydd cefn.

• Mae pobl yn ymhyfrydu mewn natur, blodau a
bywyd gwyllt.

• Mae cymuned yn golygu gwahanol bethau i
wahanol bobl. I rai, mae’n ymwneud â
chymdogion; i eraill, cwrdd â ffrindiau piau hi.

• Roedd y lluniau gynigiwyd at y themâu
‘anghymdeithasol’ ac ‘allan o’i le’ yn canfod
problemau taflu sbwriel a mannau cyhoeddus
diffaith.

•

Gwnaeth cyfranwyr yn yr Her Tynnu Lluniau y
sylwadau canlynol hefyd:

• Mae yna enghreifftiau lawer o ‘ddyfeisgarwch
creadigol’ yn yr ardal, yn enwedig yr hen gytiau
wedi’u gwneud o unrhyw beth oedd wrth law.

• Mae yna ddiffyg gweithgareddau i oedolion yn yr
awyr agored i gadw’n heini ac yn iach. Mae
plant yn mwynhau’r parc sblash, ond byddai’n
braf cael rhywbeth i’r rhieni ei wneud hefyd.

• Byddai’n beth da cael llwybr beicio gwell, mwy
diogel allan o ben Cwm Aber i’r rhosydd. Mae’r
ffordd gul igam-ogam sydd yno’n gallu bod yn
beryglus.

• Dylid cymell cerdded a beicio ar y tir comin.
Byddai llwybrau croesawus yn cysylltu’r
ardaloedd preswyl â’r dirwedd yn gaffaeliad.

• Gardd farchnad fyddai’r rhandir uchaf ar ben y
cwm ond bellach, trista’r sôn, ni ddefnyddir
mohoni i dyfu dim.

• Ddydd a ddaw byddai’n gampus gweld... perllan
gymunedol neu gyfres o berllannau; coedwig
neu goedlan gyda choed wedi’u tyfu o hadau
lleol; pafin lletach rhwng Y Ffôr ac ysgol Nant y
Parc; fferm gymunedol; busnes yn tyfu
rhywbeth yn y cwm ac yn defnyddio tir
diddefnydd; man amgen bach, i gysgu dros nos
neu i aros yn y dirwedd.

•



CAPTURE

What words
describe this
place?

CAPTURE

Look for signs of
life...

what’s growing?

what colours
can you see?

What is
happening?

CAPTURE

Look for signs
of history or
the past and

record it through
drawings or
words.................

CAPTURE

What surprises
you about this

place?

CAPTURE

Record or draw
something
you’ve never
noticed before.

CAPTURE

Close your eyes.
What do you

feel?

CAPTURE

Have you been
here before?

What does this
place make you
think of?

CAPTURE

Close your eyes.
What can your

hear?

Are the sounds
close or far
away?

DIRECTION

Walk
towards Senghenydd
for 2 minutes and
then take the
next right
turn

DIRECTION

Take a left and
continue for 200m
to the next junction
in the road or
pathway

DIRECTION

Turn right, and
continue in this
direction until you
can take a left

turn

DIRECTION

Take the next left,
walk for about
1 minute

DIRECTION

Keep walking
straight on until you
meet or pass another

person

DIRECTION

Walk towards
Abertridwr centre for
approximately
50 steps

DIRECTION

Heading uphill,
walk for about
2 minutes

DIRECTION

Walk downhill
until you reach a
junction, a river or

stream

DIRECTION

Turn 90 degrees,
and continue in this
direction for
1 minute

S
TA

R
T

Cychwynnwch ar eich taith o’ch hoff
le yng Nghwm Aber

Dilynwch yr awgrymiadau
CYFARWYDDYD (DIRECTION) ar y
map

Ym mhob un o’r awgrymiadau
CIPLUN (CAPTURE), gorffennwch y
dasg, a thynnu llun y llwybr
ddilynoch chi i ddod i’r fan yma.

Nesaf, enwch bob man lle’r arhoswch
chi, a labelu hyn ar eich map

Gorffennwch y cyfarwyddiadau a’r
awgrymiadau i gyd, a nodi lle dewch
chi i ben y daith.
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CANLLAW I FYND AR GOLL (mewnman roeddech
chi’n meddwl ei fod yn gynefin)

Mae’r syniad y tu ôl i’r ‘Canllaw i Fynd ar Goll’ ynghlwm â
gosod cyfres o awgrymiadau ar hap, a chanddyn nhw’n
fwriad arwain y cyfranwyr am dro heb ei gynllunio, o bosib ar
hyd llwybrau na fydden nhw fel arfer ddim yn eu dilyn.

Ffordd ydi’r Canllaw i Fynd ar Goll i bobl y gymuned roi’r
ffrwyn iddyn nhw’u hunain a ‘mynd ar goll’ o fwriad yn eu
cyffiniau. Y nod yw i’r cyfranwyr fynd ar goll mewn
daearyddiaeth gyfarwydd, darganfod mannau awyr agored
newydd neu wedi mynd dros gof yng Nghwm Aber, gyda
chyfoethogi’r broses fapio.

Anogwyd y cyfranwyr i weld eu cwmpasoedd â golwg
newydd drwy ddilyn yr awgrymiadau anghyfarwydd roddwyd.
Roedd hyn yn annog y cyfranwyr i sgwrsio â ni am eu hardal,
gyda rhoi lle i ni glywed eu myfyrdodau ynghylch man a lle a
chymuned.

Gofynnwyd i’r cyfranwyr dynnu eu mapiau personol eu
hunain o’r llwybrau a ddilynwyd, ac enwi’r mannau lle’r
oeddent yn aros ar hyd y ffordd, gan gofnodi eu sylwadau a’u
profiadau.

Mae hyn yn rhoi lle i ni feithrin dirnadaeth ddyfnach o fan a
lle drwy’r ymarfer mapio, ac i edrych y tu hwnt i ddarlunio
man yn dechnegol ac yn gorfforol; i chwilota mannau awyr
agored Cwm Aber drwy brofiad, diwylliant, a dychmygu’n
ffuglennol straeon, myth a chwedl, yn ogystal â thrwy dulliau
mwy arferol o fesur a chofnodi.
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Think about your favouriteplace innature,realor imagined.
This could be a real outdoor place in Aber Valley, a place you have visited in the world,
or a magical place in your imagination.

Ask yourself, “what’s specialaboutMy FantasticPlace?”
What amazing things are there? What exciting things happens there? How does it
make you feel? What can you see, hear and smell?

Using a blank postcard, find a creative way to showor
tellus about your Fantastic Place.
You could draw or paint a picture, make a collage, tell a story or write a poem.

ʻSendʼyour postcard by postingit into one of the special
My Fantastic Aber Valley postcardpostboxes
Send before 10pm on 30th August. You can find the post boxes at our stall or some
of the local shops.

We’ll add your FantasticPlaces to our projectmap.
You can create your My Fantastic Places postcard at our stall, or take it away to do at
home. All ages welcome.
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A postcard from…

‘My Fantastic Aber Valley’ celebrates our connection with
natureandoutdoorspaces in lotsofdifferentcreativeways.

MY FANTASTIC

A B E R
V A LLEY

26TH AUGU S T
ABERTRIDWR SQUARE 1pm - 7pm

27TH A UGUS T
SENGHENYDD SQUARE 1pm - 7pm

CARDIAU POST O ‘FY NghwmAber BENDIGEDIG’

Mae ‘Fy Nghwm Aber Bendigedig’ yn dathlu ein cysylltiad â natur a
mannau awyr agored mewn llond gwlad o wahanol ffyrdd
creadigol.

Gofynnwyd i bobl y gymuned feddwl am eu hoff le ymmyd natur,
un go iawn neu yn y dychymyg. Gallai hwn fod yn fan awyr agored
go iawn yng Nghwm Aber, yn fan y buont yn rhoi tro amdano yn y
byd, neu’n fan hud yn eu dychymyg.

Gofynnwyd i’r cyfranwyr feddwl am bethau penodol megis “be
sy’n arbennig ynghylch Fy Lle Bendigedig?” Pa bethau syfrdanol
sydd yno? Pa bethau cyffrous sy’n digwydd yno? Sut mae’n
gwneud i chi deimlo? Beth allwch chi ei weld, ei glywed a’i wynto?

A, gan ddefnyddio’r cardiau post gwag roddwyd iddynt, i daro ar
ffordd greadigol o ddangos eu Man Bendigedig i ni neu o sôn
amdano. Gallai hyn fod yn lluniad neu’n llun wedi’i beintio, yn
collage, yn stori neu’n gerdd.

Y bwriad oedd ychwanegu’r Mannau Bendigedig, go iawn neu yn y
dychymyg, at ein map prosiect, yn gaffaeliad i ni ddirnad
breuddwydion y gymuned a’i gobeithion am a ddaw.

Yn ogystal â dysgu gan y lluniau roedd y plant yn eu tynnu ar eu
cardiau post, roeddem hefyd yn gallu sgwrsio â nhw am y
gweithgareddau maen nhw’n hoffi eu gwneud yn yr awyr agored
a’r mathau o lefydd y caren nhw weld rhagor ohonynt yn y
dyfodol.

Mae’r tudalennau canlynol yn dangos y cardiau post, ac wedyn
nodiadau a hanesion yn deillio o’n sgyrsiau.









“Smo i’n cael whare ar yr hewl y tu fas i nhŷ i
am ei bod hi’n ddanjerus. Ma’r hewl yn rhy
brysur ’da ceir.”

Mannau diogel i blant chwarae ar y
stryd neu’n agos at adref.

‘Porth’ i rywle arall - rhywle i blant
ddianc iddo.

Mannau i fynd i wersylla a threulio
amser gyda ffrindiau ymmyd natur.

Mae llawer oʼr plant eisoes yn cael blas ar y
parc sblash, iardiau chwarae ffurfiol a
meysydd chwaraeon.

Mae mannau ar lan y môr neu yn
ymyl dŵr yn llonyddol ac yn
heddychlon.

Eistedd o gwmpas tân gwersyll.

“Ni’n joio bywyd gwyllt, garddio a
thyfu bwyd ond licen ni gael rhywun i
ddysgu rhagor i ni obeutu nhw; clwb
ar ôl ysgol falle.”

Mae plant bach iawn yn gorfod cerdded yn
eithaf pell a chroesi ffyrdd prysur i fynd i’r
parciau.

Mannau i wneud cwatiau, i chwilota
ac i gael anturiaethau.

“Mae’n hwyl mynd i chwilmentan ar y
brynie. Ambell waith ni’n casglu llusi duon
bach a mwyar.”

Byddai mannau cyfarfod awyr agored i
grwpiau a chlybiau, megis y Sgowtiaid,
i’w croesawu. Ar hyn o bryd nid oes yna
unman diogel i’r Sgowtiaid gael tân
gwersyll.

Mae siglenni rhaff dros y nant a rhaeadrau yn
llefydd difyr i wagswmera gyda ffrindiau.

“Fi’n lico hamddena a joio’r brynie
a’r cymyle.”

Man heddychlon, hudol i eistedd a
sgwrsio â ffrindiau a mwynhau natur.

Mae ‘Top Roc’ yn fan poblogaidd
gyda chreigiau a rhaeadr lle mae
llawer o blant yn hoffi mynd.

“Licen i se ’na siop feics i fi gal cwiro
fymeic sywedi torri a’i iwso fe i fynd
i’r parc.”

Mae mannau chwarae ffurfiol yn bod
ond byddai’n dda gan y plant ragor o
fannau antur a chwarae dychmygus.

“Licen i barc thema yng Nghwm Aber.”
Mannau sy’n symbylu antur a’i mentro hi
wrth chwarae.



CASGLIADAU



CASGLIADAU – CYNEDDFAU’R DIRWEDD

Mae casgliadau’r prosiect yn cyfuno ein hymchwil a’n
dirnadaeth cychwynnol â’n dehongliad o gynhyrchion y
gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned. Rhoes y rhain le i
ni ddechrau mapio cyneddfau, a buont yn sail ein cynnig,
sef uwchgynllun amlhaenog a hirdymor ar gyfer mannau
awyr agored yn y cwm.

Canfuasom lawer o elfennau’r dirwedd sydd ohoni yng
Nghwm Aber a allai gyfrannu at strategaeth fydd o fantais i
gymunedau lleol drwy wella iechyd a lles a chysylltiad
cymdeithasol.

TOPOGRAFFEG
Mae ardaloedd trefol Senghenydd ac Abertridwr yn eistedd
ar waelod y cwm. Mae llethrau’r cwm yn weddol esmwyth,
felly gellid yn hawdd fynd at gopa’r bryniau ar gerdded.
Mae’r pigau’n cynnig golygfeydd digon o ryfeddod dros y
cwm.

DŴR
Mae’r rhwydwaith o nentydd ac afonydd sy’n rhedeg drwy’r
cwm yn gynneddf bwysig ac yn cynnig cyfle i gysylltu â
natur. Dywedodd y plant eu bod yn mwynhau chwarae neu
wersylla ar lan y dŵr, siglo ar siglenni rhaff dros y nant a
mynd at y rhaeadr mewn man sy’n mynd dan yr enw Top
Roc ar lafar gwlad.

CLODDWEITHIAU
Mae’r carneddau, olion Clawdd Senghennydd a’r chwareli
segur lawer yn nodweddion diddorol ar y dirwedd. Cawsom
ar ddeall fod un o’r hen chwareli yn barod at ddringo
creigiau, ond nad oes fawr neb yn ei wneud oherwydd yr
offer a’r cymorth arbenigol mae galw amdanynt.



CASGLIADAU – RHANDIROEDD

Roedd ein taith gerdded ac astudiaethau bwrdd gwaith o
fapiau’n dangos nifer fawr o safleoedd rhandiroedd yn y
cwm.

Drwy sgyrsiau â’r gymuned leol a chynghorwyr, cawsom ar
deall, tra bod llawer o ddefnydd ar rai o’r safleoedd, fod
eraill heb ddigon o ddefnydd arnynt neu wedi eu gadael yn
gyfangwbl.

Mae yna Randir Cymunedol, a chan safleoedd eraill
gymdeithasau rhandir, ond mae yna ymdeimlad nad yw’r
rhandiroedd at ddant pawb.

Mae partneriaid y prosiect, yn enwedig y Rhwydwaith Iechyd
a Lles Integredig, yn awyddus i chwyddo defnydd
rhandiroedd a mynediad iddynt a thyfu bwyd, yn foddion
hybu lles a bwyta iach.

Dywedodd y plant y byddai’n dda ganddynt ddysgu rhagor
am dyfu drwy glybiau ar ôl yr ysgol.



CASGLIADAU – DOLEN GOETIR

Mae edefyn o goetir a rhwydwaith o lwybrau eisoes yn gweu
drwy lawr y cwm yn cysylltu cymunedau Senghennydd ac
Abertridwr, gan gynnig cyfle gwerthfawr eto i gysylltu â natur a
gwella cysylltiadau cymdeithasol.

Fodd bynnag, nid oes fawr o ôl gofal ar y rhan fwyaf o’r coetir ac
ar hyd o bryd nid yw hwn yn fan sy’n teimlo nac yn ddiogel nac
yn ddifyr. Mae rhai o’r llwybrau wedi tyfu’n wyllt, yr arwyddion
yn hen ac wedi torri, mae ôl ymddygiad anghymdeithasol ac
ychydig o isadeiledd sydd yna a wnâi hwn yn fan er daioni yn y
cwm.

Dywedodd llawer o’r plant y buom yn sgwrsio â nhw eu bod
wrth eu boddau’n chwilota ac yn cael anturiaethau. Mae’r coetir
yn cynnig posibilrwydd y math yma o chwarae yn ddewis arall,
at y cyfleoedd chwarae ffurfiol sy’n bod eisoes yn yr iardiau
chwarae a’r parc sblash.



CASGLIADAU - LLWYBRAU TIRWEDD

Mae mapiau’n dangos rhwydwaith o lwybrau troed sy’n
cysylltu’r trefi â’r dirwedd ehangach.

Soniodd nifer o’r bobl yn buom yn sgwrsio â nhw eu bod yn
hoffi’r syniad o wneud yn fawr o’r dirwedd ehangach i gadw’n
heini ac yn iach. Fodd bynnag, cawsom ar ddeall fod
mynediad yn aml ar gau a dim croeso iddo gan ffermwyr a
thirfeddianwyr, ac nid yw bob amser yn amlwg pa dir sy’n dir
comin ac yn hygyrch i’r cyhoedd.

Soniodd un o drigolion Senghennydd wrthom am gymdoges
agos, Mary, fu farw rai blynyddoedd yn ôl. Roedd hi’n cofio
cerdded dros y rhosydd i fynd i ddawnsfeydd pan oedd yn
llances, wedyn yn ôl yn hwyr y nos, ym Mhontypridd, yn
Nelson, etc! Cofiai hefyd fynd â’i phlant i chwarae a chael
picnics ar lan y nant, gwaith cerdded deng munud o’r Four
Terraces.

Roedd y plant yn awyddus i chwilio’r dirwedd ehangach ac
mae rhai o’r plant hŷn yn mynd yno i wersylla gyda’u ffrindiau.



CASGLIADAU – LLECYNNAU ANGOF A
SAFLEOEDD POSIB

Mae ein taith gerdded ni’n hunain, yr Her Tynnu Lluniau a
sgyrsiau â phobl leol wedi rhoi lle i ni ganfod cyfres o
‘lecynnau angof’ allai fod yn safleoedd mannau cymunedol
awyr agored newydd.

Mae yna lawer o ‘lecynnau angof’ heb ddefnydd arnynt, wedi
tyfu’n wyllt ac yn ddigariad. Ar hyn o bryd nid ydynt yn
cyfrannu er daioni i’r cymunedau.

Mae yna safleoedd posib eraill sydd heb fod yn ddiffaith, ond
sydd heb ddigon o ddefnydd arnynt, a allai fod yn fannau
llawer mwy buddiol, er mwy o ddaioni nag ar hyn o bryd.

Yn y fan hon, heb ymchwilio’r ydym i berchnogaeth yr holl
safleoedd posib. Bydd yn bwysig deall hyn, a chyfyngiadau
eraill, yn rhan o broses datblygu unrhyw gynnig i’w defnyddio.



CYNIGION



CYNNIG – MAP YR UWCHGYNLLUN

Mae ein hymchwil i’r gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned a’n
dehongliad ohonynt yn sail gweledigaeth ac ‘uwchgynllun’ ar
gyfer mannau awyr agored i ddod yng Nghwm Aber, fydd yn
creu rhwydwaith o fannau cymdeithasol i dyfu, cynhyrchu bwyd,
casglu, chwarae dychmygus ac antur ym myd natur.

Cyflwynir y cynigion hirdymor a’r weledigaeth yn fap o Gwm
Aber sydd ynghlwm â’r adroddiad yma.

Amcan yr ‘uwchgynllun’ gweledigaethol yma ydi pwytho i
batrwm yr aneddiadau presennol drwy ddefnyddio llecynnau
angof a segur, clytwaith o berllannau cymunedol, llecynnau tyfu
cymunedol, gwell coetir i anturio, mannau chwarae dychmygus,
ac ymyriadau adeiledig at ddefnydd y gymuned.

Mae i’r cynnig bedair haen:

1. Bydd cyfres o BERLLANNAU CYMUNEDOL yn defnyddio’r
‘llecynnau angof’ a chanfyddir safleoedd posib. Pwythir y
clytwaith o berllannau i adeiledd presennol Senghennydd ac
Abertridwr, gyda chynnig mannau agored i’r gymuned
drwyddi draw eu defnyddio i dyfu a chynaeafu bwyd ffres,
iach. Bydd ymyriadau oddi mewn i’r perllannau’n cefnogi
amrywiaeth o weithgareddau megis chwarae, ymgynnull
cymdeithasol a pherfformio.

2. Daw’r edefyn o lecyn gwyrdd, coed a nentydd sydd eisoes
yn gweu drwy’r cwm yn goetir cyfoethocach. Bydd yn
cynnig llwybrau cerdded sy’n cysylltu â natur a bywyd
gwyllt, a mannau chwarae dychmygus ac antur sydd ar
wahân i’r cyfleoedd chwarae ffurfiol sydd eisoes ar gael yn
yr iardiau chwarae a’r parc sblash.

3. Ailddechreuir defnyddio RHANDIROEDD segur sy’n bod,
gyda chynnig cyfleoedd pellach i dyfu a chasglu bwyd iach a
chefnogi iechyd meddwl a chorfforol. Bydd cyfleusterau ac
ymyriadau sy’n cefnogi addysg a hygyrchedd yn gaffaeliad i
chwyddo ymgysylltu drwy hyd a lled y gymuned.

4. Gwellir mynediad i’r dirwedd ehangach a’r bryniau o gwmpas
y cwm drwy rwydwaith o LWYBRAU TIRWEDD. Ynghyd ag
ymyriadau, gwellir llwybrau sydd ohoni a’u hybu i gymell
mynediad i’r dirwedd i ymarfer, i hamddena ac i gerdded.

Rhagwelir y gellir datblygu elfennau o’r uwchgynllun yn raddol
dros y blynyddoedd a’r degawdau i ddod drwy ddal i sgwrsio ac
ymgysylltu’n greadigol â chymunedau. Bydd hyn yn ymrymuso’r
gymuned leol i arddel perchnogaeth ar ei mannau awyr agored,
gyda gweddnewid llecynnau segur yn llecynnau cymdeithasol,
wedi’u canoli ar gynhyrchu bwyd, rhwydweithiau rhannu bwyd,
iechyd a lles meddwl, rhannu sgiliau, cyfnewid diwylliannol,
antur a chwarae dychmygus.
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CYNNIG – Y CYFNOD NESAF

Mae ein cynnig ar gyfer cyfnod nesaf y prosiect yn barhad
datblygu’r syniadau a’r berthynas y dechreusom eu meithrin â
chymuned Cwm Aber yn y cyfnod cyntaf yma. Fe wnawn ragor
o ymchwil a datblygu ac ymgysylltu creadigol drwy safle prawf a
chanddo’n amcan hwyluso arbrofi, digwyddiadau gwib, sgwrsio
â’r gymuned a mewnosodiadau dros dro. Bydd y prosiect peilot
yma’n ysgogi datblygu’r weledigaeth hirdymor o ran newid a
chyd-greu yn y dyfodol. Bydd hefyd yn rhoi lle i ni ganfod,
diffinio a datblygu syniadau blaenoriaethol.

Yn y cyfnod cyntaf yma o ymgysylltu, canfuasom bosibilrwydd
ailgysylltu’r gymuned â man a lle, tirwedd a natur, a hybu iechyd
a lles, drwy uwchgynllun amlhaenog a hirdymor, sef defnyddio
llecynnau angof a segur i greu clytwaith o berllannau cymunedol,
mannau tyfu cymunedol a mannau chwarae dychmygus ac
antur. Amcan y cyfnod nesaf a gynigiwn yw cloriannu’n fanylach
y safleoedd posib a ganfuwyd i lunio rhestr fer y safleoedd
blaenoriaethol, ac i feithrin perthynas fwy penodol ei nod â
grwpiau cymuned a rhai cyfrannog drwy ddigwyddiadau
ymgysylltu creadigol cymunedol a safle peilot.

Mae ein cynnig o ran y cyfnod nesaf yn safle-benodol ac â’i sail
yn y gymuned, a chanddo’n amcan fynd i’r afael ag achosion
ynghlwm ag ynysu cymdeithasol, tlodi bwyd ac iechyd drwy
weithgareddau amaethu, chwilota am fwyd, cynaeafu a chasglu,
a thrwy gysylltu â mentrau bwyd cymunedol.

Yn y cyfnod nesaf rydym yn gobeithio meithrin ymhellach
berthynas â’r gymuned leol a datblygu ymhellach syniadau
gyda’n gilydd drwy sgyrsiau penodol eu nod â grwpiau
cymunedol, ysgolion, tirfeddianwyr a’r awdurdod lleol i bwyso a
mesur dichonoldeb y safleoedd a ganfuwyd a’r syniadau posib.

Canfuwyd ‘llecyn angof’ - siâp triongl, yn Senghennydd, oedd
unwaith yn safle eglwys - yn safle posib, ond bydd gofyn rhagor
o ymchwilio i hyn i gadarnhau a yw’n addas. (Gweler sgwariau
grid L20 a L21 ar ein Map Mannau Awyr Agored Cwm Aber.)

Gwelwn y prosiect peilot yma’n sbardun mewn gweledigaeth
fwy hirdymor i Gwm Aber dros sawl safle posib, fel yr
amlinellwyd ar y tudalennau blaenorol.

Enghreifftiau blaenorol perllannau, mannau tyfu a
digwyddiadau gwib cymunedol



CYNNIG – Y CYFNOD NESAF

Isod amlinellir y gweithgareddau rydym yn rhagweld
ymgymryd â nhw yn y cyfnod nesaf:

• Ymchwilio i safloedd posib (a enwyd eisoes yng Nghyfnod
1) i gadarnhau perchnogaeth, statws cynllunio, hanes, cyflwr
etc.

• Ymgysylltu creadigol a sgyrsiau penodol eu nod â grwpiau
perthnasol (Canolfan Galw Heibio Ieuenctid Senghennydd,
Ysgolion, Cymdeithasau Rhandiroedd, eglwysi etc.) i bwyso
a mesur cyfleusterau sy’n bod a chanfod bylchau,
anghenion ac uchelgeisiau. Bydd hyn yn helpu i feithrin
cefnogaeth leol i’r prosiect.

• Ymgysylltu â phenderfynwyr (Cyngor Cymunedol, Cyngor
Bwrdeistrefol Sirol Caerffili, Awdurdod Cynllunio etc.) drwy
ddigwyddiad Cerdded a Siarad i ddeall ymhellach
safleoedd posib ac i feithrin cefnogaeth i’r prosiect.

• Cloriannu a dichonoldeb dewisiadau o ran safleoedd, i
benderfynu ar y safle gorau i roi peilot/prawf ar
ddigwyddiadau. Câi safleoedd posib eu sgorio yn ôl meini
prawf dichonoldeb ac uchelgais y prosiect, e.e. effaith,
lleoliad, cyflwr, hygyrchedd, cost, caniatâd gofynnol.

• Datblygu, cynllunio a chyflenwi tri digwyddiad gwib/
mewnosodiad dros dro ar y safle peilot. Y diben yw rhoi
prawf ar syniadau a chasglu ymateb drwy ymgysylltu
creadigol yn sail dyluniadau cysyniadol ar gyfer yr
ymyriadau parhaol cyntaf. Bydd y digwyddiadau’n amrywio
o ran natur a hyd, ond byddant wedi’u seilio o gwmpas y
themâu a ganfuwyd yn y cyfnod Ymchwil a Datblygu:

- Mannau tyfu cymunedol/perllannau cymunedol
- Chwarae dychmygus
- Cysylltu â natur
- Cysylltiad cymdeithasol a lles

• Cofnodi, gwerthuso digwyddiadau ac adrodd amdanynt.

• Datblygu dyluniadau lefel cysyniad ar gyfer yr ymyriadau
parhaol cyntaf. Bydd hyn yn rhoi mwy o sicrwydd i’r
cwmpas, y costau a’r graddfeydd amser gofynnol i
gyflenwi’r safleoedd sbardun cyntaf yn y cyfnod dilynol.
Byddai’r gweithgaredd yma’n cynnwys:

- Canfod safleoedd blaenoriaethol
- Dylunio ymyriadau parhaol hyd at lefel cysyniad
- Cadarnhau amcangyfrifon lefel uchel y gost o gyflenwi’r
ymyriadau (ymgynghorydd cost)
- Cynhyrchu deunyddiau gweledol (lluniadau, model etc.) i
fynegi’r weledigaeth, i gynnal a meithrin brwdfrydedd lleol
dros y prosiect ac i gefnogi ceisiadau am gyllid yn y dyfodol

•

GRADDFEYDD AMSER AMCAN

Misoedd 1-3: Ymchwilio i’r safle a’i gloriannu, ymgysylltu â
grwpiau a phenderfynwyr

Misoedd 4-8: Rhoi prawf ar ddigwyddiadau - cynllunio,
cyflenwi, gwerthuso, adrodd

Misoedd 9-12: Dyluniadau cysyniadol

Mae prosiect MANNAU AWYR AGORED ALT-Architecture
yn rhan o ISLIFAU – AR EIN RHINIOG – prosiect
partneriaeth rhwng Islifau – grŵp cymuned y Celfyddydau
yng Nghwm Aber, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili,
ac Addo, a gyllidir gan gronfa grant Cysylltu a Ffynnu
Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu cynigion ar y cyd
rhwng cyrff, unigolion a phobl broffesiynol greadigol.

Rhoddwyd cyllid dros ben yn garedig gan y Rhwydwaith
Lles Integredig (IWN), sy’n awyddus i gefnogi cyfleoedd lles
cymunedol sy’n deillio o bob cwr o’r prosiect.


